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„Stulecie Winnych” - opowieść o rodzinie z Brwinowa
Pisarka Ałbena Grabowska umiejscowiła akcję trylogii „Stulecie Winnych” w Brwinowie. Pierwszy tom
tej bestsellerowej sagi rodzinnej doczekał się już ekranizacji. 13-odcinkowy serial pokazywany jest
w TVP1 w niedzielne wieczory o godzinie 2015. Dostępny jest także na platformie vod.tvp.pl.

F

ilm i powieść opowiadają o losach wielopokoleniowej, fikcyjnej
rodziny z Brwinowa. Akcja
rozpoczyna się w 1914 roku.
Bronisława (w tej roli Kinga Preis) i Antoni (Roman
Gancarczyk) mają czterech dorosłych synów. Bliżej poznajemy Stanisława
(Jan Wieczorkowski), który
jest stolarzem. Jego żona
umiera, rodząc bliźniaczki
Annę i Marię. Tym razem
miejscowy lekarz, doktor

Brzozowski (Olaf Lubaszenko), był bezsilny. Tłem akcji
są wydarzenia historyczne. Gdy wybucha I wojna
światowa, Kajetan Winny
(Krzysztof
Kwiatkowski),
najmłodszy syn Bronisławy
i Antoniego, wstępuje do armii carskiej. Wkrótce przez
Brwinów przechodzą oddziały Kozaków i Niemców.
Toczą się walki.
Ani książka, ani film
nie mają charakteru dokumentalnego, ale obok fikcyj-

Gminne dotacje

> strona 11

sposobu

nabór prowadzi LGD
Zielone Sąsiedztwo

> strona 11

Zaproszenia

aktualizacja programu zajęć
w świetlicach oraz zaproszenie PZPLiT „Mazowsze”

> strona 12

latach za filmy „Edi” i „Mój
rower”.
Dzisiejszy Brwinów nie
przypomina już wsi z początku XX w. Sceny plenerowe kręcone były m.in.
w skansenie w Sierpcu
i Czerwińsku. W kolejnych
odcinkach pojawi się Podkowa Leśna oraz mieszkańcy Brwinowa, którzy
w zeszłym roku wzięli udział
w filmie jako statyści.

Konkurs na str. 6 >>>

o g ł o s z e n i e
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50 tys. na start

nych postaci pojawiać się też
będą osoby znane z historii
Brwinowa: Stanisław Lilpop,
jego córka Anna i Jarosław
Iwaszkiewicz, a także ich goście odwiedzający willę Aida
w Podkowie Leśnej, a później Stawisko.
	Scenariusz na podstawie
powieści Ałbeny Grabowskiej napisały Ilona Łepkowska i Ariadna Lewańska. Reżyserię serialu powierzono
Piotrowi Trzaskalskiemu,
nagradzanemu w ubiegłych

na zmianę

ogrzewania

Można uzyskać do 5 tys. zł na likwidację pieca/kotła węglowego
i zmianę na ogrzewanie gazowe, elektryczne lub na pellet
(gdy nie jest dostępna sieć gazowa)
Dotacje przyznawane są do wyczerpania środków na dany rok.
Termin składania wniosków: do 31 maja br.
Miejsce składania wniosków:
Urząd Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12, 05-840 Brwinów
Więcej na stronie internetowej: bit.ly/piece_dotacje2019
Informacji udziela Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa:
tel. 22 738 25 94
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Rozstrzygnięty przetarg na parking w Otrębusach

Nowa droga

Przetarg na projekt i budowę parkingu „Parkuj i Jedź” w Otrębusach wygrała firma IN-TEC-Plan z San- w parku miejskim
nik z oferą w wysokości 1.220.160,00 zł. Zadanie ma zostać zrealizowane w tym roku.
Ponad 220-metrowa
uliczka na skraju parku
.Otrębusach przy ul. rowery. Poruszanie się na
powstanie do początku
Natalińskiej, w pobli- terenie parkingu ułatwi drożu stacji WKD, funkcjonuje ga manewrowa zakończona
lipca br.
obecnie dziki parking. Wiele
osób zostawia tam samochody i przesiada się do kolejki.
Przyda się w tym miejscu
parking z prawdziwego zdarzenia.
Firma IN-TEC-Plan Marek Krawczyk z Sannik wykona projekt i zbuduje parking, który posiadać będzie
42 miejsca postojowe dla
samochodów osobowych,
w tym dwa dla osób z niepełnosprawnościami, oraz
zadaszone miejsca na 22

okrągłym placem oraz ciąg
pieszo-rowerowy. Przewidziano również parkingowy
system kontroli dostępu,
monitoring, oświetlenie, a
także ustawienie przenośnej
toalety oraz koszy na śmieci.
W rejonie parkingu powstanie przejście dla pieszych
i przejazd dla rowerów.
Realizowana teraz inwestycja będzie stanowić
pierwszą część budowy
parkingu, bowiem gmina
Brwinów nabyła w sąsiedz-

Fot. Urząd Gminy Brwinów (PR)

W

twie torów WKD teren, na
którym będą miejsca dla 30
kolejnych samochodów.
Gmina Brwinów otrzymała na budowę parkingu
dofinansowanie w wysoko-

ści 723.120,98 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego WM 2014–2020 w ramach konkursu z Działania
4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza”.

W

ramach prac powstanie droga wewnętrzna wraz z miejscami postojowymi i ciągiem pieszym.
Do zadań wykonawcy będzie należała m.in. budowa
nawierzchni jezdni i ciągu
pieszego z kostki betonowej,
a także budowa 15 miejsc
postojowych z kraty parkingowej (w tym 3 miejsca dla
osób z niepełnosprawnościami) wraz z dojazdami
technicznymi.
Wykonawcą prac jest firma Gór-Bud, która przedstawiła w przetargu ofertę
na kwotę 443.242,66 zł.

Budowa chodnika

Budowa kolejnych ścieżek rowerowych

w Żółwinie

Sieć dróg rowerowych na terenie gminy Brwinów powiększy się wiosną o ścieżkę rowerową z Brwinowa do Grudowa oraz odcinek ścieżki wzdłuż ul. Kazimierzowskiej w Owczarni.
Do końca września
powstanie kolejny odmina Brwinów realizuje drogi gminnej z Brwinowa w Owczarni na odcinku od ponad 200 m oraz chodnik o
cinek chodnika wzdłuż
projekt „Rozwój syste- do Grudowa na odcinku granicy z Podkową Leśną do długości ok. 180 m.
mu dróg rowerowych w gmi- od rowu RS-11 do skrzy- ul. Żółwińskiej.
Wykonawcą prac jest fir- ul. Nadarzyńskiej.

G

żowania w Grudowie oraz
budowa ścieżki rowerowej
i ciągu pieszo-rowerowego
przy ul. Kazimierzowskiej

Fot. Urząd Gminy Brwinów (PR)

nie Brwinów”. W ramach
projektu są realizowane kolejne dwa zadania: budowa
ścieżki rowerowej wzdłuż

Urząd Gminy Brwinów: adresy i telefony			

22 738 26 15

e-mail: brwinow@
brwinow.pl

ma Rad-Mar z Domaniewka, która w przetargu przedstawiła
najkorzystniejsze
oferty: 687.800,00 zł (ścieżka
do Grudowa) i 279.000,00 zł
(ścieżka w Owczarni). Prace mają potrwać do połowy
maja.
Projekt „Rozwój systemu
dróg rowerowych w Gminie
Brwinów” otrzymał dofinansowanie 4,8 mln zł ze
środków UE – Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2014–2020.

				

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

G

mina Brwinów kontynuuje budowę chodnika
wzdłuż drogi powiatowej,
ul. Nadarzyńskiej na odcinku od skrzyżowania z ul.
Kasztanową do LKS Wolta. Chodnik na tym odcinku będzie mieć ok. 200 m
długości i 2 m szerokości.
W ramach prac powstanie
kanalizacja deszczowa wraz
z wpustami i przykanalikami, a także wyniesione
przejście dla pieszych. Powstanie też oświetlone dojście do ul. Polnej.
Wartość umowy wynosi
655.590,00 zł. Wykonawcą
jest IN-TEC-Plan z Sannik.

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

Do Grudowa powstanie
ścieżka rowerowa z betonu
asfaltowego o długości ok.
818 m i szerokości 3 m. To
zadanie jest częścią większego planu – jest już gotowy
projekt kontynuacji inwestycji. Gmina Brwinów stara się
o pozyskanie kolejnych dofinansowań, aby móc w przyszłości połączyć Brwinów z
Milanówkiem.
W Owczarni powstanie
ścieżka rowerowa i ciąg pieszo-rowerowy z betonu asfaltowego o łącznej długości
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Plany na przyszłość:
projektowanie ścieżki
Biskupice – Czubin

Komentarz burmistrza
Arkadiusza Kosińskiego
na temat wydatków na oświatę

Burmistrz Arkadiusz Kosiński oraz dyrektor
ilka dni temu Premier
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
Mateusz Morawiecki w
Zbigniew Ostrowski podpisali 21 lutego 2019 r.
rozmowie na antenie TVN24
porozumienie dotyczące współpracy przy bu- powiedział, że „samorządy
dowie ścieżki rowerowej z Biskupic do Czubina.
terytorialne często oszczę-

K

Ś

Fot. Urząd Gminy Brwinów (PR)

cieżka rowerowa przy
ruchliwej drodze wojewódzkiej nr 720
znacznie zwiększy bezpieczeństwo. Aby przyspieszyć
jej powstanie, burmistrz
Arkadiusz Kosiński podjął
rozmowy z zarządem województwa mazowieckiego
oraz Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich.
Porozumienie
podpisane
przez dyrektora MZDW
Zbigniewa Ostrowskiego,
w obecności wicemarszałka Rafała Rajkowskiego,
jest kolejnym przykładem
dobrej współpracy. Gmina
Brwinów zobowiązała się
do przygotowania dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej oraz
chodnika w pasie drogi wojewódzkiej 720, na odcinku
od wiaduktu nad autostradą
A2 w Biskupicach do Domu
Pomocy Społecznej w Czubinie.
– Projektowana ścieżka
rowerowa połączy się z istniejącą drogą dla rowerów
od DPS w Czubinie do granicy z gminą Błonie w Rokitnie. Dość wspomnieć, że
nasi sąsiedzi planują wybudowanie ścieżki rowerowej
od granicy z naszą gminą
poprzez Rokitno do samego
Błonia. W efekcie obydwu
inwestycji powstanie ścieżka
rowerowa łącząca Brwinów
i Błonie – mówi burmistrz
Arkadiusz Kosiński.
Dokumentacja obejmie
m.in. projekt budowy dro-

gi (ścieżki) rowerowej oraz
chodnika,
wzmocnienie
konstrukcji drogi, poprawę
odwodnienia pasa drogowego, przebudowę zjazdów.
Konieczne będzie też ewentualne pozyskanie gruntów
do realizacji inwestycji.
– Przygotowanie dokumentacji projektowej potrwa zapewne około 2 lat,
z uwagi na konieczność uzyskania decyzji środowiskowej oraz decyzji pozwolenia
wodnoprawnego, a także
konieczność
poszerzenia
pasa drogowego DW nr 720
w procedurze wywłaszczenia kilkudziesięciu działek.
Niestety, to wymagane prawem procedury, których nie
przeskoczymy, ani nie ominiemy – dodaje burmistrz
Kosiński.
Jest to już kolejne porozumienie, na mocy którego
gmina opracuje dokumentację projektową, a MZDW
dzięki temu będzie mógł
szybciej podjąć dalsze działania. Gmina Brwinów
przygotuje też dokumentację dwóch innych ważnych
inwestycji – przebudowy
skrzyżowania DW nr 719
ul. Obwodnica z ul. Kępińską w Brwinowie oraz budowy łącznika w rejonie węzła
A2 Pruszków.
Na zdjęciu poniżej: Wicemarszałek Rafał Rajkowski,
dyrektor MZDW Zbigniew
Ostrowski i burmistrz Arkadiusz Kosiński po podpisaniu porozumienia

dzają na nauczycielach”,
dodając, że „samorządy dostają subwencję budżetową
centralną i nie wypłacają
np. dodatku motywacyjnego,
funkcyjnego, albo za trudne
warunki pracy”.
Muszę stwierdzić z całą
stanowczością, że słowa Premiera powielają krzywdzące
opinie, w której rządzący
Polską coraz częściej zwalają
na samorządy własne winy
i zaniedbania.
Na przykładzie ostatnich
trzech lat przyjrzyjmy się
zatem, jak Gmina Brwinów
„oszczędza na oświacie”…

W latach 2016–2018
otrzymaliśmy z rządu subwencję oświatową i dotację
na przedszkola w wysokości:
- 2016 r.: 16.083.313 zł
- 2017 r.: 17.255.304 zł
- 2018 r.: 18.773.573 zł
Tymczasem na oświatę wydaliśmy:
- 2016 r.: 36.862.714,16 zł
- 2017 r.: 44.360.839,27 zł
- 2018 r.: 48.624.196,50 zł
Rządzący Polską, przekazując gminom prowadzenie szkół podstawowych (na
podstawie reformy oświaty
z 1991 r.), zakładali, że subwencja pokryje całkowite
koszty oświaty w gminach.
Wyszło słabo…
Pan Mateusz Morawiecki
mówił też o „oszczędzaniu na
nauczycielach”?

Wypada zatem przyjrzeć się
wydatkom poniesionym na
wynagrodzenia w brwinowskiej oświacie wraz z pochodnymi ZUS:
- 2016 r.: 23.935.175,94 zł
- 2017 r.: 24.891.503,74 zł
- 2018 r.: 25.818.034,50 zł
Środki
otrzymywane przez Gminę Brwinów
z budżetu centralnego nie
starczają nawet na wynagrodzenia, a przecież szkoły
i przedszkola trzeba ogrzać,
zapalić światło, wyposażyć,
remontować i posprzątać, nie
zapominając o ich modernizacji, rozbudowie i budowie.
Najnowsze wieści: Gmina
Brwinów otrzymała informację o zmniejszeniu w 2019 r.
subwencji o 191.564 zł w stosunku do pierwotnego planu.

Wybory sołtysów i członków rad sołeckich

Więcej na temat funkcjonowania sołectw w artykule na str. 6.
Termin spotkania

Miejsce spotkania

Kanie

19 marca
(wtorek)

godz. 18.00 Dom Rekolekcyjny
w Kaniach,
ul. Nadarzyńska 21

Owczarnia

21 marca
(czwartek)

godz. 18.00 Świetlica OWCA,
ul. Cyprysowa 4

Falęcin

26 marca
(wtorek)

godz. 18.00 Falęcin 14

Kotowice

26 marca
(wtorek)

godz. 20.00 Kotowice 3

Milęcin

27 marca
(środa)

godz. 18.00 Milęcin 54

Czubin

28 marca
(czwartek)

godz. 18.00 Czubin 9

Biskupice

28 marca
(czwartek)

godz. 20.00 OSP Biskupice

Koszajec

2 kwietnia
(wtorek)

godz. 18.00 Koszajec 20

Moszna

2 kwietnia
(wtorek)

godz. 20.00 OSP Moszna

Krosna

3 kwietnia
(środa)

godz. 18.00 Krosna,
ul. Tęczowa 13

Domaniew

3 kwietnia
(środa)

godz. 20.00 Świetlica,
Domaniew 22H

Terenia

4 kwietnia
(czwartek)

godz. 17.00 Terenia 11

Żółwin

4 kwietnia
(czwartek)

godz. 18.00 OSP Żółwin,
ul. Nadarzyńska 25

Otrębusy

11 kwietnia
(czwartek)

godz. 18.00 Otrębusy, świetlica,
ul. Krótka 10

Parzniew

16 kwietnia
(wtorek)

godz. 18.00 Parzniew, Dom
Gościnny Zalewskich
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Gminne dotacje na likwidację azbestu
Ze względu na zagrożenie, jakie stwarzają wyroby zawierające azbest, został przyjęty ogólnopolski Program Oczyszczania
Kraju z Azbestu. Zakłada on rozwiązanie tego problemu do 2032 roku. Gmina Brwinów udziela dotacji, wspierając działania
podejmowane przez mieszkańców, którzy usuwają wyroby azbestowe z dachów domów oraz elewacji.

W

yroby zawierające
azbest były bardzo
popularne
w latach 60. i 70. XX w. Okazało się jednak, że są one
niebezpieczne dla ludzi. Problem stanowi zanieczyszczenie powietrza włóknami
azbestowymi wynikające
z korozji płyt azbestowo-cementowych (niszczenia płyt
wraz z upływem czasu).
Chorobotwórcze działanie azbestu spowodowane
jest głównie poprzez wdychanie włókienek zawieszonych w powietrzu. Choroby
wywołane przez włókna
azbestu to m.in. pylica azbestowa (azbestoza), rak płuc,
międzybłoniaki opłucnej lub
osierdzia.
W 2014 r. na terenie gminy Brwinów została przeprowadzona – w trakcie wizyt terenowych poprzez spis
z natury, z wykorzystaniem
map terenu – inwentaryzacja wyrobów zawierających
azbest. Inwentaryzacja jest

ujęta w „Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu
gminy Brwinów” i wprowadzona do tzw. bazy azbestowej. Baza to narzędzie do
gromadzenia i przetwarzania informacji uzyskanych
w wyniku inwentaryzacji
wyrobów
zawierających
azbest. Prowadzi ją Ministerstwo Przedsiębiorczości
i Technologii.
Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji
ustalono, że azbest znajduje się na 1.170 posesjach.
Całkowitą ilość azbestu
na terenie gminy Brwinów
szacuje się na ok. 3 tys. ton.
Od 10 września 2015 r.
gmina Brwinów uruchomiła
własny program dotacji na
demontaż, wywóz i przekazanie do unieszkodliwienia wyrobów zawierających
azbest.
Regulamin określa, że
dotacja może być przyznana:
1) na demontaż, wywóz

i przekazanie do unieszkodliwienia pokryć dachowych
i elewacji zawierających
azbest z obiektów budowlanych znajdujących się na terenie gminy Brwinów;
2) na wywóz i przekazanie
do unieszkodliwienia wcześniej zdemontowanych, ale
wciąż składowanych na terenie gminy Brwinów, elementów pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest
pochodzący z obiektów budowlanych znajdujących się
na terenie gminy Brwinów.
Z dofinansowania mogą skorzystać:
osoby fizyczne,
wspólnoty mieszkaniowe,
osoby prawne,
przedsiębiorcy,
jednostki sektora finansów
publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.
Wnioskodawca
może
uzyskać dotację celową w
wysokości 95% wydatków
udokumentowanych faktu-

Rok 2015
Podpisanych umów – 18
Usunięto wyrobów zawierających azbest – 39,350 tony
Łączna kwota dofinansowania – 27.332,34 zł
Rok 2016
Podpisanych umów – 32
Usunięto wyrobów zawierających azbest – 66,188 tony
Łączna kwota dofinansowania – 47.615,69 zł
Rok 2017
Podpisanych umów – 43
Usunięto wyrobów zawierających azbest – 80,367 tony
Łączna kwota dofinansowania – 71.675,18 zł
Rok 2018 (do 21 sierpnia 2018 r.)
Podpisanych umów – 37 – z czego rozliczone 23 umowy
Usunięto wyrobów zawierających azbest – 51,203 tony
Łączna kwota dofinansowania – 43.924,18 zł
rami, lecz nie więcej niż 3
tys. zł w jednym roku budżetowym.
Do końca 2018 r. z pomocą gminnego dofinansowania usunięto azbest ze
130 posesji. Ich łączna waga
przekracza 237 ton, a prze-

kazane do tej pory dofinansowanie to 190.547,39 zł.
	Szczegółowych informacji udziela:
Referat Ochrony Środowiska
i Rolnictwa, Urząd Gminy
Brwinów, ul. Kościuszki 4A,
tel. 22 738 25 94.

Odpady dobrze segregowane – zagadki na temat selektywnej zbiórki

O

problemach z brakiem miejsca na składowiskach odpadów i rosnących opłatach pisaliśmy w poprzednim numerze „Ratusza”. Od tego numeru będziemy publikować zagadki, zachęcające do myślenia (i działania!) ekologicznego.

Gdzie wyrzucić przeterminowane leki?
Czy do śmieci zmieszanych?

Fot. Urząd Gminy Brwinów (PR)

Warto przypomnieć sobie zasady segregowania
odpadów – dzięki selektywnej zbiórce opłaty są
niższe, a surowce wtórne zyskują drugie życie.

Co zrobić z opakowaniami po jogurtach i serkach?
Jak segregować kartony po mleku
oraz sokach i napojach?
Odpowiedzi na stronie 7.

Zmiany w gminnej
komunikacji autobusowej
Od kilku tygodni autobusy linii B9 jeżdżą po
Żółwinie i Owczarni wydłużoną trasą. Na liniach
B6 oraz B8 w Brwinowie do rozkładu zostały
włączone nowe przystanki.

A

utobusy linii B9 Żółwin – Owczarnia – Żółwin dojeżdżają do ul. Leśnej
w Żółwinie. Dodane zostały
cztery nowe przystanki:
Żółwin Południowa, Żółwin
Leśna/Świerkowa oraz Żółwin Leśna/Młochowska, a
także Żółwin Nadarzyńska/
Leśna.
	Na linii B6 został włączony do rozkładu przystanek
Brwinów Wilsona/Lilpopa,
a na linii B8 – przystanek
Brwinów Grodziska/Sportowa (w stronę Rynku).

Do listy przystanków dołączyła też ul. Sochaczewska.
Z przystanku przy osiedlu
mogą korzystać pasażerowie
linii B1 i B3.
Od 6 kwietnia zostaną
uruchomione
pilotażowo sobotnie kursy między
przystankiem WKD Otrębusy a Rynkiem (przejazd
ul. Pszczelińską i ul. Grodziską przy targowisku).
Rozkłady jazdy są dostępne na www.brwinow.pl
w zakładce „Rozkłady jazdy
– Komunikacja miejska”.
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Gmina Brwinów
oferuje:

Działki
w Brwinowie
na sprzedaż

pod zabudowę
jednorodzinną
i drobne usługi publiczne
Oferowane działki są w rejonie ul. Bratniej, po północnej stronie Brwinowa.
Jest to teren płaski, porośnięty obecnie trawami i pojedynczymi drzewami.
Dostęp do drogi publicznej (ul. Bratniej) poprzez drogi wewnętrzne (obecnie nieurządzone).

Majowe wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 26 maja 2019 r. Głosowanie będzie
trwać od godz. 700 do godz. 2100.

Z

godnie z kalendarzem wyborczym dla wyborów
do Parlamentu Europejskiego komitety wyborcze zostaną utworzone do 6 kwietnia. Dopiero po
utworzeniu komitetów wyborczych, w terminie do
26 kwietnia, będzie możliwe zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.
Zgłoszeń tych mogą dokonywać pełnomocnicy
komitetów wyborczych. Ani Państwowa Komisja
Wyborcza, ani Krajowe Biuro Wyborcze nie patronują stronom internetowym, zbierającym dane osobowe kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych. – Zalecamy wyborcom ostrożność
w udostępnianiu danych osobowych nieznanym
podmiotom – głosi komunikat na stronie PKW.
Diety przysługujące członkom obwodowych
komisji wyborczych wzrosną – w porównaniu do

dotychczasowych stawek – do wysokości 500 zł dla
przewodniczących obwodowych komisji wyborczych, 400 zł dla zastępcy przewodniczącego, zaś
dla członków tych komisji – 350 zł. Udział w pracach obwodowych komisji wyborczych to nie tylko
wykonywanie czynności związanych z przeprowadzaniem głosowania i ustalanie wyników w dniu
wyborów, ale także udział w szkoleniu, liczeniu
kart, czy przygotowaniu lokalu wyborczego. Dieta
ma na celu również rekompensatę z tytułu utraconego zarobku w miejscu pracy oraz kosztów związanych chociażby z dojazdem do siedziby komisji.
Bieżące informacje na temat wyborów można
uzyskać na stronie BIP (bip.brwinow.pl), w zakładce Wybory – Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 i na stronie pkw.gov.pl.

Termin przetargu: 9 KWIETNIA 2019 r.
1. Działka nr ewid. 94 ul. Czereśniowa 6
pow. 0,1514 ha, cena wywoławcza 275 tys. zł*
2. Działka nr ewid. 95 ul. Czereśniowa 4
pow. 0,1514 ha, cena wywoławcza 275 tys. zł*
* Cena netto. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata
wadium w terminie do 3 kwietnia br. Wysokość wadium
wynosi 35 tys. zł.
Termin przetargu: 11 KWIETNIA 2019 r.
1. Działka nr ewid. 111 ul. Morelowa 5
pow. 0,1148 ha, cena wywoławcza 221 tys. zł**
2. Działka nr ewid. 115 ul. Dereniowa 1
pow. 0,1266 ha, cena wywoławcza 180 tys. zł**
3. Działka nr ewid. 116 ul. Dereniowa 3
pow. 0,1234 ha, cena wywoławcza 200 tys. zł**
4. Działka nr ewid. 117 ul. Dereniowa 2
pow. 0,1376 ha, cena wywoławcza 195 tys. zł**
5. Działka nr ewid. 118 ul. Dereniowa 4
pow. 0,1265 ha, cena wywoławcza 205 tys. zł**
** Cena netto. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata
wadium w terminie do 5 kwietnia br. Wysokość wadium
wynosi 30 tys. zł dla działki przy ul. Morelowej i 25 tys. zł
dla działek przy ul. Dereniowej.
więcej informacji:

Referat Gospodarki
Nieruchomościami
Urząd Gminy Brwinów
ul. Grodziska 12 pok. 204, II piętro
tel. 22 738 26 53 lub 22 738 26 94
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Wybory sołtysów i rad sołeckich
Mieszkańcy 15 sołectw wchodzących w skład gminy Brwinów w najbliższych tygodniach będą
wybierać sołtysów i rady sołeckie. Pierwsze zebranie wiejskie – dla mieszkańców Kań – odbędzie się
19 marca 2019 r.

P

odstawową jednostką samorządu terytorialnego jest gmina,
a sołectwa to jednostki pomocnicze. Nawiązują one
do dawnych tradycji. Już
w średniowieczu funkcjonowała instytucja sołtysa,
który sprawował nadzór
nad osadnictwem i lokacją
wsi, a także reprezentował
wspólnotę wiejską w kontaktach z sąsiednimi wsiami, panem feudalnym oraz
instytucjami zewnętrznymi.
Współczesne sołectwa
gminy Brwinów funkcjonują na zasadach określonych
w statucie nadanym uchwałą
Rady Miejskiej w Brwinowie. Mieszkańcy 15 sołectw
utworzonych na terenie
gminy Brwinów będą wybierać sołtysów i rady sołeckie.
Wybory odbędą się w sołectwach: Biskupice, Czubin,
Domaniew, Falęcin, Kanie,
Czubin

Krosna

Koszajec, Kotowice, Krosna,
Milęcin, Moszna, Otrębusy,
Owczarnia, Parzniew, Terenia i Żółwin.
Głosowanie będzie się
odbywać podczas zebrania
wiejskiego, które jest organem
uchwałodawczym
sołectwa. Pierwszym terminem jest godzina podana
w ogłoszeniu, ale ponieważ
praktycznie niemożliwe jest
uzyskanie kworum, więc po
15 minutach zaczyna się spotkanie w drugim terminie.
W głosowaniu mogą
wziąć udział pełnoletni
mieszkańcy sołectwa, którzy znajdują się w gminnym
rejestrze wyborców. Wyboru sołtysa i członków rady
sołeckiej dokonuje się spośród nieograniczonej liczby
kandydatów, w głosowaniu
tajnym i bezpośrednim,
zwykłą większością głosów.
Wyniki głosowania ogłasza
Domaniew

Moszna
Milęcin

Biskupice Koszajec

Kotowice

Parzniew

Falęcin
Kanie
Owczarnia

Otrębusy
Żółwin
Terenia

Mapa
sołectw
gminy
Brwinów

niezwłocznie prowadzący
zebranie.
Osoba pełniąca funkcję
sołtysa będzie reprezentować sołectwo na zewnątrz.
Zadaniem sołtysa jest m.in.
organizowanie i koordynowanie inicjatyw oraz przedsięwzięć lokalnych m.in.
z wykorzystaniem środków
pochodzących z funduszu
sołeckiego oraz współpraca
z radnymi i burmistrzem,

a także zwoływanie i prowadzenie zebrań wiejskich oraz
zebrań rady sołeckiej. 		
Rada sołecka, licząca od
3 do 6 członków, jest organem doradczym. Wspomaga ona sołtysa w realizacji
jego zadań. Zbiera wnioski
i wystąpienia mieszkańców
w sprawach sołectwa, inicjuje działania społecznie użytecznych dla sołectwa i jego
mieszkańców.

Brwinowska
Karta Mieszkańca
Osoby, które płacą podatek dochodowy od
osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie, a w zeznaniu podatkowym deklarują, że
ich miejscem zamieszkania jest gmina Brwinów,
mogą otrzymać Kartę Mieszkańca.
Kartę Mieszkańca mogą
otrzymać nie tylko osoby
płacące podatek dochodowy,
lecz także członkowie ich
rodzin w wieku do 18 roku
życia, a w przypadku osób
uczących się na studiach
dziennych – do 26 roku życia. Każdy z członków rodziny będzie posiadał swoją
spersonalizowaną kartę.
Aby otrzymać kartę, należy złożyć oraz okazać/załączyć:
a) dowód tożsamości;
b) zdjęcie (wykonane bezpłatnie w miejscu wydawania Karty Mieszkańca);
c) kopię pierwszej strony for-

i n f o r m a c j e

mularza PIT za ostatni rok
rozliczeniowy z potwierdzeniem złożenia go w Urzędzie
Skarbowym ze wskazaniem
miejsca zamieszkania na terenie gminy Brwinów;
d) kopię legitymacji szkolnej
lub studenckiej;
e) oświadczanie o zamieszkaniu na terenie gminy
Brwinów.
Wniosek należy złożyć
osobiście w Biurze Rady
Miejskiej w Brwinowie
(Urząd Gminy Brwinów,
ul. Grodziska 12, pok. 004).
W kolejnym numerze:
informacje o zniżkach, jakie
oferują partnerzy Karty.

Konkurs dla

czytelników książki
i widzów serialu
„Stulecie Winnych”

T

rylogia Ałbeny Grabowskiej „Stulecie Winnych”
zyskała na popularności
dzięki ekranizacji pierwszej
części. Czytelnicy i widzowie
z całej Polski mogą śledzić losy
rodziny „z podwarszawskiego
Brwinowa”. A jak patrzą na
sagę sami mieszkańcy?
Główną nagrodą – przyznaną za najciekawszą wypowiedź i podzielenie się
swoimi refleksjami na temat książki i/lub serialu
– będzie pierwsze wydanie
„Stulecia Winnych”.
Osoby biorące udział
w konkursie wyrażają zgodę
na publikację przesłanych
tekstów oraz swojego imienia i nazwiska (lub zaznaczają życzenie, by oznaczyć
je wybranym pseudonimem
lub inicjałami). Prace należy
przesłać pocztą elektroniczną (promocja@brwinow.pl)
lub dostarczyć na adres:
Urząd Gminy Brwinów,
ul. Grodziska 12 (złożenie
osobiście w pok. 007, Biuro
Obsługi Interesanta, w przypadku przesyłek pocztowych
liczy się data doręczenia)
do 25 marca do godz. 1800.

i n f o r m a c j e

Zadbam o Siebie Zadbam o Ciebie

Jeśli:
- czujesz czasem złość, bezsilność, frustrację,
- chcesz lepiej zrozumieć siebie i dziecko,
- szukasz wymiany doświadczeń,
- potrzebujesz wzmocnienia siebie w roli rodzica,

i n f o r m a c j e

Dworek Zagroda w serwisie Facebook:
www.fb.com/Brwinow
Kontakt w sprawie udostępnienia Zagrody:
zagroda@brwinow.pl

ZAPRASZAMY!
Spotykamy się w czwartki 17.30 - 20.30
Start: 21 marca 2019 r.
Cykl: 10 spotkań
Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej Brwinów, ul. Grodziska 31
Informacje i zapisy: 533 305 495 swietlica.pilsudskiego@brwinow.pl
Prowadzące: Aneta Kolanecka i Katarzyna Gałązka
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Odpady dobrze segregowane
Rozwiązanie zagadek ze str. 4.

Gdzie wyrzucić przeterminowane leki?

Ruszy budowa torów typu pumptrack
Gmina Brwinów wybrała wykonawcę pumptracków, które mają w tym roku
powstać w ramach strefy rekreacji w okolicy ul. Sochaczewskiej.

P

ierwsze przetargi na
budowę pumptracków
były unieważnione z powodu braku oferentów. Gmina
Brwinów postanowiła więc
wyłączyć z zamówienia tę
część, której najbardziej obawiały się firmy specjalizujące się w budowie torów rowerowych – badania archeologiczne. Znalezienie cennych artefaktów na terenie
inwestycji mogłoby sprawić,
że nie udałoby się dotrzymać terminu określonego
w warunkach przetargu. Teraz wiadomo już, że wyko-

nawca będzie mógł bez obaw
przystąpić do pracy. Teren
został dopuszczony do zabudowy, a umowa z wykonawcą zostanie wkrótce podpisana. Najkorzystniejszą ofertę
złożyła firma BTProject Sp.
z o.o., która za 467.400, 00 zł
wykona to zadanie.
Chociaż dobrze wyprofilowany tor pumptrack służy
przede wszystkim rowerzystom, którzy rozpędzają się
na nim bez pedałowania,
jedynie poprzez balans ciała,
to równie dobrze korzystać
z niego mogą osoby jeżdżą-

ce na deskorolce, hulajnodze
oraz na rolkach. Zakręty
i delikatne muldy urozmaicają jazdę po pętli. Moda na
pumptracki dotarła do Polski kilka lat temu. Widać, że
tam, gdzie powstają, cieszą
się sporą popularnością.
Projekt pn. „Budowa
zespołu torów dla rowerów BMX- Easy Pumptrack
i Mini Pumptrack” otrzymał dotację ze środków
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie
105.494,00 zł.
Na zdjęciu: teren inwestycji

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Rewitalizacja pałacu w Brwinowie – cdn.

W

ubiegłym roku gmina Brwinów rozwiązała umowę z konsorcjum,
które rozpoczęło pierwszą część prac. – Ze strony wykonawcy pojawiły się najpierw opóźnienia, a następnie oczekiwania finansowe znacznie
wykraczające poza ustaloną kwotę – wyjaśniał burmistrz Arkadiusz Kosiński. Od tego momentu gmina kilkakrotnie ogłaszała przetarg na dokończenie rewitalizacji, ale dopiero teraz udało się wyłonić wykonawcę.
Przetarg wygrała firma Vera Artis Sp. z o.o. z Lublina, która wyceniła
całość prac na kwotę 8.705.940,00 zł.

Co zrobić z opakowaniami po jogurtach i serkach?
Plastik i metal to wartościowe surowce wtórne. Szkoda wyrzucać takie opakowania
do odpadów zmieszanych. Kubeczki po
jogurtach, serkach itp., opakowania plastikowe oraz ich aluminiowe wieczka
powinny trafiać do pojemnika na plastik
i metal (do żółtego worka). Nie trzeba ich myć!
Wystarczy je opróżnić, zjadając porcję do końca. Jeśli jednocześnie wyrzucamy kilka jednakowych opakowań, można włożyć kubeczek „jeden w drugi”, by razem zajęły mniej
miejsca w żółtym worku.

Jak segregować kartony po mleku oraz sokach
i napojach?
Kartoniki typu TetraPak to opakowania
wielomateriałowe. Z wierzchu widać
papier zabezpieczony przezroczystą folią, ale w środku jest też
warstwa aluminium.
Te opakowania powinny
trafić do pojemników na metal i plastik (żółte worki).
Spłaszczone kartoniki zajmą niewiele miejsca. Można też
oddawać same korki (plastikowe nakrętki) na zbiórki korków organizowane w celach charytatywnych.
i n f o r m a c j e

wspólna zabawa więzi podstawa
Grupa zabawowa
dla Dzieci i Rodziców

Na spotkaniach:
- zaczerpniesz inspiracji na
wspólny czas ze swoim
dzieckiem,
- dowiesz się, jak wspierać
rozwój swojego dziecka i
budować z nim bliskość,
- spotkasz innych Rodziców
w podobnej sytuacji życiowej,
-będziesz mieć okazję,
aby przyjrzeć się dziecku w
nowej sytuacji społecznej,
- spędzisz czas na dobrej
zabawie!

i n f o r m a c j e

W Kręgu Mam
GRUPA WSPARCIA I ROZWOJU
f

Jeśli:
- niedawno zostałaś Mamą
po raz pierwszy lub kolejny,
- szukasz towarzystwa
innych kobiet,
- szukasz wsparcia
i inspiracji w codzienności,
ZAPRASZAMY!
CYKL: 10 SPOTKAŃ
START: 28 marca 2019 r.
CZWARTKI 10.30 - 12.30
z dziećmi do 10 m. ż.
Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej Brwinów, ul. Grodziska 31
Informacje i zapisy: 533 305 495 swietlica.pilsudskiego@brwinow.pl
Prowadząca: Aneta Kolanecka - psycholog, trener grup wsparcia

Fot. Urząd Gminy Brwinów (PR)

W kolejnym przetargu na dokończenie rewitalizacji pałacu
w Brwinowie swoje oferty złożyło pięciu oferentów.

Lekarstwa zaliczane są do odpadów
niebezpiecznych. Nie można ich wyrzucać razem z innymi śmieciami! Jedyne
dobre rozwiązanie: oddać do apteki.

Można wziąć udział w
pojedynczych zajęciach.
Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej Brwinów, ul. Grodziska 31
Informacje i zapisy: Olga Jastrzębska- Tudek 533 305 495
swietlica.pilsudskiego@brwinow.pl
Prowadząca: Aneta Kolanecka - psycholog
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gości było co nie miara,

aż pani na globus zapadła…

A pogaduszek, a ploteczek, a cytatów nieprzyzwoitych, z takiego Boya na ten przykład, Żeleńskiego… kuzynka Anna chyba tylko Antosiowej
nie zdołała zdeprawować…
A śpiewów do nocy! No działo się, się działo… i te panie z Towarzystwa, co tak gorszące imię „przywdziały” – Kury jakoweś? ale pięknie śpiewały… do nocy… ach, ale o tem już wspomniałam… A te kapelusze, te garderoby… to nawet jeszcze we dworze ogladać można –
Madame Victoria Volter przywiozła… z Warszawy… Tak, do dworu zapraszamy podziwiać, przy Grodziskiej 57, w Brwinowie oczywiście…

on !
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foto_
MAREK
ZDRZYŁOWSKI

wy stawa „W garderobie Madame Vic
stroje i kos tium y zaprojekto wane

KONCERT
na dzień
św. Patryka

muz yc zno -taneczne
widowisko
w wykonaniu grup

TAORLUATH
i TREBLERS

torii Volter”

prze z Mał gor zatę Ret kow ską

zaproszenie

dla

najmłodszych
kameralny
interaktywny
rozśpiewany
gordonowski

KONCERT
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Succus betulae – sok z brzozy
Anna Czeremcha

– Skąd wiesz, kiedy zbiera się sok z brzozy? – spytał.
– Klony mi mówią – odpowiedziała.
Oskoła, czyli woda brzozowa – nie, nie mówię o lotionie brzozowym Barwy
z kiosku – to soki, które brzoza pompuje sobie z korzeni przez kilka tygodni,
kiedy temperatura osiągnie ok. 10-15 stopni na plusie. To tak zwana woda
życia, a drzewo, jak jest się dobrym człowiekiem, się nią dzieli.
Najpierw powiem, jak tę wodę sensownie zebrać, żeby z wody życia nie zrobić drzewa umierania. Przede wszystkim nie robić tego, jeśli nie ma się wrażliwości na naturę. I to jest chyba najważniejsze. Rozumieć, że natura się dzieli
z nami, a nie nam służy. Z podejściem władzy i żądzy nie da się żyć w przyjaźni
z nikim, a z takim, nazwijmy to, bardziej odpowiedzialnym i empatycznym,
zrobimy to i lepiej, i bezpieczniej. Sposobów na pozyskanie soków brzozy jest
kilka. Najprostszy i najbardziej humanitarny jest ten, gdzie obcinamy gałąź
brzozy grubości palca tak, żeby zatknąć na niej butelkę, czyli nie tuż przy
pniu, a na tyle daleko od pnia, żeby butelka spokojnie mogła utrzymać się na
pozostałym fragmencie gałęzi. Dowiązujemy butelkę dodatkowo sznurkiem,
żeby nie spadła, gdy będzie się napełniać sokami. A napełniać się będzie ok.
2 litrów dziennie – jeśli wiosna będzie nagła i ciepła może lecieć więcej soku,
ale krócej, jeśli przeplatana zimnymi nocami i długa – soku mniej, a okres
spływania dłuższy. Po okresie kilku tygodni, kiedy soki przestaną płynąć obficie, warto jest tę obciętą gałąź wytrzeć do sucha i posmarować świeżą lub
podgrzaną żywicą, np. z sosny lub świerku, albo ciepłym woskiem, albo jednym i drugim – zrobić jakby plaster, zapobiegniemy wówczas ewentualnym
chorobom. Drugim sposobem, który daje więcej nektaru – ok. 5 litrów dziennie – ale wymaga większej wprawy, jest wbicie w pień metalowej rurki na
głębokość 1-2 cm, którą soki będą płynąć do, dajmy na to, wiaderka, garnka
czy butli z dużym otworem. Robi się to blisko ziemi, żeby pod rurkę podstawić naczynie. Po spłynięciu soków taką dziurkę zostawiamy samą sobie, zaschnie, zasklepi się. Trzecim, i najokrutniejszym sposobem jest nacięcie pnia
w kształcie litery V, u dołu której mocuje się rurkę. Najokrutniejszym – bo
pozostawia ranę w pniu, co goi się dłużej niż dziurka lub obcięta gałązka i pozostawia trwałą bliznę.

Soki zbiera się nie tylko z brzozy. Łukasz Łuczaj, botanik i znawca roślin, zachęca do zbierania soków z klonów. W naszej szerokości występuje urodzaj
klonów polnych i jesionolistnych, z których można pozyskiwać słodki sok. Badania wykazały, że w soku klonowym z tutejszych klonów jest do dwóch razy
więcej cukrów niż w soku brzozowym, to ok. 4 %, czyli tyle samo, co w sokach
z klonów amerykańskich. Łuczaj twierdzi, że spokojnie możemy przetwarzać
te soki na syropy klonowe. Soki w klonach zaczynają krążyć wcześniej niż
w brzozach. Ja rozpoznaję to po temperaturze i złamaniu gałązki klonu. Jeśli
jest już temperatura ok. 5-10 stopni i jest początek marca – zazwyczaj soki
z klonów będą już płynąć. Przyjmuje się, że po około 2 tygodniach zaczną
płynąć soki z brzozy. Jeśli jednak wiosna wybucha nagle, to bywa, że soki
w drzewach zaczną krążyć wszystkie naraz, a jeśli nadchodzi długo i opieszale, to i drzewa niechętnie się dzielą swoimi płynami. Ta woda, te soki – to jest
pożywienie drzewa, paliwo do wzrostu, życie w płynie. Dlatego pamiętajmy,
żeby co roku zmieniać drzewo, nie dziurawić ciągle tego samego. Dać mu
spokojnie się zagoić.
W innych liściastych drzewach też płyną soki i też można je zbierać, ale przyjęło się, że to brzoza i klon są naszymi sprzymierzeńcami na przednówku.
Ich soki zawierają witaminy, sole mineralne, elektrolity, cenne substancje do
wzrostu i zdrowego rozwoju komórek. Chcąc zrobić syrop, sok należy gotować i odparować, aż zgęstnieje. Jest to czasochłonne i energochłonne. Świeży sok po ok. dobie psuje się. Można go zakwasić kwaskiem cytrynowym, by
przedłużyć jego zdatność do picia, w ten sposób zakonserwowany sok pasteryzuje się i przechowuje w chłodnym pomieszczeniu przez kilka miesięcy.
Świeża oskoła – to jest staropolska nazwa wody brzozowej – nadaje się do
płukania włosów, mycia twarzy, zwłaszcza zmienionej chorobowo skóry, ale
także do gotowania w niej zup, parzenia nią herbat i nader wszystko picia na
surowo. Zachęcam do eksperymentów. Osoby zarażone pasją robienia dzikich kosmetyków mogą spróbować zastosować wodę brzozową jako frakcję
wodną w swoich przetworach (mydła, kremy, szampony, toniki).
Przy tej okazji wspomnę też o młodych listkach brzozy, które zieloniutkie
i lepkie będą już niedługo cieszyć oko. To one są podstawą ekstraktu brzozowego, który niegdyś powszechnie dostępny, dziś zapamiętany tylko przez
starsze pokolenie, leczy łupież, nadaje włosom zdrowie, miękkość i błysk.
Można go przyrządzić w domu. Marcowe witki z pączkami brzozy lub kwietniowe zaczątki listków lub majowe młode liście przykrywa się w słoju taką
ilością wódki, żeby nie wystawały, wytrawia się 2 tygodnie i filtruje przez
gazę. Tak przyrządzony preparat rozcieńcza się z wodą 1:3 i stosuje jako
wcierkę do skóry głowy stymulującą wzrost włosów, leczącą łupież i wspomagającą leczenie trądziku.
Pijcie soki, szanujcie przyrodę, niech drzewa będą dla Was szczodre, a Wy odpłacajcie im tym samym. Z życzeniami dobrej równonocy i wspaniałej wiosny.
Wasza Czeremcha

zaproszenie

UKW

cyber
bezpieczeństwo
w sieci

piątkowy
wykład
otwarty

foto_BEATA ZAJDEL | instagram.com/fot.beatazajdel/

15 marca
12.00

Wilsona 2
BRWINÓW

jak bezpiecznie korzystać z komputera
w internecie
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wykład poprowadzi

mgr Adrian Oleksiak

y UKW
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czytamy razem

WIELKI FINAŁ MAŁEGO PARNASU

LAT

21 lutego w gościnnych progach Zespołu Szkół Ogólnokształcących odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród I edycji
Małego Parnasu, konkursu poetyckiego organizowanego przez
Bibliotekę Publiczną w Brwinowie. Podczas spotkania nagrodzeni autorzy prezentowali swoje utwory, a także spotkali się
z poetką Barbarą Szelągowską, która uchyliła rąbka warsztatu
poetyckiego.
Pokłosiem I edycji konkursu jest tomik poezji, w którym zebrano wszystkie nagrodzone
i wyróżnione wiersze. Przepięknie wydana książeczka, będąca już drugą naszą publikacją, miała swoją premierę właśnie podczas gali Małego Parnasu. Została wręczona,
oprócz nagród książkowych i rzeczowych, laureatom konkursu, a także przekazana do
bibliotek szkolnych naszej gminy.
Uroczystą galą Małego Parnasu oraz wydanym tomikiem wierszy, a także niedawną
premierą pierwszej publikacji Biblioteki Publicznej w Brwinowie: Nowele Zygmunta Bartkiewicza, świętujemy 70 lat działalności. Rok 2019 to dla nas rok jubileuszowy
i z pewnością nie zabraknie jeszcze okazji, by o tym wspominać.

foto_z archiwum biblioteki

NOWELE ZYGMUNTA BARTKIEWICZA
16 lutego Biblioteka miała swoje wielkie święto – w dworku Zagroda odbył się
wieczór promocyjny naszej pierwszej publikacji: Nowele Zygmunta Bartkiewicza.

na zdjęciu

KRZYSZTOF
GOSZTYŁA
foto_
z archiwum
biblioteki

Podczas spotkania mogliśmy posłuchać wybranych opowiadań we wspaniałej interpretacji aktora Krzysztofa Gosztyły. Okazało się, że Nowele to nie tylko
pięknie wydana książka, ale także porcja dobrej literatury: dynamiczna akcja,
barwni bohaterowie, świetne dialogi, ponadczasowe problemy, celne opisy rzeczywistości. Choć opowiadania Bartkiewicza powstały na początku XX wieku, to
jednak ich lektura jest wciąż atrakcyjna dla współczesnego czytelnika. Głównie
dlatego, że autor portretował przede wszystkim naturę człowieka, dotykał problemów ogólnych i ponadczasowych.
Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z twórczością Zygmunta Bartkiewicza,
brwinowianina i budowniczego Zagrody, pisarza, malarza, kolekcjonera sztuki.
Książka dostępna w naszych placówkach.

SKONTRUM W DZIECIĘCEJ
Drodzy Czytelnicy, zwłaszcza Ci najmłodsi! Od 18 marca do 6 kwietnia Oddział dla
Dzieci będzie nieczynny. W tym czasie przeprowadzimy skontrum. Jak należy rozumieć to tajemnicze słowo? Skontrum to inaczej inwentaryzacja albo kontrola księgozbioru. Będziemy sprawdzać, czy rzeczywisty stan książek i audiobooków w naszej
bibliotece zgadza się z zapisami w księgach inwentarzowych. To jest jak sprawdzanie
listy obecności w szkole, z tym że materiałów bibliotecznych, które trzeba policzyć, jest
znacznie więcej niż uczniów :)
Obowiązek przeprowadzenia skontrum wynika z rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych (Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 20 listopada 2008 r. nr 205, poz. 1283). Według
tego dokumentu w bibliotece z wolnym dostępem do półek, czyli w takiej jak nasza,
skontrum przeprowadza się przynajmniej raz na pięć lat. I właśnie nadszedł ten czas…
Przepraszamy za utrudnienia.

ZAPROSZENIE NA JAMAJKĘ
Jamajka – ciepłe morze, bujna przyroda, piękne krajobrazy, uśmiechnięci ludzie – turystyczny raj. Krzysztof Kolumb, odkrywca Jamajki, miał powiedzieć, że to najpiękniejsza
wyspa, jaką dotąd widziało ludzkie oko. Ale w tym karaibskim „raju dla turystów” spotkamy też przemoc, biedę, wykluczenie społeczne.
O różnych obliczach Jamajki będzie można posłuchać 18 marca w naszej filii w Otrębusach. Zdjęciami i wspomnieniami z podróży podzieli się pan Andrzej Bojańczyk. Autor
prezentacji mówi o sobie: „Od najmłodszych lat interesowałem się światem, chłonąc
wszystkie możliwe do wypożyczenia ze szkolnej biblioteki książki o tematyce podróżniczej i przygodowej. Kiedy w czasach studenckich swoją podróż na Białoruś zakończyłem
w... Mongolii, uznałem, że świat stoi przede mną otworem. Staram się poznawać nie tylko miejsca, ale też ich historię, kulturę i przede wszystkim ludzi. A najpiękniejsza podróż?
To ta jeszcze nieodbyta...”.

ZAPRASZAMY | 18 marca | Filia w Otrębusach, ul. Wiejska 1 | godz. 18.00

Z KALENDARZA BIBLIOTEKARZA
25 lutego – 25 marca | Filia w Otrębusach, ul. Wiejska 1
„Uśmiech Anioła” – wystawa malarstwa Igora Drozda-Duszyńskiego, absolwenta
Akademii Sztuk Pięknych we Lwowie
18 marca – 6 kwietnia | Brwinów, ul. Kościuszki 1E
Inwentaryzacja w Oddziale dla Dzieci – placówka nieczynna

18 marca | Filia w Otrębusach, ul. Wiejska 1 | godz. 18.00

„Slajdowisko – fotografie i wspomnienia z podróży”: o różnych obliczach egzotycznej Jamajki opowie Andrzej Bojańczyk.

22 marca | Brwinów, ul. Kościuszki 1E | godz. 18.00

„Slajdowisko – fotografie i wspomnienia z podróży”: o Naddniestrzu, zbuntowanej republice Mołdawii, opowie Adelina Adamkiewicz, autorka wcześniejszego
spotkania o Kazachstanie, której niestraszna nawet samotna wędrówka po stepie.

25 marca | Filia w Otrębusach, ul. Wiejska 1 | godz. 11.00
spotkanie klubu DKK: dyskusja o książce Katarzyny Ryrych Życie motyli
26 marca | Brwinów, ul. Grodziska 12 | godz. 11.00

spotkanie klubu DKK: dyskusja o książce Karoliny Bednarz Kwiaty w pudełku.
Japonia oczami kobiet

czwartki | Brwinów, ul. Kościuszki 1E | godz. 17.30

Wieczór z bajką: literackie spotkania dla najmłodszych: głośnie czytanie, zagadki,
konkursy

8 kwietnia | Brwinów, ul. Kościuszki 1E | spotkanie klubu DKK: dyskusja
o książce Łukasza Orbitowskiego Inna dusza
9 – 10 kwietnia | VII Przegląd Artystyczny pod hasłem „Żyjmy zdrowo
na sportowo”. Biblioteka wraz z przedszkolami naszej gminy oraz przedszkolem
„Kasperek” z Milanówka organizuje festiwal talentów dla przedszkolaków. Dzieci
zaprezentują swoje zdolności muzyczne, plastyczne i sportowe. Miejsca do artystycznych spotkań użyczą: Przedszkole nr 1 i Przedszkole nr 3 w Brwinowie oraz
Przedszkole w Otrębusach.
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Twój 1% podatku może wpierać
działania pożytku publicznego
Przy okazji rozliczania podatku można przekazać 1% swojego podatku na
działania z zakresu pożytku publicznego. Wystarczy wypełnić tabele J. i K. w formularzu PIT, aby wesprzeć np. kluby sportowe lub fundacje pomagające chorym.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Zielone Sąsiedztwo” ogłasza nabór
wniosków o udzielenie wsparcia w ramach
poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

POMOC
DLA
PRZEMKA
GRYCZKI
Kosztowna
rehablitacja
jest szansą,
by stanąć
na nogi
po wypadku,
w którym
doszło do
uszkodzenia
rdzenia
kręgowego.
1% podatku
można
przekazać,
wpisując w PIT
nr KRS:
0000270809
Cel
szczegółowy:
Gryczka, 10577

Ruszył nabór
wniosków: 50 tys. zł
na start działalności

Towarzystwo Gimnastyczne
Sokół w Brwinowie

TGS BRWINÓW 3103

Nabór 14/2019:
Podejmowanie działalności gospodarczej
Zakres tematyczny:
1.3.1 Wspieranie rozwoju i powstawania nowych
przedsiębiorstw
Forma wsparcia: premia w wysokości 50 tys. zł
Limit dostępnych środków w naborze: 900 tys. zł
ndotację mogą ubiegać się mieszkańcy gmin objętych Lokalną Strategią Rozwoju (LSR): Brwinów, Podkowa Leśna i Milanówek, którzy nie prowadzili działalności gospodarczej w ciągu ostatnich
dwóch lat przed złożeniem wniosku. Osoby chcące
skorzystać z premii w wysokości 50 tys. zł powinny
przygotować komplet dokumentów: wypełniony formularz wniosku wraz z odpowiednimi załącznikami
oraz biznesplan (dokumenty do wypełnienia dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej
zielonesasiedztwo.pl). Wnioski wraz z wymaganymi
załącznikami należy składać osobiście w biurze
LGD ( Podkowa Leśna, ul. Świerkowa 1) w terminie
od 20 marca do 3 kwietnia 2019 r. do godz. 15.00.
Więcej informacji o naborach wniosków uzyskają Państwo bezpośrednio w biurze LGD oraz na stronie www.zielonesasiedztwo.pl. Biuro świadczy nieodpłatną pomoc w zakresie przygotowania i złożenia
poprawnej dokumentacji aplikacyjnej.

O
TGS BRW

INÓW 31

03

Cel: TGS Brwin

Ów 3103

Dyżur Urzędu Skarbowego
w Urzędzie Gminy Brwinów
Pracownicy
Urzędu
Skarbowego
w Pruszkowie pomogą w rozliczeniu
podatku
dochodowego.
Dyżurować
będą w Urzędzie Gminy Brwinów przy
ul. Grodziskiej 12 w piątek 12 kwietnia
w godz. 9.00-14.00.

PIT składany przez Internet
Składanie deklaracji PIT staje się coraz
prostsze. Wstępnie wypełnione deklaracje
czekają na podatników pod adresem
www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit.

Zobacz AP BKS NAPRZÓD BRWINÓW na www.facebook.com/apbksnaprzod/

Do zalogowania potrzebne jest posiadanie profilu
zaufanego lub następujące dane: PESEL, kwota przychodu wskazanego w PIT za 2017 r., jedna z kwot
przychodu za 2018 r. z tegorocznego PIT-11 i kwota
nadpłaty/podatku do zapłaty z deklaracji za 2017 r.
Przygotowane zeznanie można modyfikować, uzupełnić o przysługujące ulgi i przekazać 1% podatku
dla wybranej organizacji pożytku publicznego.
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Domaniew

świetlice o f e r t a k u l t u r a l n a k t u a l i z a c j a
poniedziałek
PILATES | UKW OKej

wtorek

środa

AEROBIK | FS

godz. 11.30_12.30

godz. 17.00_18.00

GIMNASTYKA KOREKCYJNA

MALUCHY | FS
godz. 18.00_18.30

PRACOWNIA
WIEDZY ZBĘDNEJ
DZIECI | OKej

GIMNASTYKA KOREKCYJNA

STARSZAKI | FS
godz. 18.30_19.15

godz. 17.00_19.00

poniedziałek
ZAJĘCIA
PILATESREEDUKACYJNE | OKej

godz. 11.00_13.00

DZIECIĘCA
GRUPA TANECZNA | OKej

godz. 17.00_18.00

KAŻDY PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA
godz. 17.00_20.00

KARTKI | OKej

ANGIELSKI DZIECI | FS
godz. 18.30_20.00

INFORMATYKA
DOROŚLI | UKW OKej

SENSOPLASTYKA | OKej

godz. 10.30_12.00

CHIŃSKI DZIECI | OKej
godz. 17.15_18.00

godz. 13.00_17.00

ŚWIETLICA ŚOPS

godz. 15.30_17.00

KORELACJE DZIECI | OKej

godz.
godz. 14.00_19.00
10.00_10.45

RĘKODZIEŁO
DLA SENIORÓW
KLUB
AKTYWNEGO
EMERYTA | OKej

godz. 11.00_13.00
11.00_13.00
godz.

godz.
godz.13.00_17.00
17.00_18.00

STARE PRZEDSZKOLE, UL. WIEJSKA 1A

godz. 18.15_19.15

ŚOPS | Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej

Otrębusy

środa
ZAJĘCIA
REEDUKACYJNE
| OKej
MiAU | BRYKANIE
Z CIOCĄ
OLĄ

KARTKI | LABORATORIUM
KOLORU
ŚWIETLICA
ŚOPS

GRUPA WOKALNA

STACJA BADAWCZO-DOŚWIADCZALNA

KARTKI | PLASTYKA DZIECI | OKej

m a z o w s z e

S A L A W I D O W I S KO WA Z E S P O Ł U M A ZO W S Z E

KWIECIEŃ 2019

wtorek

12:30
od 13:00

6

sobota

7

niedziela

do 20:00

MAGICZNA PODRÓŻ – PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA
widowisko edukacyjne
PZLPiT „Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego
VIII WEEKEND NA LUDOWO
jarmark produktów regionalnych
i rzemiosła artystycznego

18:00

KALEJDOSKOP BARW POLSKI
koncert
PZLPiT „Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego

od 13:00

VIII WEEKEND NA LUDOWO
jarmark produktów regionalnych
i rzemiosła artystycznego

do 19:00
17:00

KALEJDOSKOP BARW POLSKI
koncert
PZLPiT „Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego

9

10:00

wtorek

12:30

MAGICZNA PODRÓŻ – PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA
widowisko edukacyjne
PZLPiT „Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego

10

10:00

środa

12:30

13

18:00

STARE DOBRE MAŁŻEŃSTWO
koncert

16

10:00

wtorek

12:30

MAGICZNA PODRÓŻ – PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA
widowisko edukacyjne
PZLPiT „Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego

27

18:00

sobota

sobota

NIEMIECKI STARSZAKI | FS
godz. 10.30_11.15

| zamiennie z informatyką |

godz. 17.00_18.00

czwartek
ZAJĘCIA
REEDUKACYJNE
| OKej
DZIECIĘCA
GRUPA TANECZNA

FS | Fundusz sołecki
OKej | Ośrodek Kultury OKej w Brwinowie
UKW OKej | Uniwersytet Każdego Wieku
przy Ośrodku Kultury OKej

piątek
ZAJĘCIA
| OKej
ZAJĘCIA REEDUKACYJNE
ZIELARSKIE

godz.
godz. 11.00_12.00
17.00_18.00
godz. 14.00_20.00

godz. 14.00_18.00
KAŻDY PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA
godz. 17.00_20.00

ŚWIETLICA ŚOPS

INFORMATYKA
godz.
13.00_17.00DLA DOROSŁYCH

godz. 13.00_17.00
STACJA BADAWCZO-DOŚWIADCZALNA

FITNESS

R E P E R T U A R
10:00

godz. 10.00_10.30

ŚWIETLICA ŚOPS

godz. 17.00_18.00

PRACOWNIA
WIEDZY ZBĘDNEJ
DZIECI | OKej

godz. 17.15_19.15

godz. 19.15_20.15

godz. 19.15_20.15

2

ZAJĘCIA ZIELARSKIE | OKej

godz. 17.15_18.45

FITNESS

z e s p o ł u

KAŻDY PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA
godz. 15.00_16.30

racjeEKSPLORACJE DZIECI | OKej

godz. 17.00_18.30

z a p r o s z e n i e

ZAJĘCIA ZIELARSKIE | UKW OKej NIEMIECKI MALUCHY | FS

RĘKODZIEŁO
SENIORZY | UKW OKej

godz.
godz. 10.00_11.00
18.15_19.00 | 14.00_19.00

ŚWIETLICA ŚOPS

sobota

ANGIELSKI DOROŚLI | UKW OKej
godz. 12.15_13.15

LABORATORIUM KOLORU
godz. 17.00_18.00

godz. 13.00_17.00

piątek

MiAU | OKej

BRYKANIE Z CIOCĄ OLĄ
godz. 10.00_10.45

wtorek
ZAJĘCIA
REEDUKACYJNE
| OKej
GIMNASTYKA
KOREKCYJNA

godz.
godz. 13.00_19.00
11.30_12.30

czwartek

MAGICZNA PODRÓŻ – PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA
widowisko edukacyjne
PZLPiT „Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TAŃCA
koncert
PZLPiT „Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego
OSB im. R. Turczynowicza

Dyrekcja zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze. Rezerwacja i sprzedaż biletów:
mazowsze.waw.pl oraz w kasie biletowej „Mazowsza”
ul. Świerkowa 2, 05-805 Otrębusy, tel. 22 20 88 200 bow@mazowsze.waw.pl
mazowsze.waw.pl

Punkty, w których można otrzymać biuletyn „Ratusz”:
BRWINÓW: INSTYTUCJE, PLACÓWKI
OŚWIATOWE, Przychodnie i inne		
Urząd Gminy – 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  BPWiK, 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  Magmar,
ul. Wilsona 52  Sklep MM, ul. Kościuszki 1  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 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 L. 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 SOŁTYSOM:
 Biskupice  Czubin  Domaniew  Falęcin  Koszajec
 Krosna  Milęcin  Moszna  Kotowice  Owczarnia
 Parzniew  Terenia  Żółwin

kolejne wydanie UKAŻE SIĘ 16 kwietnia 2019 r.

