
Druga wojna światowa - pamiętamy!
Przed 83 laty, 1 wrze-
śnia 1939 r. pierwsze 
niemieckie bomby spa-
dły na bezbronne mia-
sto Wieluń. Tego dnia 
rozpoczęła się trwająca 
5 lat druga wojna świa-
towa.

Ten najstraszniejszy konflikt 
w dziejach ludzkości pochłonął 
życie ponad 5,5 mln Polaków, 
a okupanci Niemcy oraz Rosyjscy 
zniszczyli polski przemysł, zrabo-
wali obrazy, rzeźby, zabijając bez 
litości i opamiętania. Pierwszy 
września jest okazją do wspo-
mnienia i refleksji o poległych bo-
haterach z terenu powiatu brze-
zińskiego, którzy przelali krew 
w obronie Ojczyzny. Tego dnia 
Piotr Adamczyk, wicemarszałek 
województwa łódzkiego wraz ze 
Renatą Kobierą, starostą brze-
zińskim, Ryszardem Śliwkiewi-
czem, wicestarostą brzezińskim 
oraz Krzysztofem Bogdańskim 
przewodniczącym Rady Powiatu 
w Brzezinach złożyli kwiaty i za-
palili znicze przy pomnikach pa-
mięci na terenie powiatu. 
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Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023
Wakacje szybko minęły – 
1 września to czas powro-
tu do szkoły. Na koryta-
rzach naszych szkół można 
było usłyszeć radosny gwar 
uczniów.

Podczas uroczystego rozpo-
częcia roku szkolnego w szko-
łach udział wzięli: Wicemar-
szałek Województwa Łódzkie-
go Piotr Adamczyk, Starosta 
Brzeziński Renata Kobiera, Wi-
cestarosta Ryszard Śliwkie-

wicz oraz Dyrektorzy szkół: 
Maria Pisarska, Dyrektor Li-
ceum Ogólnokształcącego 
im. J. Iwaszkiewicza i Mariusz 
Nyk, Dyrektor Zespołu Szkół 
Ponadpodstawowych w Brze-
zinach. Zaproszeni goście ży-

czyli uczniom i nauczycielom 
spokojnej nauki, bez pandemii 
i stresu, realizacji zamierzo-
nych celów i sukcesów w zdo-
bywaniu wiedzy i poszerzaniu 
swoich umiejętności. Również 
radosny śmiech dzieci zago-

ścił w Powiatowym Zespole 
Szkół i Placówek Oświatowych 
w Brzezinach. Po uroczystym 
odśpiewaniu hymnu i przemó-
wieniach zaproszonych gości: 
Starosty Brzezińskiego Rena-
ty Kobiery i Wicestarosty Ry-

szarda Śliwkiewicza, dzieci ra-
dośnie pobiegły do swoich 
klas. Placówka po wakacjach 
zachwyca świeżością odno-
wionych pracowni, wyposaże-
niem w nowe meble, jak i nowe 
wyposażenie kuchni.

Ruszamy z przebudową dróg
Nowe nawierzchnie, pobocza, zjazdy – w naszym powiecie już wkrótce ruszy przebudowa 
pięciu dróg. Koszt to ponad 9,5 mln zł.

Pracowników zobaczmy 
w miejscowości Mościska na 
drodze nr 2920 E; w Brzezi-
nach na ul. Małczewskiej – 
droga nr 2912 E; w miejscowo-
ści Dmosin Drugi – nr 5101 E 
oraz w miejscowości Przyłęk 
Duży droga nr 5103 E.

Łącznie nowe nawierzchnie 
zyska 4,3 km jezdni, a ponad-
to ekipy remontowe wykona-

ją także: zjazdy, pobocza oraz 
odmulą rowy przydrożne.

Inwestycja ta nie byłaby 
możliwa, gdyby nie dofinan-
sowanie rządowe. Koszt ro-
bót pochłonie blisko 9,5 mln 
zł, natomiast wsparcie z Rzą-
dowego Funduszu Polski Ład 
Program Inwestycji Strate-
gicznych wyniesie ponad  
8 mln zł. W poniedziałek, 

5 września tego roku Pani Re-
nata Kobiera, starosta Brze-
ziński wraz z Ryszardem Śliw-
kiewiczem, wicestarostą oraz 
skarbnikiem Tomasza Ma-
kowskim podpisali umowę na 
zadnie „Przebudowa dróg po-
wiatowych Powiatu Brzeziń-
skiego”. Wykonawcą została 
firma Budownictwo Drogowe  
„Budar”.
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Festiwal Kolory Regionu
Już od trzech lat ostatni 
weekend sierpnia jest praw-
dziwą ucztą dla miłośników 
folkloru. W tych dniach Sto-
warzyszenie Rozwoju Po-
wiatu Brzezińskiego „Nasz 
Powiat” zaprasza na Festi-
wal Kolory Regionu.

Festiwal to prawdziwa 
uczta dla tych, którzy fascy-
nują się tradycją, a stałym 
elementem Kolorów Regionu 
jest Przegląd Twórczości Lu-
dowej, w którym wzięło udział 
11 wykonawców.

Rywalizowano w trzech ka-
tegoriach: taniec i śpiew, mu-
zyka instrumentalna oraz ga-
wędziarstwo. Wykonawcy 

nie zawiedli i program arty-
styczny dostarczył niesamo-
witych emocji. Nie zabrakło 
także smakowych i wzroko-
wych doznań, które dostar-
czyły stoiska KGW i Stowa-
rzyszeń; zwiedzający często-
wali przybyłych regionalnymi 
przysmakami oraz prezentu-
jąc rękodzieło. Festiwal Kolory 
Regionu był barwny, smacz-
ny i pełen uśmiechu, a uczest-
nicy jak i organizatorzy mają 
nadzieję spotkać się za rok. 

W tym roku Prezes Stowa-
rzyszenia Pan Jacek Szeli-
gowski był gospodarzem Fe-
stiwalu, który patronatem 
objęła Pani starosta Renata 
Kobiera.



4    —   I N FO R M ATO R  P OW I AT U  B R Z E Z I Ń S K I EG O    ●   WRZESIEŃ 2022   ●   NR 9

Dożynki w Powiecie Brzezińskim – taneczne i smakowite
Podziękowaliśmy Bogu za 
zbiory i chleb. A rolnikom, 
sadownikom, pszczela-
rzom i ogrodnikom za pracę 
i trud, bez którego na na-
szych słotach nie byłoby je-
dzenia. 

Tegoroczne dożynki zgro-
madziły mnóstwo ludzi. Ale 
nie ma się co dziwić, po pra-
wie dwuletniej przewie, kie-
dy to pandemia dała nam 
we znaki, tegoroczne święto 

zbiorów w powiecie brzeziń-
skim było radosne i obcho-
dzono je hucznie zarówno w: 
Brzezinach, Rogowie, Dmosi-
nie, Jeżowie oraz na dożyn-
kach wojewódzkich. Było co 
jeść, pić, a i tańców oraz śpie-
wów nie zabrakło.

Tradycyjnie, 27 sierpnia 
2022 r. dożynkowe święto 
rozpoczęliśmy w Amfiteatrze 
im. Jana Pawła II w Brzezi-
nach Dożynkami Powiatowo 
– Gminno – Parafialnymi.

Uroczystą mszę świę-
tą w intencji rolników, sa-
downików i pszczelarzy od-
prawił o. Arkadiusz Chuchra 
OFM z parafii św. Francisz-
ka z Asyżu wraz z wicedzieka-
nem Mariuszem Wojturskim, 
proboszczem parafii Pod-
wyższenia Krzyża Świętego 
w Brzezinach. W ramach zło-
żenia dziękczynienia Bogu za 
tegoroczne plony mieszkań-
cy gmin przynieśli dary w po-
staci: wieńców, chleba, mio-

du, koszy z owoców i warzyw. 
Następnie korowód dożyn-
kowy przeszedł pod Amfite-
atr im. Jana Pawła II w Brzezi-
nach. Tam starostowie doży-
nek Aleksandra Kudlik z Gaju 
i Mariusz Skwarka z Kędzio-
rek przekazali na ręce wójta 
gminy Brzeziny Barbary Hoj-
nackiej bochen chleba wypie-
czony z tegorocznych ziaren, 
a na ręce starosty brzezińskie-
go Renaty Kobiery, miód z lo-
kalnej pasieki. W uroczystym 

korowodzie wzięli udział m.in. 
minister Włodzimierz Toma-
szewski, wicemarszałek wo-
jewództwa Łódzkiego Piotr 
Adamczyk, dyrektor Krajowe-
go Ośrodka Wsparcia Rolnic-
twa O/T w Łodzi Janusz Cie-
sielski, samorządowcy, Koła 
Gospodyń Wiejskich oraz 
mieszkańcy Powiatu Brzeziń-
skiego. 

Podczas uroczystości do-
żynkowych wręczono także 
statuetki dla „Przyjaciela Po-

wiatu Brzezińskiego”, a Pani 
Renata Kobiera przekazała 
Kołom Gospodyń Wiejskich 
podziękowania za promowa-
nie powiatu oraz czas poświę-
cony na przygotowanie potraw 
regionalnych i pielęgnowanie 
dziedzictwa kulturowego. Pod-
czas uroczystości nagrodzo-
no również laureatów Festiwa-
lu Kolory Regionu. 

Zapraszamy na fotorelację 
z dożynek w Brzezinach, Ro-
gowie, Dmosinie oraz Jeżowie. 
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Pobiliśmy się w Bitwie Regionów
To była bitwa, że hej. Na 
smaki, aromaty, prezentacje 
na talerzu i wygląd potraw. 
Jeńców nie wzięło Koło Go-
spodyń Wiejskich w Kędzior-
kach, prezentując wspaniały 
pasztet z królika na musie 
z czarnego bzu. A jak to się 
stało? Przeczytajcie… 

W sobotę 3 września w na 
terenie amfiteatru Jana Paw-
ła II w Brzezinach doszło do 
potyczek na potrawy w cza-
sie Bitwy Regionów – VII Edy-
cji Konkursu Kulinarnego dla 
Kół Gospodyń Wiejskich z po-
wiatów: brzezińskiego, pabia-
nickiego i łódzkiego wschod-
niego.

Na placu boju znalazły się: 
KGW „Zakręceni” z Kędzio-
rek, KGW „Jordanowianki” 
z Jordanowa, KGW Wsi Ada-
mów, KGW z Grzmiącej, KGW 
z Ślądkowic, KGW z Nowej 
Gadki, KGW z Mogilna Małe-
go, KGW „Gałkowianki” z Gał-
kowa Dużego, KGW z Redo-
cin, KGW z Kruszowa, KGW 
z Róży oraz KGW z Byszew.

Zmagania obserwowa-
ła czteroosobowa komisja 
konkursowa, oceniając m.in. 
smak oraz wygląd, wykona-
nie, ale także sposób prezen-
tacji potraw. I było to nieła-
twe zadanie.

Ostatecznie komisja, 
w osobach: Beaty Ozgi-Flej-
szer, zastępcy dyrektora 
KOWR OT w Łodzi, Donaty 
Włodarczyk, kierownika Po-
wiatowego Biura Agencji Mo-
dernizacji i Restrukturyza-
cji Rolnictwa w Rogowie, Mał-
gorzaty Walus, kierownik 
Kasy Rolniczego Ubezpiecze-
nia Społecznego OT Brzezi-
ny oraz Emilii Kasowskiej-
-Gabary, nauczycielki z Ze-
społu Szkół Ponadpodstawo-
wych w Brzezinach, pełniącej 

funkcję przewodniczącej, wy-
brały zwycięzcę, a laury zdo-
był „Pasztet z królika na mu-
sie z czarnego bzu” KGW „Za-
kręceni” w Kędziorkach.

W trakcie „Bitwy Re-
gionów” Aleksandra Gu-
mola wraz z nauczyciela-
mi i uczniami z Powiatowe-
go Zespołu Szkół i Placówek 
Oświatowych w Brzezinach 
przygotowała dla dzieci ani-

macje. Natomiast poczę-
stunek dla gości przygoto-
wało Koło Gospodyń Wiej-
skich „Tradycyjne Gospody-
nie” z Dąbrowy oraz Elżbieta 
i Włodzimierz Krajewscy. Na-
grody laureatom wręczy-
li: Renata Kobiera – staro-
sta brzeziński, Grzegorz Fran-
czak – zastępca dyrektora 
ARiMR, Beata Ozga-Flejszer 
oraz Małgorzata Walus.

Laureaci Bitwy Regionów
PIERWSZE MIEJSCE: 
KGW „Zakręceni” w Kędziorkach 
– „Pasztet z królika na musie z czarnego bzu”

DRUGIE MIEJSCE: 
KGW w Róży 
– „Zupa chrzanowa na wędzonce”

TRZECIE MIEJSCE: 
KGW „Gałkowianki” w Gałkowie Dużym 
– „Polewka gruszkowa”

Ponadto Kasa Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego wyróżniła:

• KGW „Jordanowianki” za Jordanowski Miszmasz, czyli bigos,
• KGW z Nowej Gadki za pierogi z baraniną na sosie miętowym 
• KGW w Redocinach za podkręcony żur z Redocin.
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Biznesowe śniadanie 
u Starosty
„Biznesowe śniadanie u Starosty” 
- to nowa inicjatywa skierowana do 
przedsiębiorców z terenu powiatu 
brzezińskiego, na który zaprasza 
Renata Kobiera, starosta brzeziński.

Podczas spotkania ekspert Łódz-
kiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
przedstawi m.in. możliwości wsparcia 
dla nowych inwestycji.

Na spotkaniu poruszone będą tak-
że tematy związane z: aktywizacją 
bezrobotnych w ramach środków 
Funduszu Pracy; podnoszeniem kwa-
lifikacji pracodawców i pracowników 
w ramach środków Krajowego Fun-
duszu Szkoleniowego; możliwością 
odbycia praktyk zawodowych przez 
uczniów.

Spotkanie z ekspertami służy 
przede wszystkim zapoznaniu się 
z możliwościami, jakie oferują urzędy 
w ramach pieniędzy kierowanych do 
firm – nie tylko tych dużych, ale i ma-
łych. Dobrym przykładem jest choćby 
oferta ŁSSE kierowana do pracodaw-
ców, którzy chcą podnieść kwalifika-
cje pracowników dzięki szkoleniom.

Przedsiębiorcy będą mogli bez-
pośrednio od ekspertów dowiedzieć 
się, jakie należy spełnić warunki, żeby 
przystąpić do programu, ale najważ-
niejsze, jakie są programy.

Zainteresowanych przedsiębior-
ców prosimy o kontakt z Powiatowym 
Urzędem Pracy w Brzezinach pod nu-
merem tel. (46) 874 25 23 wew. 104.

100 000 zł na miejsce 
spotkań w Eufeminowie
Mamy znakomite wieści dla 
mieszkańców Eufeminowa - 
już wkrótce do sołectwa trafi 
100 000 zł dofinansowania 
na budowę miejsca spotkań 
i organizowania imprez w so-
łectwie.

Umowę na ten cel podpi-
sał wicemarszałek wojewódz-
twa Piotr Adamczyk, Pani soł-
tys Elżbieta Markiewicz, Pani 
wójt gminy Brzeziny Barba-
ra Hojnacka, a pomysł wspar-
ła radna Regina Frankowska. 
Z całego serca redakcja gratu-

luje mieszkańcom Eufeminowa 
– i mamy nadzieję na wspólne 
spotkania podczas uroczysto-
ści, z których rzecz jasna, napi-
szemy relację. Dofinansowanie 
pochodzi z programu samo-
rządu województwa łódzkiego 
Infrastruktura Sołecka na Plus.

Jak ziemniaki to tylko na Wągrach
Były i pyszne cepeliny, kluski 
śląskie, zalewajka oraz zasma-
żana kapusta. Piknik rodzinny 
pod znakiem ziemniaka – czyli 
„Kartoflada” ściągnął do 
Świetlicy Wiejskiej w Wągrach 
okolicznych mieszkańców 
oraz gości. 

Panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich w Wągrach stanęły 
na wysokości zadania – poza 
znakomitymi potrawami na 
imprezie nie zabrakło gier, za-
baw oraz konkursów dla dzie-
ci. Rodzinne biesiadowanie 
trwało do późna.

Na Kartofladzie bawili się 
m.in. wicemarszałek wo-
jewództwa łódzkiego Piotr 
Adamczyk, starosta brzeziń-
ski Renata Kobiera i wójt Gmi-
ny Rogów Daniel Kołada.

Piknik zorganizowany zo-
stał dzięki wsparciu finanso-
wemu m.in. z Narodowego In-
stytutu Wolności oraz Cen-
trum Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego.
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Dusza wojownika – plan działania
Kiedy zbliża się nowy rok 
szkolny, to co czujesz? Czy 
jest to radość na myśl o spo-
tkaniu kolegów i koleżanek? 
Czy odczuwasz zapał i ener-
gię, a w głowie snujesz pomy-
sły, co chcesz zrealizować? 
A może przepełnia Cię pustka 
i obojętność albo nawet oba-
wa, że nie podołasz?

Motywacja kontra 
prokrastynacja

Każdy psycholog oraz tera-
peuta powie, że motywacja to 
ogół czynników, których zada-
niem jest pobudzenie do dzia-
łania. Na pewno zdarza Ci się 
mieć dni, kiedy nie odczuwasz 
chęci wykonywania obowiąz-
ków, a nawet czynności, któ-
re na ogół sprawiają Ci przy-
jemność. Jest to całkowicie 
naturalne. Są takie dni, kie-
dy zwlekasz na ostatnią chwi-
lę z zadaniami, które masz do 
wykonania. Czasami bywa, że 
czujesz się wypalony i zmę-
czony. Każdy z nas potrzebuje 
czas na regenerację i odpoczy-
nek. Problem pojawia się wów-
czas, gdy okres bezczynności 
się przedłuża w nieskończo-
ność. Co zrobić, aby znaleźć 
motywację i zapał?

Jakie są Twoje cele?
Pomyśl, dlaczego pew-

ne rzeczy musisz robić i ja-
kie korzyści z tego będziesz Ty 
i Twoje otoczenie czerpać. Je-
śli trudno Ci zabrać się za 
powtórkę do sprawdzianu 

z danego przedmiotu, zasta-
nów się, dlaczego tak jest i co 
mógłbyś zrobić, aby to uległo 
zmianie. Czasami wystarczy 
zmienić nastawienie, ułożyć 
plan i konsekwentnie realizo-
wać w nim punkt za punktem. 
Być może w trakcie realizacji 
celu, będziesz musiał dokonać 
analizy, czy Twój wysiłek przy-
nosi zamierzone efekty i bądź 
gotowy na modyfikacje w Two-
im planie. Zastanów się, gdzie 
chcesz być i co chcesz robić za 
rok, za pięć lat i za dziesięć lat. 
Taka wizualizacja pomoże Ci 
ustalić priorytety.

Prawdziwy wojownik uczy 
się na błędach

Najwybitniejsi ludzie, którzy 
odnieśli spektakularne sukce-
sy musieli najpierw pokonać 
długą drogę usłaną porażka-
mi i niepowodzeniami. Kultowy 
pisarz horrorów, Stephen King, 
po napisaniu swojej pierw-
szej książki musiał zmierzyć 
się z odmową trzydziestu wy-
dawnictw, zanim udało mu się 
opublikować „Carrie”. 

Henry Ford, nim osiągnął 
sukces w branży motoryza-
cyjnej, ogłosił bankructwo kil-
ku swoich pierwszych firm. 
Ed Sheeran w dzieciństwie 
był wyśmiewany przez rówie-
śników z powodu koloru wło-
sów i jąkania się. Będąc na-
stolatkiem występował jako 
artysta uliczny w Londynie 
i był zmuszony każdej nocy 
szukać noclegu u różnych 

znajomych, by dzisiaj być 
uznawanym za jednego z naj-
wybitniejszych ikon muzyki 
mainstreamowej.

W świecie sportu wytrzy-
małościowego nazwisko Ro-
berta Karasia jest dobrze zna-
ne. To mistrz w ultra triatlonie, 
rekordzista w podwójnym 
i potrójnym Ironmanie. W tym 
roku w sierpniu próbował po-
konać dystans dziesięciokrot-
nego IM i z powodu odnowie-
nia kontuzji, nie ukończył tego 
morderczego wyścigu. Zaczy-
nając swoją karierę sportową 
w triatlonie musiał zmierzyć 
się z poważnym urazem ko-
lana, co nauczyło go cierpli-
wości i wytrwałości w dążeniu 
do kolejnych celów, które dla 
przeciętnego człowieka wyda-
ją się niemożliwe.

Przygotuj się na przeszkody
Najczęściej przy realizacji 

celów, szczególnie tych waż-
nych, pojawia się wiele proble-
mów. Bądź przygotowany i nie 
zrażaj się tym, że nie jest ła-
two. Postaraj się wynosić cen-
ne lekcje z każdej porażki, tak 
aby nie popełniać ponownie 
tych samych błędów. Kiedy 
zmagasz się z trudnościami 
w przyswajaniu nowych wiado-
mości, pojęć, formuł, zapew-
nij sobie komfortowe warunki 
do pracy i pozbądź się dystrak-
torów, czyli wszystkich czyn-
ników, które zaburzają Twoje 
skupienie. Z pewnością, kiedy 
wyłączysz telewizor, a smart-
fona odłożysz na bok, bę-
dziesz mógł się lepiej skon-
centrować. Przy potknięciach 
i niepowodzeniach, nie rezy-

gnuj z kolejnych prób. War-
to walczyć o swoje cele, a kie-
dy wreszcie nadchodzi sukces 
po intensywnym wysiłku i wie-
lu wyrzeczeniach, poczucie sa-
tysfakcji jest wyzwalające.

Przyjemne z pożytecznym
Kiedy musisz się zabrać 

do pracy, niekoniecznie przy-
jemnej, wybierz optymalny 
dla siebie czas, stwórz warun-
ki sprzyjające pracy, ale za-
pewnij sobie również odrobinę 
komfortu. Gdy musisz zro-
bić solidną powtórkę z wyma-
gającego działu z fizyki, przy-
gotuj sobie małe nagrody po 
zakończeniu wykonywania 
żmudnych zadań. To może być 
Twoja ulubiona herbata, cia-
steczka owsiane czy playlista, 
którą wysłuchasz po odhacze-

niu priorytetowych punktów 
na dany dzień. Powtarzaj so-
bie, dlaczego musisz wywiązać 
się z konkretnych obowiązków 
i nie dopuszczaj do siebie ne-
gatywnych myśli. Kiedy osią-
gasz małe sukcesy, które mają 
Cię doprowadzić do dużego 
osiągnięcia, celebruj je, sam 
lub z bliskimi.

Prawdopodobnie pamię-
tasz z lekcji historii, kiedy 
była mowa o starożytności. 
Spartanie to grecki lud zna-
ny z waleczności, niezwykłych 
umiejętności bojowych i sa-
modyscypliny. Ich motto war-
to sobie powtarzać w chwilach 
zwątpienia – „Tylko regularne 
wykonywanie tego, co trudne, 
rodzi wojownika”.

Skuteczny plan działania
1.  Wyznaczaj realne cele
2.  Określ realny czas realiza-

cji celów
3.  Umieść plan podejmowa-

nych działań w widocznym 
miejscu

4.  Przygotuj się na nieoczeki-
wane przeszkody

5.  Myśl pozytywnie
6.  Proś o pomoc i wsparcie
7.  Planuj długofalowo i pamię-

taj o korzyściach, jakie przy-
niesie Ci konsekwencja

8.  Traktuj małe niepowodze-
nia jako cenne lekcje

9. Nie szukaj wymówek

Autorka Agnieszka Antczak – 
nauczyciel języka angielskiego 
w Zespole Szkół Ponadpodsta-

wowych w Brzezinach.

I Konferencja Sołtysów Ziemi Łódzkiej
„Jak zbudować dobrą re-
lację wójt – sołtys”, czym 
jest „Sieć obywatelska 
Watchdog dla sołtysów, 
sołectw i funduszu sołec-
kiego” - to tematy, jakie 
zagościły na imprezie pod 
patronatem m.in. Renaty 
Kobiery, starosty brzeziń-
skiego.

I Konferencja Sołtysów 
Ziemi Łódzkiej – bo tak na-
zywało się spotkanie – za-
gościła w Kleszczowie, 27 
sierpnia tego roku. Podczas 
panelu reprezentanci ma-
łych ojczyzn poruszali te-
maty dotyczące rozwoju 
sołectw, a także uczestni-
czyli w warsztatach tema-
tycznych m.in. „Fundusz 
sołecki – szansą rozwoju 
lokalnego”, a także w blo-
kach tematycznych doty-
czących rozwoju sołectw.
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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 fi nance@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 październiku 2022 r.

  1.10 „Centuria” ul. Traugutta 11a, 95-060 Brzeziny (46) 874 35 03
  2.10 „Dbam o zdrowie” ul. Konstytucji 3-go Maja 4, 95-060 Brzeziny 736 697 898
  3.10 „Kwiaty Polskie” ul. Bohaterów Warszawy 1, 95-060 Brzeziny (46) 874 18 71
  4.10 „Wrzosowa” ul. Modrzewskiego 1, 95-060 Brzeziny 502 303 553
  5.10 „Dr. Max” ul. Modrzewskiego 6a, 95-060 Brzeziny (46) 874 41 55
  6.10 Przedwiośnie 2D, 95-060 Brzeziny (46) 865 00 13
  7.10 Plac Jana Pawła II 2, 95-060 Brzeziny (46) 874 2342
  8.10 DOZ ul. Św. Anny 16, 95-060 Brzeziny 736 697 899
  9.10 „Centuria” ul. Traugutta 11a, 95-060 Brzeziny (46) 874 35 03
10.10 „Dbam o zdrowie” ul. Konstytucji 3-go Maja 4, 95-060 Brzeziny 736 697 898
11.10 „Kwiaty Polskie” ul. Bohaterów Warszawy 1, 95-060 Brzeziny (46) 874 18 71
12.10 „Wrzosowa” ul. Modrzewskiego 1, 95-060 Brzeziny 502 303 553
13.10 „Dr. Max” ul. Modrzewskiego 6a, 95-060 Brzeziny (46) 874 41 55
14.10 Przedwiośnie 2D, 95-060 Brzeziny (46) 865 00 13
15.10 Plac Jana Pawła II 2, 95-060 Brzeziny (46) 874 2342
16.10 DOZ ul. Św. Anny 16, 95-060 Brzeziny 736 697 899
17.10 „Centuria” ul. Traugutta 11a, 95-060 Brzeziny (46) 874 35 03
18.10 „Dbam o zdrowie” ul. Konstytucji 3-go Maja 4, 95-060 Brzeziny 736 697 898
19.10 „Kwiaty Polskie” ul. Bohaterów Warszawy 1, 95-060 Brzeziny (46) 874 18 71
20.10 „Wrzosowa” ul. Modrzewskiego 1, 95-060 Brzeziny 502 303 553
21.10 „Dr. Max” ul. Modrzewskiego 6a, 95-060 Brzeziny (46) 874 41 55
22.10 Przedwiośnie 2D, 95-060 Brzeziny (46) 865 00 13
23.10 Plac Jana Pawła II 2, 95-060 Brzeziny (46) 874 2342
24.10 DOZ ul. Św. Anny 16, 95-060 Brzeziny 736 697 899
25.10 „Centuria” ul. Traugutta 11a, 95-060 Brzeziny (46) 874 35 03
26.10 „Dbam o zdrowie” ul. Konstytucji 3-go Maja 4, 95-060 Brzeziny 736 697 898
27.10 „Kwiaty Polskie” ul. Bohaterów Warszawy 1, 95-060 Brzeziny (46) 874 18 71
28.10 „Wrzosowa” ul. Modrzewskiego 1, 95-060 Brzeziny 502 303 553
29.10 „Dr. Max” ul. Modrzewskiego 6a, 95-060 Brzeziny (46) 874 41 55
30.10 Przedwiośnie 2D, 95-060 Brzeziny (46) 865 00 13
31.10 Plac Jana Pawła II 2, 95-060 Brzeziny (46) 874 2342

1.

5.

7.

6.

2.

4.

3.

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

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

SPONSOREM KRZYŻÓWKI NR 5 JEST
Firma Kwadrat MB Sp. z o.o.
ul. Wyszyńskiego 7B, 95-060 Brzeziny.

KRZYŻÓWKA nr 5

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. Może być spadająca. 
2. Stolica polskiej piosenki.
3. Słynny polski skoczek.
4. Najwyższa góra w Polsce.
5. Finansowa lub meteorologiczna.
6. Podstawowy produkt żywieniowy w Polsce obok zboża.
7. Najdłuższa rzeka w Polsce.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLV./221/2021
Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30 listopada 2021 r. 

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych
z terenu Powiatu Brzezińskiego w 2022 r.

Lp. APTEKA
(adres, telefon)

GODZINY PRACY

PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK SOBOTA

 1.

„Dr. Max”, 
ul. Modrzewskiego 5A

95-060 Brzeziny, 
46/ 874 41 55

poniedziałek – sobota 7.00 – 22.00 niedziela 8 – 22; 
Wielka Sobota 8 – 22; Wielkanoc, Poniedziałek Wielkanocny 

8 – 20; Wigila 8 – 15; Święta Bożego Narodzenia 8 – 20; 
Sylwester 8 – 17; pozostałe święta 8 – 20

 2.
„Kwiaty Polskie”, 

ul. Bohaterów Warszawy 1,
95-060 Brzeziny 46/ 874 18 71

8.00 – 20.00 8.00 – 14.00

 3.  DOZ Apteka ul. Św. Anny 16,
95-060 Brzeziny, 736 697 899 8.00 – 20.00 9.00 – 15.00

 4. Plac Jana Pawła II 2,
95-060 Brzeziny, 46/ 874 23 42 7.30 – 21.30 7.30 – 19.00

 5. „Centuria”, ul. Traugutta 11 A,
95-060 Brzeziny, 0/46 874 35 03

8.00 – 20.00
czw.7.30 – 20.00 7.30 – 16.00

 6.
„Dbam o Zdrowie”

ul. Konstytucji 3-go Maja 4
95-060 Brzeziny, 736 697 898

8.00 – 20.00 8.00 – 14.00

 7. Przedwiośnie 2 D
95-060 Brzeziny, 46/865 00 13 8.00 – 20.00 8.00 – 16.00

 8. „Wrzosowa” ul. Modrzewskiego 1, 
95-060 Brzeziny, 502 303 553 8.00 – 20.00 8.00 – 18.00

 9. Apteka, ul. Brzezińska 30A,
 95-047 Jeżów, 46/865 00 10 9.00 – 19.00 9.00 – 14.00

10. „Vitaminka”, ul. Łowicka 17,
95-047 Jeżów, 46/ 875 53 45 8.00 – 16.30 8.00 – 13.30

11. Św. Stanisława ul. Piotrkowska 15, 
95-047 Jeżów, 46/ 875 53 41 6.00 – 18.00 6.00 – 13.00

12. „Św. Antoniego”, ul. Dworcowa 1,
95-063 Rogów, 46/ 874 90 55 8.00 – 18.00 8.00 – 14.00

13. „Melissa”, ul. Wojska Polskiego 15,
95-063 Rogów. 46/ 874 91 75 8.00 – 18.00 8.00 – 14.00

14.
 Punkt Apteczny Zdrowie i Uroda

Kołacin 14 B, 95-061 Dmosin, 
46/ 832 38 00

8.00 – 18.00 nieczynny

15. Punkt Apteczny, Nagawki 15A,
95-061 Dmosin, 46/874 71 91 8.00 – 15.00 nieczynny


