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OSP z muralem

Fot. Urząd Gminy Brwinów (PR)

informacje ze szkoły

Burmistrz Gminy Brwinów
Arkadiusz Kosiński

Przy okazji remontu elewacji
OSP w Brwinowie jedna ze ścian
została ozdobiona muralem.
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Kamień węgielny w Żółwinie
6 grudnia 2018 r. odbyło się podpisanie aktu erekcyjnego i wmurowanie kamienia węgielnego przedszkola w Żółwinie. Inwestycja ma być gotowa jesienią 2019 r.

N

a uroczystość przybyli m.in.
radni gminy Brwinów, sołtysi,
dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych, przedstawiciele
wykonawcy – firmy Izolbud, inspektorzy nadzoru. W swoim przemówieniu
burmistrz Arkadiusz Kosiński odczytał treść aktu erekcyjnego, zaczynającego się słowami: Akt ten dla współczesnych spisano, by świętując jego wmurowanie, mogli poczuć radość i dumę
z rozwoju gminy Brwinów, oraz dla
potomnych, by przekazać im, że dzięki
konsekwencji i solidnej pracy, osiągać
można cele i pozostawić ślad dla przyszłych pokoleń.

	Nowe przedszkole pomieści 150
dzieci. Powierzchnia użytkowa wyniesie 1493,7 m². Budynek będzie się
składać z dwóch kondygnacji – parteru
wraz z poddaszem użytkowym. Przy
budynku powstanie parking, boisko
oraz plac zabaw. Wartość inwestycji to
8.965.800,50 zł.
Gmina Brwinów stara się o dofinansowanie – został złożony wniosek
do Lokalnej Grupy Działania „Zielone Sąsiedztwo”. Projekt „Przedszkole
w Żółwinie bez barier architektonicznych – zastosowanie rozwiązań mających wpływ na dostępność obiektu”
może otrzymać ponad 56,5 tys. zł.

irma, która ociepliła budynek i wymieniła okna, ma czas do 31 grudnia na dokończenie wszystkich prac.
Tymczasem powstał już mural, wykonany przez Piotra Topczyłkę („Vinci
maluje”), autora zwycięskiego projektu
wyłonionego w konkursie. Wydaje się,
że nad wejściem otwiera się widok do
wnętrza budynku – to udany przykład
malarstwa iluzjonistycznego.
Fot. Urząd Gminy Brwinów (PR)

> strona 7

Wycinanka Łowicka, M.Ciechańska „Pokłon Trzech Króli” ze zbiorów muzeum sztuki ludowej w Otrębusach

W numerze m.in.
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Początek nowej kadencji samorządu
19 listopada odbyła się uroczysta sesja inauguracyjna VIII kadencji
samorządu. W listopadzie nowa rada miejska spotkała się już na dwóch sesjach i podjęła 11 uchwał. Przed radnymi teraz ważne zadanie – uchwalenie
budżetu gminy na 2019 rok.

P

środki przeznaczone na stypendia gminy Brwinów dla
uczniów i studentów), przyjęli program współpracy z
organizacjami pozarządowymi (więcej na ten temat
na str. 11) oraz wyrazili zgodę na dokonanie cięć pielęgnacyjnych drzew będących
pomnikami przyrody (konary dębów rosnących przy
poczcie w Brwinowie zostaną przycięte w odległości
1,5 m od linii energetycznej,
specjalistyczna firma pod
nadzorem pracowników Referatu Ochrony Środowiska
i Rolnictwa usunie też chore
i suche gałęzie z tych drzew).
W Radzie Miejskiej
w Brwinowie w tej kadencji
będzie działać sześć komisji.
Komisja Rewizyjna
Maciej Żukowski (przewodniczący), Małgorzata Jabłońska, Michał Segit, Firmin
Słojewski, Rafał Wysocki.
Komisja Skarg,
Wniosków i Petycji
Zbigniew
Kurządkowski
(przewodniczący), Dariusz
Krzemiński,
Małgorzata
Kucharska, Grzegorz Matysiak, Paweł Nyc.

Komisja Kultury, Oświaty
i Sportu
Małgorzara Kucharska (przewodnicząca), Marta Bartos,
Zbigniew Bartosik, Aldona
Górniak, Lidia Iwoła, Małgorzata Jabłońska, Barbara
Koralewska, Karol Kühn,
Zbigniew
Kurządkowski,
Grzegorz Matysiak, Adrianna Olczak, Marek Winiarski.
Komisja Inwestycji,
Gospodarki Komunalnej
i Finansów
Grzegorz Matysiak (przewodniczący), Adam Adamczyk, Marta Bartos, Zbigniew
Bartosik, Aldona Górniak,
Andrzej Guzik, Barbara Koralewska, Karol Kühn, Zbigniew Kurządkowski, Dariusz Krzemiński, Paweł Nyc,
Adrianna Olczak, Michał
Segit, Marek Winiarski, Rafał
Wysocki, Maciej Żukowski.
Komisja Spraw
Społecznych i Porządku
Publicznego
Adrianna Olczak (przewodnicząca), Adam Adamczyk,
Marta Bartos, Andrzej Guzik, Lidia Iwoła, Małgorzata
Kucharska, Firmin Słojewski,
Marek Winiarski.

Fot. Urząd Gminy Brwinów (PR)

ierwsza sesja Rady
Miejskiej VIII kadencji rozpoczęła się
od odebrania zaświadczeń
o wyborze oraz uroczystego ślubowania, które złożył
burmistrz Arkadiusz Kosiński oraz 21 radnych wybranych podczas październikowych wyborów.
	Trzynaście osób wprowadził do rady Komitet Wyborczy Wyborców Arkadiusza Kosińskiego „Dobro
Wspólne”, po czworo radnych mają Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
oraz Koalicyjny Komitet
Wyborczy Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska.
Przewodniczącym Rady
Miejskiej VIII kadencji na
lata 2018–2023 został wybrany Sławomir Rakowiecki,
a
wiceprzewodniczącymi
Zbigniew Bartosik i Marek
Winiarski.
Druga sesja miała miejsce w kolejnym tygodniu.
Ukonstytuowały się komisje
tematyczne, a radni podjęli
też kilka uchwał z zakresu
zwykłej działalności: dokonali zmian w tegorocznym budżecie
(m.in. zwiększając

Komisja Rolnictwa
i Środowiska
Aldona
Górniak
(przewodnicząca),
Adam Adamczyk,
Andrzej
Guzik,
Lidia Iwoła, Mał- Powyżej klub radnych KKW Platforgorzata Jabłońska, ma.Nowoczesna Koalicja ObywatelBarbara Koralewska, ska, od lewej Maciej Żukowski,
Dariusz Krzemiń- Paweł Nyc, Barbara Koralewska
ski, Karol Kühn, oraz Adam Adamczyk
Paweł Nyc, Michał
Segit, Firmin Słojewski, Marek Winiarski i Rafał Wysocki.
Radni omawiają
teraz projekt budżetu przekazany przez
burmistrza. Sesja Powyżej: radni reprezentujący KW
budżetowa jest pla- Prawo i Sprawiedliwość, od lewej
nowana 20 grudnia.
Andrzej Guzik, Małgorzata Jabłońska, Dariusz
Krzemiński i Karol Kühn

Na czterech zdjęciach powyżej: wybrani z ramienia KWW Arkadiusza Kosińskiego „Dobro Wspólne”, od lewej Rafał Wysocki, Marek Winiarski, Firmin
Słojewski, Michał Segit, Adrianna Olczak, Grzegorz Matysiak, Małgorzata Kucharska, przewodniczący Rady Miejskiej w Brwinowie Sławomir Rakowiecki,
burmistrz Arkadiusz Kosiński, Aldona Górniak, Zbigniew Kurządkowski, Lidia Iwoła, Zbigniew Bartosik oraz Marta Bartos

Urząd Gminy Brwinów: adresy i telefony			

22 738 26 15

e-mail: brwinow@
brwinow.pl

URZĄD GMINY BRWINÓW, ul. GrodziskA 12
Sekretariat burmistrza Arkadiusza Kosińskiego
oraz II zastępcy burmistrza Jerzego Wysockiego
tel. 22 738 26 12
Biuro Rady Miejskiej, tel. 22 738 26 50
Urząd Stanu Cywilnego, tel. 22 738 25 61
Referat Spraw Obywatelskich, tel. 22 738 25 72
Ewidencja Działalności Gospodarczej, tel. 22 738 26 51
Referat Budżetowo-Fin.-Podatkowy (podatki), tel. 22 738 26 34
Geodeta Gminny Gminy Brwinów, tel. 22 738 26 68
Referat Planowania Przestrzennego, tel. 22 738 26 54
Referat Gospodarki Nieruchomościami, tel. 22 738 26 53
Biuro Promocji, tel. 22 738 26 29
Referat Oświaty, tel. 22 738 26 17

www.brwinow.pl

URZĄD GMINY BRWINÓW,
Budynek przy ul. T. KOŚCIuszki 4a
Sekretariat zastępcy burmistrza
Sławomira Walendowskiego, tel. 22 738 25 66
Referat Inwestycji i Remontów, tel. 22 738 25 84
Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa, tel. 22 738 25 90
Referat Gospodarki Komunalnej, tel. 22 738 26 37
Zespół ds. Obsługi Gospodarki Odpadami, tel. 22 738 25 91
Redakcja biuletynu:
Biuro Promocji, e-mail: promocja@brwinow.pl
Współpraca: Gminny Ośrodek Kultury w Brwinowie
(Qltywator str. 8–9 i 12, Karta Biblioteczna str. 10)

Straż Miejska

22 729 63 94

oraz bezpłatny
z terenu gminy:

986

e-mail: straz.miejska@brwinow.pl

Urząd Gminy
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W trosce o jakość powietrza

Ślubowanie burmistrza

Już teraz można starać się o dotacje za
Arkadiusza Kosińskiego
pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Och11 listopada na rynku w brwinowie oraz
rony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który
podczas sesji inaugurującej viii kadencję
PAMIĘTAJ!rządowy
Czyste powietrze
zależy„Czyste
od Twoichpowietrze”.
wyborów.
realizuje
program
samorządu
Gmina Brwinów planuje w 2019 r. uruchomienie
programu dopłat do zmiany sposobu ogrzePAMIĘTAJ! Czyste powietrze zależy od Twoich wyborów.
wania. Więcej na ten temat w kolejnym numerze. 11 listopada w czasie uro- Gminy Brwinów, stojąc u powszechnego i pomyślności

Nie karm sm gu,
wybieraj opał dobrej jakości!
Nie
karm sm gu,
Od 1 lipca
2018 r.dobrej
na Mazowszu
wybieraj
opał
jakości!
Od 1 lipca
2018 r. naSPALAĆ
Mazowszu
NIE
WOLNO
w kotłach, piecach i kominkach:

NIE WOLNO SPALAĆ
w kotłach, piecach i kominkach:

mułów i flotokoncentratów
węglowych oraz mieszanek
produkowanych z ich
wykorzystaniem

mułów i flotokoncentratów
węglowych oraz mieszanek
produkowanych z ich
wykorzystaniem
węgla
kamiennego
w postaci sypkiej
o uziarnieniu 0-3 mm

węgla kamiennego
w postaci sypkiej
o uziarnieniu 0-3 mm

węgla brunatnego oraz paliw
stałych produkowanych
z wykorzystaniem tego węgla
węgla brunatnego oraz paliw
stałych produkowanych
z wykorzystaniem
węgla
paliw
zawierającychtego
biomasę
o wilgotności w stanie
roboczym powyżej 20%
(np. mokrego drewna).
paliw zawierających biomasę
o wilgotności w stanie
roboczym powyżej 20%
(np. mokrego drewna).

Samorządy na Mazowszu dostrzegają problemy
pojawiające się w gospodarce odpadami komunalnymi. Apelują do wyższych władz o działanie.

P

oniżej fragmenty wspólnego stanowiska przyjętego w listopadzie w Grodzisku Mazowieckim przez
konwent wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,
którzy na początku nowej
kadencji napotykają na narastający problem z odbiorem i zagospodarowaniem
odpadów.
[...] Bardzo mała liczba
instalacji do zagospodarowywania odpadów w naszym
regionie, w szczególności
składowisk odpadów prowadzi do monopolizacji na
rynku gospodarki odpadami
i drastycznego wzrostu cen
za ich zagospodarowanie. [...]
Obserwujemy, że do ogłaszanych przetargów nie zgłaszają się praktycznie żadne firmy, a jeżeli już jakaś weźmie
udział w procedurze przetargowej, to zaproponowane
ceny są kilkukrotnie wyższe
niż obecnie.
Niedopuszczalne jest, aby
mieszkańcy ponosili opłaty
na poziomie 150–200 zł za
rodzinę, przy selektywnym
zbieraniu odpadów. W każdej Gminie jest spora grupa
biedniejszych mieszkańców,
dla których taka cena jest
wręcz katastrofą dla budżetu

domowego. Nie istnieją też
prawne możliwości wprowadzenia dopłat dla takich grup
społecznych, co potwierdzają
stanowiska Regionalnych Izb
Obrachunkowych.
Konsekwencją zbyt małej
ilości instalacji jest zaprzestawanie odbiorów odpadów
przez firmy w kolejnych już
gminach. [...] Aby rozwiązać
problem małej liczby instalacji wnosimy o przyspieszenie
procesu decyzyjnego – przed
wydaniem zezwoleń na prowadzenie nowych obiektów
oraz skrócenie procesu odwoławczego. Do czasu poprawy
sytuacji w regionie należy
uwolnić rejonizację w gospodarce odpadami. Dlatego też,
w okresie przejściowym powinno się zezwolić na transport i zagospodarowanie
odpadów w sąsiednich regionach i województwach, które posiadają zdecydowanie
większe moce przerobowe.
Mamy nadzieję, że władze zarówno wojewódzkie,
jak i rządowe – w krótkim
czasie pomogą rozwiązać ten
bardzo duży gospodarczo i
społecznie problem. [...]
Pełny tekst stanowiska
został opublikowany na
stronie brwinow.pl.

stóp Pomnika Niepodległości – stanowiącego dowód
patriotyzmu i umiłowania
Ojczyzny wielu pokoleń
Brwinowian, biorąc wszystkich obecnych na świadków,
uroczyście ślubuję mieszkańcom Brwinowa, Grudowa, Falęcina, Milęcina,
Kotowic, Biskupic, Czubina,
Krosny, Koszajca, Moszny,
Domaniewa, Domaniewka,
Parzniewa, Kań, Otrębus,
Owczarni, Tereni i Żółwina,
że Naszej Gminie zawsze gorliwie służył będę, dochowując
wierności postanowieniom
Konstytucji i innym prawom
Rzeczypospolitej Polskiej, a
powierzony mi urząd sprawował będę tylko dla dobra

mieszkańców, obowiązkom
służby poświęcając się niepodzielnie. Tak mi dopomóż
Bóg!«
Na uroczystej sesji Rady
Miejskiej w Brwinowie
19 listopada zgodnie z przepisami złożyłem przed brwinowskimi radnymi ślubowanie o treści:
»Obejmując urząd Burmistrza Gminy Brwinów,
uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu,
a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra
publicznego i pomyślności
mieszkańców gminy. Tak mi
dopomóż Bóg«, którym formalnie rozpocząłem kolejną
kadencję.

Gabiony w parku

Fot. Urząd Gminy Brwinów (PR)

Wspólne stanowisko
w sprawie odpadów

czystości na Rynku w Brwinowie, biorąc wszystkich
obecnych na świadków, z wewnętrznej potrzeby i nakazu
serca, złożyłem ślubowanie
wiernej służby dla dobra
powszechnego i pomyślności
mieszkańców Naszej Gminy.
Dziękuję wszystkim, którzy byli ze mną w tej ważnej
i niezwykle dla mnie wzruszającej chwili. Sam opracowałem treść roty ślubowania.
Chciałem, żeby było to moje
osobiste honorowe przyrzeczenie nie wynikające z jakichkolwiek przepisów lub
zwyczajów:
»Ja, Arkadiusz Kosiński,
wolą Mieszkańców wybrany
po raz trzeci na Burmistrza

W parku miejskim w Brwinowie kończą się prace
związane z budową murków i ogrodzeń z gabionów, czyli ażurowych konstrukcji wypełnionych
kamieniami.

Z

adanie
„Zagospodarowanie terenu Parku
miejskiego w Brwinowie
część istniejąca – budowa
murków i ogrodzeń z gabionów” jest częścią dużego
projektu „Kolejny etap rewitalizacji parku miejskiego
w Brwinowe – zagospodarowanie terenów zieleni”,
który będzie realizowany w
latach 2018–2021. Na jego
realizację gmina Brwinów
otrzymała dofinansowanie
w wysokości 2.140.229,65 zł
(co stanowi 85% kosztów
kwalifikowalnych) ze środków Programu Operacyjne-

go Infrastruktura i Środowisko. Prace zostały podzielone na poszczególne zadania.
Firma Luksor, która
obecnie prowadzi prace w
parku, buduje ponad 140 m
odcinków murków z koszy
gabionowych wypełnionych
kamieniem koloru szarego,
a także ogrodzenie z koszy gabionowych o łącznej
długości blisko 110 m. Na
niektórych
fragmentach
murków zamontowane będą
siedziska z desek o łącznej
długości 47 mb. Koszt prac
ujętych w tym zadaniu wynosi 207.169,70 zł.

i n f o r m a c j e

Nie działają lampy uliczne?

ZGŁOŚ AWARIĘ 

Zgłoszenia są przyjmowane przez 24 h na dobę,
7 dni w tygodniu
tel.

603 623 717 lub 609 099 063

e-mail: eles-bud@wp.pl

Zmiany w godzinach pracy Urzędu

24 grudnia nieczynny
31 grudnia czynny 8–16
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Jubileuszowe pary

List pani Barbary Huczko, jubilatki odznaczonej podczas uroczystości 16 listopada 2018 r.

Burmistrz Arkadiusz Kosiński wręczył kolejnym
trzynastu parom z terenu gminy Brwinów medale przyznane przez Prezydenta RP za 50 lat
małżeństwa.

J

ubileusze
małżeńskie
świętowali: Bożena i Marian Basakowie, Genowefa i Stefan Maliszewscy,
Barbara i Stanisław Huczkowie, Maria i Stanisław Szczechowiczowie,
Stanisława
i Janusz Sabalińscy, Zofia
i Wojciech Badziakowie,
Ewa i Bohdan Mączewscy,
Maria i Leonard Szczygielscy, Joanna i Jerzy Murzynowie, Anna i Stanisław Paluchowie, Genowefa i Franciszek Olaskowie, Teresa i Ja-

nusz Zielińscy oraz Bożena
i Wiesław Matuszewscy.
Pary małżeńskie, które
w najbliższym czasie obchodzić będą okrągłą 50.
rocznicę zawarcia związku
małżeńskiego, oraz pary,
które są małżeństwem dłużej niż 50 lat, a nie otrzymały jeszcze medali przyznawanych przez Prezydenta
RP, proszone są o kontakt z
Urzędem Stanu Cywilnego
w Urzędzie Gminy Brwinów, tel. 22 738 25 61.

Fot. M. Zdrzyłowski

Jedynka daje dobry przykład
Szkoła Podstawowa nr 1 w Brwinowie chce się
dzielić dobrym przykładem: dyrektor Anna Kurman opisuje udział uczniów w ogólnopolskim
konkursie Kampania SMOG „Czyste środowisko
– czyste powietrze” oraz elementach, jakie
przyczyniły do odniesienia sukcesu.

F
Stypendia gminy Brwinów

Zakupy dla ochotniczych straży pożarnych
Gmina Brwinów otrzymała dotację w wysokości 45 936 zł na zakup sprzętu
dla Ochotniczych Straży Pożarnych.
prowadzenia oddechu kontrolowanego lub wspomaganego oraz tlenoterapii,
unieruchamiania złamań
oraz podejrzeń złamań
lub zwichnięć, zapewnienia komfortu termicznego, tamowania krwotoków
i opatrywania ran oraz opatrywania oparzeń – mówi
Krzysztof Newen, komendant gminny OSP.
	Takie zestawy otrzymały OSP Brwinów i OSP Biskupice. Dla OSP Moszna i
OSP Żółwin zakupiono defibrylatory. – Defibrylacja
wykonana w ciągu 3 minut
od zatrzymania krążenia
pozwala na przeżycie w ok.
75% przypadków – podkreśla komendant Newen.
OSP Biskupice posiada
zestaw hydraulicznych na-

rzędzi ratowniczych kombi
tzn. jedno narzędzie służy
do rozcinania i rozpierania
konstrukcji np. samochodu, który uległ wypadkowi.
Użycie dwóch narzędzi, tj.
nożyc i rozpieracza podczas
akcji, znacznie skróci czas
ewakuacji poszkodowanych.
– Teraz wszystkie samochody ratowniczo-gaśnicze
w gminie Brwinów są wyposażone w zestawy ratownictwa medycznego, wszystkie
jednostki OSP posiadają
defibrylatory. OSP Biskupice
dysponuje pełnym zestawem
ratowniczych narzędzi hydraulicznych. Zwiększamy
tym samym bezpieczeństwo
mieszkańców i osób podróżujących po terenie gminy
– podsumowuje komendant
Krzysztof Newen.

tablicy multimedialnej oraz
programów edukacyjnych
takich jak Corinth – Biologia roślin.
Rodzice i sympatycy
szkoły doceniają starania
uczniów i nauczycieli –
wpłaty na rzecz szkoły 1%
z podatku PIT za 2017 r.
wyniosły 8400 zł. Szkoła,
Rada Rodziców i Fundacja Audemus Audire, która zbierała wpłaty z 1% na
rzecz szkoły, podpisały porozumienie, dzięki czemu
pracownia przyrodnicza
uzyskała nowoczesny monitor interaktywny z komputerem i kolejny moduł
programu programu Corinth – Biologia człowieka.
– Anna Kurman,
dyrektor Szkoły Podstawowej
nr 1 w Brwinowie
Fot. SP nr 1 w Brwinowie

Środki pochodzą z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu
Sprawiedliwości,
którym
dysponuje Minister Sprawiedliwości. Dzięki dotacji zostało zakupione wyposażenie i urządzenia ratownicze
dla Ochotniczych Straży
Pożarnych działających na
terenie gminy Brwinów.
– Każdy samochód ratowniczo-gaśniczy powinien
być wyposażony w sprzęt do
udzielania kwalifikowanej
pierwszej pomocy medycznej. Takim sprzętem jest
zestaw ratownictwa medycznego z deską ortopedyczną,
szynami oraz opatrunkami
hydrożelowymi, który ma
zastosowanie do zabezpieczania dróg oddechowych,

inał konkursu zorganizowanego w ramach Kampanii Edukacyjnej SMOG
odbył się 26 października w
Centrum Nauki Kopernik
w Warszawie. W konkursie
wzięło udział 1474 uczniów
z 737 szkół z 16 województw.
Do finałów zakwalifikowało
się 100 drużyn z całego kraju, w tym aż trzy z naszej
szkoły.
Rywalizacja była zacięta do samego końca, każda
drużyna chciała przejść do
kolejnego etapu. Tym bardziej cieszy, że aż dwie nasze
drużyny uzyskały zaszczytny tytuł laureata.
W przygotowaniu uczniów do konkursu duże znaczenie miała systematyczna
praca na lekcjach przyrody
i biologii z wykorzystaniem

Na zdjęciach: Laureaci Jakub Jędrasik i Weronika Frankowska z klasy VIIB oraz Małgorzata Skupio i Wiktoria Boranowska z klasy VIIA
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Świętowanie
Niepodległości

o g ł o s z e n i e

Gmina Brwinów
oferuje:

Działka
w Kaniach
na
sprzedaż
(pod usługi
nieuciążliwe)

Działka położona
przy ul. Szkolnej
(w pobliżu DW nr 719)

U

roczystości rozpoczęły się mszą świętą
w kościele św. Floriana, odprawioną w intencji
Ojczyzny przez ks. Arkadiusza Śledzika. Po mszy nastąpił przemarsz pod Pomnik
Niepodległości, prowadzony
przez poczty sztandarowe
straży pożarnych, gminy,
szkół i stowarzyszeń. Uczennice ze Szkoły Podstawowej
nr 2 w Brwinowie – Anna
Kurządkowska i Natalia
Kiełbasińska – deklamowały wiersze własnego autorstwa nadesłane na konkurs poetycko-plastyczny z
okazji stulecia odzyskania
niepodległości zorganizowany przez Zespół Szkół
Ogólnokształcących. Przewodniczący Rady Miejskiej
w Brwinowie Sławomir Rakowiecki wygłosił okolicznościowe przemówienie. Po
godzinie 12 zgromadzeni na
Rynku odśpiewali „Mazurek
Dąbrowskiego”. Burmistrz
Arkadiusz Kosiński złożył
uroczyste ślubowanie, które

było symbolicznym rozpoczęciem kolejnej kadencji i
zobowiązaniem złożonym
publicznie wobec mieszkańców.
	Tradycyjnie przed Pomnikiem
Niepodległości
zostały złożone kwiaty.
Burmistrz zaprosił przed
Pomnik Niepodległości reprezentantów
organizacji
harcerskich: Adama Skarżyńskiego i Krzysztofa Żuławnika. W ręce harcerzy
trafiły flagi, które przesłał
dla Urzędu Gminy Brwinów prezydent RP Andrzej
Duda.
Po oficjalnych uroczystościach mieszkańcy mogli odwiedzić miasteczko
harcerskie ZHP pod hasłem
„Pokażmy, że jesteśmy dumni z naszych barw”. Wśród
atrakcji była fotobudka, nauka pierwszej pomocy, karaoke patriotyczne, zabawy dla
dzieci.
Wieczorem w dworku
Zagroda chętni spotkali się
przy ognisku harcerskim.

Wiersze i rysunki nadesłane na konkurs z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości

DLA CIEBIE,
POLSKO
Akcja „Ogień Niepodległości” była zorganizowana
przez ZHR. Gawędy przypominały „ludzi wolności”
związanych z Brwinowem
oraz postać Henryka Glassa, patrona Hufca „Kresy”.
Została też przypomniana
współpraca różnych osób,
które 100 lat temu tworzyły
niepodległość, padały pytania o to, jaka jest Polska dziś

i jaką powinniśmy tworzyć,
mając na uwadze osobiste
obowiązki i odpowiedzialność.
Pamiątką z uroczystości
była antologia dziecięcych
wierszy i rysunków „Dla
Ciebie, Polsko” – mamy
pięć egzemplarzy do pierwszych pięciu osób, które jako
pierwsze zgłoszą się 17 grudnia pod nr. tel. 22 738 26 29.

zakończenie konkursu piosenkę „Jest taki kraj” zaśpiewał Michał Policht, uczeń kl.
6 SP w Żółwinie, laureat 1.
miejsca Gminnego Konkursu Piosenki Patriotycznej w
Otrębusach.
Pierwsza runda pytań
polegała na udzieleniu odpowiedzi na 6 pytań zawartych w wybieranych kolejno
przez drużyny trzech zestawach. Poprawność odpowiedzi weryfikowała komisja
konkursowa, w której pracy
uczestniczyli: przedstawiciel powiatu pruszkowskiego Dariusz Jańczy, nauczycielka historii w SP nr 2 w
Podkowie Leśnej Kinga Gaworska oraz starszy kustosz

Państwowego
Archiwum
w Warszawie Jan Członkowski.
W
drugiej
rundzie
wszystkie drużyny otrzymały zestaw 3 pytań otwartych. Musiały wykazać się
wiedzą o życiorysach Ojców
Niepodległości, znajomością
autorów znanych cytatów
oraz znajomością miejsc
wykonania fotografii upamiętniających wydarzenia
związane z życiem Ojców
Niepodległości.
Po podsumowaniu punktacji z obu rund konkursu
okazało się, że o kolejności
zwycięzców zadecydowały
odpowiedzi z drugiej rundy.
Dokończenie na str. 8 >>>

Patronat Burmistrza Gminy Brwinów

Fot. Urząd Gminy Brwinów (PR)

Działka o powierzchni
3 594 m2 przeznaczona
w MPZP pod usługi
nieuciążliwe. Znajdują
się na niej pozostałości
budynku gospodarczego o powierzchni
30 m².
Cena wywoławcza działki
950 000 zł.

Obchody
setnej
rocznicy
odzyskania
niepodległości zgromadziły na brwinowskim
Rynku wielu gości i mieszkańców.

Powiatowy konkurs
historyczny
13 listopada w Szkole Podstawowej w Żółwinie
odbył się XVI Powiatowy Konkurs Historyczny.
Szkoła, nosząca imię 11 Listopada, podjęła się w
Roku Niepodległości organizacji dwóch edycji
tego konkursu.

Termin przetargu:

7 lutego 2019 r.

Konieczna jest wpłata
wadium w wysokości
100 tys. zł
do 1 lutego 2019 r.
więcej informacji:

Referat Gospodarki
Nieruchomościami
Urząd Gminy
więcej
informacji:
Brwinów
Referat
Gospoul. Grodziska
12
darki
pokój 204, II piętro
Nieruchomościami
tel. 22 738 26 53
tel.
lub22
22738
73826
261394
lub 22 738 26 53

E

dycja majowa odbywała
się pod hasłem „Drogi
do Niepodległości”; obecna – listopadowa: „Ojcowie
Niepodległości”.
Do konkursu zgłosiło się
7 szkół: SP nr 5 w Piastowie,
SP nr 1 w Milanówku, SP
nr 3 w Milanówku, SP nr 1
w Brwinowie, SP w ZSO w
Brwinowie, SP w Otrębusach i SP w Żółwinie, będąca
gospodarzem konkursu.
Szkoły były reprezentowane przez 4-osobowe drużyny uczniów klas siódmych
i ósmych szkoły podstawowej oraz klas 3 gimnazjum.
Nad konkursem objęli patronat: Starosta Pruszkowski
Maksym Gołoś i Burmistrz

Gminy Brwinów Arkadiusz
Kosiński.
	Zmaganiom konkursowym przyglądał się zastępca
burmistrza Jerzy Wysocki
oraz dyrektorzy i nauczyciele historii ze szkół uczestniczących w konkursie.
W atmosferę konkursu
wprowadził występ wokalny
uczniów ze SP w Żółwinie i
SP w Otrębusach. Uczniowie
zaśpiewali żołnierskie pieśni
patriotyczne. Występy wokalne towarzyszyły również
później zmaganiom konkursowym: w czasie przerwy między pierwszą i drugą turą konkursu usłyszeć
można było uczniów z SP nr
1 i SP nr 2 w Brwinowie. Na
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10 grudnia swoje 100. urodziny
obchodziła mieszkanka Otrębus
pani Weronika Biała.

Zielona Niepodległość
Dzieci z przedszkoli przy ul. Lilpopa oraz przy
ul. Piłsudskiego w Brwinowie z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości pomagały sadzić
drzewa, krzewy i byliny.

N

a początku listopada przedszkolaki ze
wszystkich grup obu placówek pod opieką Tomasza
Smolińskiego – konserwatora i ogrodnika w Przedszkolu
Filialnym – pomagały sadzić
rośliny. Efektem wspólnej
pracy było posadzenie około
100 roślin głównie z gatunków cyprysowatych, a także
rododendronów i innych
krzewów ozdobnych. Rośliny zdobią teraz place zabaw
i nowo powstające skalniaki.
Można je też oglądać przy
wejściu do przedszkola i
wzdłuż jego ogrodzenia.
Pomysłodawczynią akcji „Zielona Niepodległość”
była Małgorzata Śleżewska, wychowawczyni grupy
„Żabki” z Przedszkola Filialnego w Brwinowie, która
wspólnie z Moniką Smułką
– wychowawczynią grupy
„Motylki” – koordynowała jej przebieg. Na początku
września pracownicy przedszkola zwrócili się do osób
i instytucji z Brwinowa z
prośbą o pomoc w zakupie
roślin. Listy do firm i instytucji opracowały wszystkie
nauczycielki przy wsparciu
Dyrekcji przedszkola.

Dzięki temu, że dzieci z
ciekawością i dużym zaangażowaniem brały udział w
sadzeniu roślin, z większą
ochotą będą mogły je pielęgnować, podlewać i obserwować ich rozwój. Każda
grupa przedszkolaków jest
teraz odpowiedzialna nie
tylko za te rośliny, które posadziła, ale też za całe zielone
otoczenie. Dla dzieci było to
nowe i pouczające doświadczenie. Wspólne sadzenie
drzew i krzewów pomogło
najmłodszym zrozumieć i
nauczyć się, że nie wystarczy tylko posadzić roślinę,
trzeba o nią systematycznie
dbać i troszczyć się – tak jak
o swoją Ojczyznę.
Akcja „Zielona Niepodległość” to działanie w ramach
Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego
,,Piękna Nasza Polska Cała",
w którym bierze udział
Przedszkole Filialne Przedszkola nr 1 w Brwinowie. Patronat nad projektem objęli
m.in. Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego,
Centrum Edukacyjne Bliżej
Przedszkola, Wydawnictwo
Edukacyjne MAC i Telewizja Łódź.

Z

i nformacji przygotowanej przez synową Annę
Białą: Weronika z Małkiewiczów Biała urodziła się
10 grudnia 1918 r. w guberni warszawskiej, w powiecie
błońskim, gminie Helenów,
we wsi Otrębusy. Jej rodzicami byli Aleksander i Marianna z Kretowiczów. Całe
swe dziecięce i dorosłe życie spędziła w Otrębusach.
Ukończyła liceum im. Tomasza Zana w Pruszkowie.
W kwietniu 1945 r. wyszła za mąż za Tadeusza Białego, z którym przeżyła 62
lata. Urodziła dwóch synów,
Leszka i Janusza. W latach
70. pracowała w Spółdzielni

Tw o r z y w
Sztucznych
„Piast”. Do
niedawna była czynną parafianką.
Udzielała się społecznie.
Przez wiele lat była członkiem Związku Emerytów
w Podkowie Leśnej.
Kocha swój dom i ogród.
Od dwóch lat jest obłożnie
chora. Mimo ciężkiej choroby dzielnie znosi troski
i trudy codzienności.
– Weronika to mądra
i odpowiedzialna kobieta.
Można było na nią zawsze
liczyć. To podpora całej rodziny. Sumienna i życzliwa
wobec bliskich i przyjaciół.

Zawsze gotowa nieść pomoc
potrzebującym – podkreśla
synowa Anna Biała.
Jubilatka
otrzymała
kwiaty i życzenia od Burmistrza Gminy Brwinów. Dołączamy też do serdecznych
życzeń dla Pani Weroniki od
syna Leszka i synowej Anny:
Wszystko co było
i jest Twoim marzeniem,
co jest i będzie w przyszłości,
niech nie uleci
cichym westchnieniem
lecz niech się spełni
w całości.

i n f o r m a c j e

BURMISTRZ GMINY BRWINÓW

ZAPRASZA

Designed by Freepik.com

Fot. Przedszkole nr 1 w Brwinowie

100 lat minęło

MIESZKAŃCÓW GMINY W WIEKU 60+

BAL
V K arnawa ł owy

SENIORÓW

26 stycznia 2019, godz. 16–24

>>> Dokończenie ze str. 7
Fot. Urząd Gminy Brwinów (PR)

w Szkole Podstawowej nr 1 w Brwinowie
Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Zgłoszenia od 2 stycznia 2019 r.
Zapraszamy z Kartą MIeszkańca*) po odbiór BEZPŁATNYCH zaproszeń:

Urząd Gminy Brwinów , ul. Grodziska 12, pok. 205 (II piętro)
* KartA MIeszkańca wydawana jest bezpłatnie w Urzędzie Gminy w pok. 004 (parter).
Należy przyjść z dowodem osobistym oraz pierwszą stroną PIT za 2017 r. Wyrobienie
Karty Mieszkańca trwa kilka minut. Zdjęcie wykonywanie jest na miejscu bezpłatnie.
)

	I miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej
w Otrębusach, II miejsce
– drużyna z SP nr 3 w Milanówku, III miejsce – drużyna z ZSO w Brwinowie.
Laureaci otrzymali nagrody
ufundowane przez Staro-

stwo Pruszkowskie i Gminę
Brwinów, a wszyscy uczestnicy – pamiątkowe dyplomy
i emblematy.
– Marta Szwemin,
dyrektor Szkoły Podstawowej
im. 11 Listopada w Żółwinie

Gmina
Brwinów

Informacji udziela Referat Kadr i Organizacji:

22 738 26 23

ratusz
8 RATUSZ
Biuletyn informacyjny Ur z ę d u G m i n y B rw i n ó w
nr 82 | 12 grudnia 2018

PRISONERS OF LIGHT

Galeria OK

Moja przygoda z fotografią rozpoczęła się w latach osiemdziesiątych, chociaż pierwsze zdjęcie samodzielnie zrobiłem już w 1969 roku: oto ja na wycieczce, to mój motor, ja tu i tam.
Tak swoje pierwsze zetknięcie z fotografią opisuje bohater sobotniego
wydarzenia w Galerii OK. Dużo później, już zawodowo, zajmuje się dokumentacją wielu zdarzeń artystycznych, powstają fotorelacje z wystaw
i wernisaży. To dopiero początek działalności artystycznej Wojciecha Kopacewicza, jego wielkiej peregrynacji z lustrzanką w ręku.
Przełomowym staje się rok 2008 – wymyślamy performans – akcja artystyczna w Petrykozach, osiemdziesiąte urodziny Wojciecha Siemiona. Pomysł
oparty na portretach, fotografia natychmiastowa. Biegamy z aparatami
wśród gości, pstrykamy portrety. Biegiem do drukarki, wydruk, „szparowanie” nożyczkami – portrety lądują na wieży zbudowanej z rusztowania warszawskiego – powstaje duży baner kompozycyjny. Problem w tym, że kilka
portretów, które zrobiłem, spodobało mi się i pewnie właśnie wtedy zaczęło
kiełkować pierwsze ziarno choroby fotograficznej.
Relacjonuje Agnieszka Kremky, szefowa Galerii OK:

Dużo się działo w Galerii OK w sobotni wieczór 8 grudnia, a to za sprawą Wojciecha
Kopacewicza i jego wystawy „Underground”. Charyzmatyczny artysta z Milanówka zaprezentował swoje fotografie i instalacje. Odbyło się losowanie, podczas którego jeden
z gości miał szczęście stać się właścicielem specjalnie w tym celu przygotowanego zdjęcia z autografem autora.
Wernisaż wieńczy happening „Prisoners of light”. Uczestnicy mieli okazję zostać uwięzieni/uwiecznieni na fotografii w „klatce świetlnej” Kopacewicza. Nic dziwnego, że Galeria OK dosłownie „pękała w szwach”.
Kto nie mógł uczestniczyć w wernisażu, niech żałuje. Wystawę można obejrzeć jeszcze
przez miesiąc.
Kamera z opcją fotografowania uległa awarii – po jakimś czasie kupiłem
pierwszą używaną bardzo amatorską lustrzankę Canon 450D. Trzy Canony
dalej (i kilkanaście obiektywów) na fotografię patrzę inaczej, sprawy techniczne nie mają znaczenia. Aparat jest jak samochód, może cię dowieźć do
celu szybko i komfortowo, może być drogi lub kompletny rzęch, jednak musisz mieć cel, pomysł – on jest najważniejszy, inaczej możesz sobie posiedzieć
z nim przed domem, kręcić się bezmyślnie po ulicach i wrócić po chwili z bezwartościowej emocjonalnie podróży.*
* fragmenty tekstu autorstwa Wojciecha Kopacewicza zamieszczonego w katalogu wystawy „Underground”
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I WSPÓLNEGO
KOLĘDOWANIA
ŻYCZY

Ognisko Muzyczne im. Marii Szymanowskiej
zaprasza na

KONCERT
najpiekniejszych
koled i pastoralek

15 grudnia 2018 o godz. 15.00
wystąpią uczniowie
Ogniska Muzycznego
im. Marii Szymanowskiej

Przedszkole w Otrębusach
ul. M. Piaseckiego 2A

wstęp wolny
foto_ANDRZEJ GONTARCZYK
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Anna Czeremcha

paki palaki z lasu i z laki

Rośliny są jak wróżby
Mają szyk łapią w mig
Zima, dla poszukujących dobrych wróżb w roślinach, to czas zbiorów pączków z drzew. Nie jest to czynność znana, a nawet wzbudza zdziwienie i niedowierzanie, jednak to właśnie w pączkach zawarty jest cały potencjał leczniczy rośliny, stąd być może nazwa „potencje”, czyli ekstrakty pączkowe,
których kropelki zażywa się w rozmaitych dolegliwościach. Istnieje gałąź fitoterapii, która polega na leczeniu preparatami z pączków liściowych i kwiatowych, pączków bulw i korzeni różnych roślin i nazywa się gemmoterapia.
Gemma to po łacinie potocznie pączek.

Pączki brzozy – najbardziej przebadanego wzdłuż i wszerz drzewa na świecie. Pączki brzozy to osobny temat, na referat cały, na pracę naukową, na
film nawet. Ogrom skuteczności działania pączków brzozy na różne choroby onieśmiela największych śmiałków.

Pączki drzew to mój nr 1 na liście surowców fitoterapeutycznych (choć chyba
mówię to przy innych surowcach także). Pomimo że najlepszy moment na
ich zbiór to wczesna wiosna, kiedy pokryte są obficie żywicą, to właśnie
zimą drzewom przycina się gałęzie i to wtedy można upolować równie
wartościowe trofea. Zwłaszcza jeśli zima delikatna. A ocieplenie globalne
nie jest już tajemnicą ni gusłami ekologów, tylko faktem, więc spokojnie
zimą pozyskujmy pączki drzew.
Pączki topoli – zawierają salicynę i populinę, czyli związki przeciwzapalne,
przeciwgorączkowe i przeciwbólowe. Salicyna w topoli (i innych roślinach,
np. wierzbie i wiązówce błotnej) nie szkodzi na błony śluzowe żołądka i nie
daje skutków ubocznych jak salicyna syntetyczna. Zatem spokojnie możemy zbierać, suszyć, parzyć i pić jak herbaty lub produkować nalewki do
spożywania w kroplach na cukrze lub wodzie. Niezastąpione w przeziębieniu, szybko przynoszą ulgę, a zażyte odpowiednio wcześnie potrafią cofnąć
łamanie w kościach. Ja uwielbiam topolową maść i olej topolowy, o czym
pisałam zeszłą zimą (Ha! Szperamy, szperamy). Skuteczność przeciwbólowa
na stawy i mięśnie godna jest powtórzenia akapitu o jej wysokości topoli. Zatem bierzcie, rozdrabniajcie i zalewajcie najpierw trochę spirytusem,
a potem ciepłym olejem (np. kokosowym) aż porządnie się w nim utopią,
utrzymujcie w kąpieli wodnej przez 3 godziny, potem zlejcie do ciemnego
szkła i gotową maść przetrzymujcie pod ręką, by codziennie móc dać ulgę
stopom, kolanom, barkom, biodrom czy co tam Was pobolewa.
Pączki kasztanowca – o nich mogłabym napisać cały oddzielny artykuł, ale
wspomnę tu tylko, że maść zrobiona z pączków kasztanowca (sposobem
jak wyżej) zapobiega pajączkom i żylakom, wspomaga ich leczenie. Suszone i parzone na herbatę znakomicie wpływają na uelastycznienie skóry,
wzmocnienie naczyń i wspomagająco przeciwalergicznie. Pączki wszystkich drzew są szczególnie przeciwalergiczne, zwłaszcza wyciągi alkoholowe. Pączki zalewa się etanolem 40-60% i wytrawia 2 tygodnie.
Pączki czeremchy – a właściwie całe młode gałązki z pączkami, posiekane
i wysuszone do parzenia lub zalane gliceryną, wodą i spirytusem w proporcjach 1 część surowca, 1 część spirytusu, 1 część wody i 2 części gliceryny.
Środek do rozcieńczania z wodą 1:9 i przemywania skóry twarzy jako tonik,
rozjaśnia i usuwa plamy, niweluje oznaki zmęczenia oczu, działa przeciwtrądzikowo; do wcierania w skórę głowy, zapobiega wypadaniu włosów,
wzmacnia je i znakomicie wpływa na stan skóry głowy oraz do płukania
jamy ustnej i gardła przy zapaleniach, aftach, nieżytach. W ten sposób można przygotować wyciągi na wszelkiej maści pączkach drzew i wykorzystywać do domowych kosmetyków. Proste i przyjemne, a przede wszystkim
z wyprawy do lasu!
Pączki sosny – te, które wystrzelą wiosną w pędy i będziemy biegać za nimi,
żeby narobić syropu. Grudniowe pączki sosny są pyszne, smakują jak cała
choinka w Wigilię, są mega zdrowe i odkażające. Można je żuć świeże jak
cukierka, wysysając z nich lecznicze moce. Można je zbierać i suszyć, i pić
zimą, ażeby od choroby się uchronić. Działanie pączków sosny jest także
przeciwreumatyczne, przeciwbólowe i oczyszczające, czyli też moczopędne. Na tych pączkach można zrobić maści, nalewki, wyciągi glicerynowe,
a nawet octy, jak ktoś lubi się octem raczyć.

Anna Czeremcha z pączkami drzew w obiektywie ELIZY KOS | prace nad publikacją o wykorzystaniu

roślin, planowaną na wiosnę 2019 r. nakładem OKeja

Przetwory z pączków brzozy wykorzystuje się w leczeniu chorób układu
moczowego, płciowego, kostno-stawowego, chorób skóry i włosów (dla
wypadających włosów nie ma lepszej metody niż połączyć pączki brzozy
z bukowymi i korzeniami pokrzywy i wcierać codziennie w skórę głowy, mówię to Wam ja z całym przekonaniem i rozumem swoim). Z pączków brzozy
zróbmy ziołomiód i podawajmy sobie na wszelką potrzebę wzmocnienia,
odtrucia i odżywienia. Wysuszone pączki zmielić na proszek i połączyć
z miodem i odrobiną spirytusu. Moje proporcje na ziołomiody wszelakie to
1 część zmielonego surowca, 1 część miodu i 1/4 część spirytusu. Wymieszać wszystko i jeść po łyżeczce dziennie w okresach spadku sił i nastroju.
Polecam Wam Ptaszyny złote moje.
Z życzeniami dobrego przesilenia zimowego, ciepła ognia w domach i sercach, bezpiecznych kątów, w których czujemy się dobrą wersją człowieczeństwa, wśród przyjaciół i bliskich, ze wsparciem i szacunkiem dla siebie
samych i siebie nawzajem.
Wasza Czeremcha
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Wszystkim naszym Czytelnikom i Przyjaciołom
składamy najserdeczniejsze życzenia świąteczne!
Niech pod pachnącą choinką znajdą się:

radość
szczęście
życzliwość
pokój
i mnóstwo ciekawych książek
Pięknych, spokojnych i zaczytanych
świąt Bożego Narodzenia życzą
Dyrektor oraz Pracownicy

Biblioteki Publicznej
im. Wacława Wernera w Brwinowie

z a p r o s z e n i e

z e s p o ł u

m a z o w s z e

POLSKIE
WEDŁUG LUCJANA RYDLA

10 lat DKK w Brwinowie!
Dyskusyjny Klub Książki w Brwinowie doczekał się pięknej rocznicy: 27 listopada na urodzinowym torcie zapłonęło dziesięć świeczek! Klubowicze przeczytali
już ponad 120 tytułów i wciąż z niesłabnącą energią toczą ożywione dyskusje.
Jubileuszowe spotkanie uświetniła swoją obecnością pisarka z Brwinowa Ałbena
Grabowska, autorka sagi Stulecie Winnych. Na kolejną dekadę działalności życzymy samych ciekawych i inspirujących przygód literackich! Dziękujemy też naszym
moderatorkom Annie Adamkiewicz i Małgorzacie Sławińskiej za opiekę nad klubem i propozycje kolejnych wartościowych lektur.

WEŹ KSIĄŻKĘ NA ŚWIĘTA
Nadchodzą świąteczne dni! By niczego Wam nie brakowało w ten wolny czas,
sprawdźcie, czy macie ciepły koc, aromatyczną herbatę i… zapas książek! Przybywajcie i wypożyczajcie, zwłaszcza że 24 i 31 grudnia biblioteka będzie nieczynna.

Soliści, Chór, Balet i Orkiestra
PZLPiT "Mazowsze" im. T. Sygietyńskiego
Reżyseria: Zbigniew Kułagowski
Kierownictwo muzyczne: Jacek Boniecki

9, 10, 16, 17, 20, 22, 23 stycznia 2019 r.
Sala Widowiskowa Zespołu „Mazowsze”
ul. Świerkowa 2, Otrębusy
mazowsze.waw.pl

MAŁY PARNAS
Do 15 grudnia czekamy na prace młodych poetów! Wiersze konkursowe prosimy
przynosić do Oddziału dla Dzieci w Brwinowie, ul. Kościuszki 1E. Szczegóły konkursu „Mały Parnas” na naszej stronie internetowej i pod nr. tel. 22 729 30 84.

Z KALENDARZA BIBLIOTEKARZA
14 grudnia | Brwinów, ul. Kościuszki 1E | godz. 18.00

„Slajdowisko – fotografie i wspomnienia z podróży”: o wyprawie do Santiago de
Compostela opowiedzą Katarzyna i Krzysztof Sysio

17 grudnia | Brwinów, ul. Kościuszki 1E | godz. 18.00
DKK: spotkanie i dyskusja o książce Ignacego Karpowicza Sońka

17 grudnia | Filia w Otrębusach, ul. Wiejska 1 | godz. 18.00
Familijne warsztaty robienia ozdób świątecznych
20 grudnia | Brwinów, ul. Kościuszki 1E | godz. 17.30

Przedświąteczne wydanie „Wieczoru z bajką”: spotkanie z niespodzianką

21 grudnia | Filia w Otrębusach, ul. Wiejska 1 | godz. 15.00
Młodzieżowe warsztaty robienia ozdób świątecznych

czwartki | Filia w Otrębusach, ul. Wiejska 1 | godz. 18.00

Konwersacje w języku angielskim dla młodzieży prowadzi Elżbieta Sobońska,
zapisy w bibliotece

24 grudnia i 31 grudnia BIBLIOTEKA NIECZYNNA
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Współpraca gminy Brwinów z organizacjami pozarządowymi
Działające na rzecz mieszkańców gminy Brwinów różnego rodzaju stowarzyszenia, fundacje, harcerze, kluby i stowarzyszenia
sportowe – wszyscy mogą korzystać ze wsparcia oferowanego przez gminę Brwinów. Rada Miejska nowej kadencji uchwaliła
już „Roczny program współpracy gminy Brwinów z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok”.

D

awno minęły czasy, gdy
działania społeczników
były kierowane „odgórnie”.
Dzisiaj samorząd i organizacje pozarządowe są dla siebie
partnerami podejmującymi
dobrowolnie
współpracę
przy realizacji działań służących pożytkowi publicznemu. Zasady obowiązujące
na poziomie gminy opisuje
roczny program uchwalany
każdego roku przez radnych.
Gmina Brwinów będzie
udzialać w 2019 r. dotacji
w zakresie:
1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
2. podtrzymywania i upowszechniania tradycji

narodowej, pielęgnowania
polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej;
kultury, sztuki, ochrony
dóbr kultury dziedzictwa
narodowego,
3. ochrony i promocji zdrowia,
4. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom
społecznym,
5. nauki, oświaty i wychowania,
6. działalności na rzecz osób
w wieku emerytalnym.
Pierwszy konkurs ofert,
dotyczący wspierania kultury fizycznej, zostanie
ogłoszony jeszcze w grudniu, po uchwaleniu budżetu.

Gmina Brwinów przeznacza środki na całoroczne
zajęcia prowadzone m.in.
w dziedzinie piłki nożnej,
koszykowej i siatkowej, lekkiej atletyki, judo, jujitsu i
karate, szermierki, kulturystyki. Przewidziane jest też
wsparcie gminy dla różnego
rodzaju projektów kulturalnych, działań w zakresie
profilaktyki uzależnień oraz
dla całorocznych działań
prowadzonych przez harcerzy oraz na rzecz emerytów.
Reprezentanci organizacji pozarządowych mogą
brać udział w pracach komisji dokonującej oceny ofert
składanych na konkursy na

realizację zadań publicznych
ogłaszane przez Burmistrza,
oczywiście z wyłączeniem
tych, w których o środki
ubiega się ich organizacja.
To ciekawe doświadczenie –
znaleźć się po drugiej stronie i zobaczyć, w jaki sposób
inne stowarzyszenia ubiegają się o pieniądze publiczne, w jaki sposób formułują
ofertę i przekonują do swojego pomysłu. Już rok temu
została wprowadzona ocena
dwuetapowa – przed oceną
merytoryczną pracownicy
Urzędu Gminy Brwinów
sprawdzają oferty i dają możliwość poprawy oferentom,
którzy zapominają o wypeł-

o g ł o s z e n i e

Punkty, w których można otrzymać Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy Brwinów „Ratusz”:

nieniu niektórych pól wzoru
oferty, nie dokonują skreśleń
tam, gdzie polecenie mówi
„niepotrzebne skreślić”, popełniają błędy rachunkowe
w mnożeniu i dodawaniu
itp.
Oprócz
pozyskiwania
pieniędzy poprzez uczestnictwo w konkursach orgnizacje pozarządowe mogą
ubiegać się o dotacje w ramach tzw. małych grantów
(sposób opisany w art. 19a
Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie). Małe granty to
dotacje na zadania, których
czas realizacji mieści się
w ciągu 90 dni, a kwota dotacji nie przekracza jednorazowo 10 tys. zł dotacji (w ciągu roku dla jednej organizacji – nie więcej niż 20 tys. zł).
Urząd Gminy Brwinów
ofertuje też społecznikom
wsparcie pozafinansowe.
Współpraca odbywa się np.
poprzez wymianę informacji, konsultacje, nieodpłatne
udostępnianie przez gminę nieruchomości do celów
prowadzenia działalności
statutowej, np. dworku Zagroda i sali konferencyjnej
przy Stadionie Miejskim,
promowanie działań organizacji, tworzenie wspólnego kalendarza planowanych
imprez oraz obejmowanie
patronatem burmistrza wydarzeń
organizowanych
przez społeczników.
Więcej informacji: Biuro
Promocji, tel. 22 738 26 29,
promocja@brwinow.pl.

kolejne
Kolejne
wydanie:
wydaniepod
nakoniec
początku
stycznia
lutego2019
2018r.r.

BRWINÓW: INSTYTUCJE, PLACÓWKI OŚWIATOWE, Przychodnie i inne		
Urząd Gminy Brwinów – ul. Grodziska 12 oraz ul. T. Kościuszki 4A  Biblioteka Publiczna w Brwinowie, ul. Grodziska 12  Gminny Ośrodek Kultury, ul. Wilsona 2  Środowiskowy
Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. T. Kościuszki 4A  Świetlica Działu Wspierania Rodziny, ul. Grodziska 31  Szkoła Podstawowa nr 1, ul. J. Piłsudskiego 11  Zespół Szkół
Ogólnokształcących, ul. Żwirowa 16  Przedszkole Słoneczne, ul. Słoneczna 6  Przedszkole Leśne, ul. S. Lilpopa 4  Filia przedszkola, ul. J. Piłsudskiego 19  NZOZ Alfa i apteka,
ul. Powstańców Warszawy 8  NZOZ Peronowa, ul. Peronowa 4B  Brwinowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, ul. Wilsona 46  Venus Salon Fryzjersko-Kosmetyczny,
ul. Armii Krajowej 3 lok. 2
BRWINÓW: SKLEPY
Sklep „Czwórka”, ul. Grodziska 4  Apteka, ul. Grodziska 7  sklep, ul. Grodziska 9  Galeria Brwinów, ul. Grodziska 46  Hurtownia Magmar, ul. Wilsona 52  Sklep Jaworek, ul. Wilsona 28A
 Pchli Targ, ul. Leśna 3  Sklep Antoniak, Rynek 25  Masarnia Ratyńscy, Rynek 22  Top Market, ul. Armii Krajowej 14  Społem, ul. Pszczelińska 48  Spiżarnia u Krysi, ul. Pruszkowska 
sklep, ul. Kraszewskiego 1  sklep U Jacka, ul. Sochaczewska 19  sklep piekarni Otrębusy, ul. 11 Listopada 4F  sklep na Borkach, ul. Kępińska 66  kioski przy rondzie W. Kowalskiego
otrębusy: Szkoła Podstawowa, ul. M. Piaseckiego 2  Toeplitzówka, ul. Wiejska 1 – Biblioteka, NZOZ  Przedszkole, ul. M. Piaseckiego 2A  świetlica GOK, ul. Krótka 10  sklep
Kurczak, ul. Krótka 9  piekarnia AK, ul. Wiejska 21  sklep Społem przy WKD, ul. Natalińska 21  piekarnia Witaszczyk przy WKD  sklep przy ul. Natalińskiej 23 
sklep Mezon, ul. Helenowska 1
kanie: sklep „Małgosia”, ul. J. Piłsudskiego 58  sklep przy WKD, ul. J. Piłsudskiego 11  Patataj, ul. Krótka 9  Os. Słoneczne, Galeria Pomysłów Pasja, ul. Zawilcowa 14
koszajec: sklep spożywczo-przemysłowy Lecha Martysa, Koszajec 30
owczarnia: NZOZ Basis, ul. Kazimierzowska 33D  sklep Agata, ul. Książenicka 39A  sklep Agata, ul. Żółwińska 25  Pod Świerkami, ul. Mała 1
żółwin: Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 39
DZIĘKUJEMY ZA POMOC W DYSTRYBUCJI „RATUSZA” SOŁTYSOM SOŁECTW:
 Biskupice  Czubin  Krosna  Milęcin  Terenia  Owczarnia  Żółwin  Parzniew  Falęcin  Moszna  Domaniew  Kotowice  Koszajec
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naprzeciwko Szkoły Podstawowej nr 1 w Brwinowie

na terenie przy ul. Przejazd|J. Piłsudskiego

lodowisko miejskie

lodowisko
lodowisko
lodowisko

zapraszamy codziennie

15.00 | 21.00

Operator lod

owiska

BB r w i n ó w

w weekendy
10.00 | 21.00

