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Nowe przedszkole w Żółwinie
Gmina Brwinów zakończyła kolejną inwestycję. 25 stycznia
burmistrz Arkadiusz Kosiński oficjalnie przekazał klucze dyrektor Szkoły Podstawowej w Żółwinie Marcie Szwemin.

K

lucze do nowego
budynku burmistrz
Arkadiusz Kosiński
musiał odnaleźć w plastikowym żółwiu ukrytym
w pudełku prezentowym
z balonami i konfetti. Następnie przekazał je dy-

rektor Szkoły Podstawowej Marcie Szwemin, ponieważ do budynku nowego przedszkola, na czas
rozbudowy żółwińskiej
szkoły, zostaną przeniesieni uczniowie klas 0–3.
Sobotnia uroczystość w

> strona 11

Wiadomości ze szkół
1000 książek oraz nauka
chemii

> strona 12

Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego: 11.781.397, 95 zł
Administracja: 12.978.396 zł
*W tym m.in. wydatki w działach:
Administracja
bezpieczeństwo
12.978.396 złpubliczne
i ochrona przeciwpożarowa,
rolnictwo, gospodarka mieszkaniowa

Dokończenie artykułu na str. 2 >>>

W budżecie na 2020 r. zostały zaplanowane wydatki w łącznej kwocie ponad 191 mln złotych.

Oświata i wychowanie
49.663.443,48 zł

R

Rodzina
i pomoc
społeczna

Wydatki
gminy Brwinów
w 2020 r.

47.638.606,00 zł

Gospodarka
komunalna
Transport
i ochrona środowiska
i łączność
30.314.696,72 zł
22.387.065,25 zł

Tytuł wykresu

Inne wydatki*: 16.782.386,24 zł

prz edsz kolu
była okazją
do podziękowania osobom zaangażowanym w
realizację tej
inwest ycji.

Prawie 40 mln na inwestycje w budżecie na 2020 rok

> strona 10

Stypendyści Gminy

Fot. M. Zdrzyłowski

inicjatywa Straży Miejskiej

ada Miejska w Brwinowie przyjęła pod
koniec 2019 r. uchwały dotyczące budżetu na
2020 rok oraz Wieloletniej
Prognozy Finansowej gminy
Brwinów na lata 2020–2025.
W budżecie zaplanowano dochody w wysokości
185.784.945,04 zł, a wydatki – 191.545.991,64 zł.
Deficyt jest utrzymywany
na bezpiecznym poziomie,
a możliwość zadłużania się
daje jednocześnie szansę na
pozyskiwanie środków zewnętrznych.
	Zmiany podatkowe, które wprowadza rząd, mogą

cieszyć podatników – obniżki podatku czy zaniechanie
jego pobierania od osób do
26 roku życia powodują, że
w kieszeniach mieszkańców
pozostaje więcej pieniędzy,
ale dla samorządów oznacza
to mniejsze wpływy. – Budżet gminy Brwinów w porównaniu do 2019 r. zwiększył się, ale nie o taką kwotę,
jakiej się spodziewaliśmy,
patrząc na dynamikę wzrostu w poprzednich latach
– zaznacza burmistrz Arkadiusz Kosiński. – Miałem
nadzieję, że uda się zrealizować więcej inwestycji, ale
Dokończenie na str. 2 i 3 >>>
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Fot. UrzĄd gminy Brwinów (PR)

cownicy Urzędu Gminy
Brwinów: Urszula Wróbel,
Aneta Rowińska, Halina
Bąk, Sabina Sas, Hanna
Zarańska i Elżbieta Dolota. Burmistrz Arkadiusz
Kosiński podziękował też
swoim zastępcom: Jerzemu Wysockiemu i Sławomirowi Walendowskiemu.
W części artystycznej

Budżet gminy Brwinów w 2020 r.

e-mail: brwinow@
brwinow.pl

Oświata

Kultura
3.090.000 zł i ochrona
dziedzictwa
Drogi
narodowego
12.626.600,49 zł
9.647.484,34 zł

Wydatki
inwestycyjne
gminy Brwinów
w 2020 r.

Pozostałe
965.000 zł

Oświetlenie: 658.246,12 zł
Targowisko 2.690.707,38 zł

przebudowa skrzyżowania ulic Sochaczewskiej
i Przejazd w Brwinowie oraz
kontynuacja budowy chod-

				

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

Wodociągi
i kanalizacja
5.686.863,79 zł

Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska: 4.259.932,43 zł

nika wzdłuż ul. Sochaczewskiej (0,35 mln zł),
Dokończenie na str. 3 >>>

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
(str. 8–9, Karta Biblioteczna str. 10)

Straż Miejska

22 729 63 94

oraz bezpłatny
z terenu gminy:

986

e-mail: straz.miejska@brwinow.pl

22 738 26 15

nawierzchni bitumicznych,
remonty chodników, zakup usług transportowych,
a także inwestycje drogowe.
Na liście zadań inwestycyjnych w 2020 r. znalazło się 59 zadań na łączną
kwotę ponad 39,6 mln zł.
Są wśród nich m.in.:
projektowanie i budowa
sieci kanalizacji sanitarnej
w Żółwinie (ok. 2,3 mln zł),
budowa sieci wodociągowej z Brwinowa do Owczarni (2 mln zł),
przebudowa ul. Kampinoskiej w Brwinowie (1 mln
zł),
rozbudowa ul. Pruszkowskiej w Brwinowie
(2,6 mln zł),
budowa ul. Słonecznej
w Mosznie i Krośnie Wsi
(pierwszy etap – 2,5 mln zł),
przebudowa ulic Milanowieckiej oraz Mieszka I
w Owczarni (1,25 mln zł)

uł

go znaczną część stanowią
świadczenia, które gmina
przekazuje w ramach programów rządowych – Rodzina 500 Plus oraz Dobry
Start. Łączna kwota ponad
47,6 mln zł pokazuje skalę
szerokiej działalności Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Wydatki na gospodarkę
komunalną i ochronę środowiska to łącznie ponad
30 mln zł. Zawiera się w nich
m.in. odbiór odpadów, którego kosztów nie pokrywają
opłaty zebrane od mieszkańców, sprzątanie gminy, pielęgnacja zieleni, konserwacja oświetlenia ulic, placów
i dróg. Prawie 22,4 mln zł
pochłoną wydatki bieżące
oraz majątkowe na transport i łączność, m.in. zakup
oznakowania drogowego,
materiałów do równania
dróg, remonty cząstkowe

Urząd Gminy Brwinów: adresy i telefony			

Urząd Gminy

	Ze względu na rozpoczynającą sie modernizację i rozbudowę Szkoły
Podstawowej w Żółwinie
do czerwca 2021 r. z budynku przedszkola będą
korzystać uczniowie klas
0-3 Szkoły Podstawowej w
Żółwinie.
Na zdjęciach: Dzień Otwarty
i widok na boisko.

Ty
t

z projektu budżetu trzeba
było wykreślić kilka pozycji, mając na uwadze koszty,
jakie pociągają za sobą dla
gminy podwyżki dla nauczycieli, podwyżki płacy
minimalnej czy rosnące ceny
energii oraz zakupu innych
usług – zaznacza Burmistrz.
Pierwsza pozycja w wydatkach: oświata i wychowanie – niemal 50 mln zł.
Z tej kwoty ponad 48 mln zł
to wydatki bieżące, w tym
wydatki związane z prowadzeniem szkół i przedszkoli
(m.in. pensje pracowników,
zakup materiałów dydaktycznych, utrzymanie i remonty budynków) oraz ok.
6,7 mln zł dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli
i punktów przedszkolnych.
Na drugim miejscu w
wydatkach gminy plasują
się wydatki na rodzinę oraz
pomoc społeczną, z cze-

nosi 1.493 m². Na parterze
i poddaszu użytkowym
znajdują się przestronne
sale zajęć, sala wielofunkcyjna, kuchnia z zapleczem i sala jadalna, pomieszczenia pomocnicze:
szatnie, sanitariaty, pokój
pielęgniarki, logopedy i
psychologa, pomieszczenia administracyjne itp.

u

>>> Dokończenie artykułu ze str. 1

dzieci zaśpiewały piosenki w klimacie kolędowym „Aniołek maleńki
jak wróbelek” oraz „Śpij
Maluszku”. Nie zabrakło
okolicznościowego tortu,
który szczególnie ucieszył najmłodszych.
Można było zwiedzić
budynek, którego powierzchnia użytkowa wy-
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Pamiątkowe kubki z żółwiami otrzymali: Justyn
Kwietniak – prezes firmy IZOLBUD, który był
kierownikiem budowy, a
także kierownicy robót,
inspektorzy nadzoru oraz
nadzór autorski: Mirosław
Grobelny, Marcin Laska,
Krzysztof Chmielewski i
Wojciech Jędrzejczyk, pra-

Nowe przedszkole w Żółwinie
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Komentarz burmistrza
Arkadiusza Kosińskiego
na temat współpracy z Powiatem
Pruszkowskim i inwestycjach
powiatowych planowanych na 2020 r .

SPÓŁKA WODNA BRWINÓW
BRWINÓW ul. Grodziska 12, tel. 668-025-227
NIP: 534-233-70-53 REGON:140541983
Adres do korespondencji: ul.Kościuszki 4a, 05-840 Brwinów

ZAPROSZENIE
Zapraszamy niniejszym na Walne Zgromadzenie Delegatów Spółki Wodnej
Brwinów, które odbędzie się w sali przy Stadionie Miejskim w Brwinowie
ul. Turystyczna 4 dn.13 lutego 2020 r. (czwartek) o godz. 1700.
Porządek zebrania:
1. Otwarcie
2. Wybór protokolanta Walnego Zgromadzenia
3. Wybór przewodniczącego obrad
4. Ustalenie quorum zebrania
5. Przyjęcie porządku obrad
6. Wybór komisji skrutacyjnej
7. Wybór komisji uchwał i wniosków
8. Sprawozdanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej za 2019 rok
9. Wniosek o udzielenie absolutorium dla Zarządu Spółki-głosowanie
10. Propozycja uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów na 2020 r.
- budżet Spółki na 2020 r.
- wykaz prac konserwacyjnych na 2020 r.
11. Dyskusja nad proponowaną uchwałą i głosowanie
12. Sprawy organizacyjne dotyczące prac Zarządu Spółki
13. Wolne wnioski i zapytania
15. Zakończenie obrad
Za Zarząd
Przewodniczący Zarządu Benedykt Grobelny

>>> Dokończenie artykułu ze str. 2
budowa parkingu „Parkuj i Jedź” w Otrębusach
(ponad 0,5 mln zł),
przebudowa targowiska
miejskiego w Brwinowie
(prawie 2,7 mln zł),
rozbudowa
szkoły
w Żółwinie (2 mln zł),
projektowanie i budowa
oświetlenia na terenie gminy (0,8 mln zł),
kolejny etap rewitalizacji parku miejskiego oraz
budowa Parku Niepodległości – I etap (łącznie ponad 4,2 mln zł),
projekt i rozpoczęcie budowy świetlicy w Kaniach
(1 mln zł),
opracowanie dokumentacji projektowej budowy
biblioteki przy ul. Grodziskiej w Brwinowie,
rewaloryzacja pałacu w
Brwinowie (ponad 8,3 mln
zł),
modernizacja Orlika w
Żółwinie (0,5 mln zł) oraz
boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 (0,5 mln zł).
W budżecie uwzględniono też rozbudowę sieci

dróg rowerowych, która będzie realizowana w ramach
Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych z udziałem
środków UE (2,1 mln zł).
Gmina Brwinów udziela też pomocy powiatowi
i województwu – w planach
na 2020 r. jest m.in. zaprojektowanie dokumentacji
dla kolejnych ośmiu ważnych inwestycji dotyczących dróg wojewódzkich
i powiatowych (np. dla
ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 720
z Brwinowa do Czubina
oraz wzdłuż drogi powiatowej w Kaniach – od Strzeniówki w gminie Nadarzyn
do miejscowości Granica w
gminie Michałowice – oraz
budowy rond w Otrębusach
i Milęcinie), a także dofinansowanie przebudowy
drogi powiatowej w Koszajcu w wysokości 800 tys. zł.
Więcej na temat współpracy z Powiatem Pruszkowskim – w komentarzu
Burmistrza Arkadiusza Kosińskiego (artykuł obok).

k o m u n i k a t

Od 7 stycznia 2020 r. w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie obowiązują
nowe godziny obsługi podatnika.
Od wtorku do piątku
podatnicy będą obsługiwani w godzinach 8.00-15.00.
W poniedziałki
czas pracy urzędu jest wydłużony do godziny 18.00.

P

o bardzo „chudych”
latach 2017–2018 inwestycji powiatowych
w Gminie Brwinów mamy
radykalną zmianę. Rada
Powiatu
Pruszkowskiego
przyjęła budżet na 2020 rok,
w którym znalazło się kilka
ważnych inwestycji na terenie Naszej Gminy.
Rozbudowa ul. Solidarności w Parzniewie
(od przejazdu kolejowego
do ul. Działkowej)
Dokumentacja projektowa
rozbudowy ul. Solidarności
w Parzniewie została wykonana jeszcze w kadencji
2010–2014, kiedy Starostą
Pruszkowskim była Elżbieta
Smolińska.
W kadencji 2014–2018
zadanie to kilka razy wstawiano do budżetu Powiatu,
ale poprzedni Zarząd Powiatu nie podejmował jego
realizacji (jezdni nie ruszono
wcale, a jedynie wybudowano odcinek chodnika i ścieżki
rowerowej od przejazdu kolejowego do ul. Wolności, w
dodatku – z niewiadomych
przyczyn – nie wykonując go
na dalszym odc. ok. 200 mb
wzdłuż Centrum Handlowego Atut od ul. Wolności do
ul. Działkowej).
Rozbudowę ul. Solidarności wstawiono wprawdzie
do pierwotnego budżetu już
na rok 2019, jednak lepiej
było je odłożyć w czasie o
rok ze względu na kumulację
prac w tym rejonie. Trwała
budowa ul. Wolności realizowana przez Gminę Brwinów oraz kończyły się prace wykonywane przez PKP
przy budowie tunelu w ciągu
ul. Działkowej i ul. Błońskiej
wraz z drogami dojazdowymi.
Rozbudowa drogi
powiatowej nr 3111W
w Koszajcu i Krosnach Wsi
(od firmy ULMA
w Koszajcu do budynku
dawnej szkoły)
Przebudowa drogi w Koszajcu zostanie zrealizowana
przy wsparciu Gminy Brwinów. W projekcie budżetu
na 2020 r. zaplanowaliśmy
dołożenie Powiatowi kwoty
800 tys. zł na ten cel.

Rozbiórka i budowa
mostu na rzece Rokitnica
na granicy Milęcina i Czubina
To finalizacja sześciu lat zabiegów o rozwiązanie problemu niebezpiecznego mostu,
który jest bardzo wąski, a do
tego położony na łuku drogi.
Co kilka tygodni samochody
uszkadzają, a czasami nawet
przełamują barierę energochłonną i wpadają do rzeki.
Projekt budowy kładki
w sąsiedztwie mostu
na rzece Utrata w Mosznie
W 2015 r. została przebudowana droga z Moszny
do Domaniewa, w ramach
której wykonano remont istniejącego mostu na Utracie.
Niestety, na moście w ciągu
bardzo ruchliwej drogi została wprowadzona kuriozalna
organizacja ruchu, polegająca na wyznaczeniu na jezdni
pasa dla pieszych i rowerzystów oraz wprowadzeniu
oznakowania pierwszeństwa
na zwężonym odcinku drogi
dla pojazdów. Skutkiem były
liczne stłuczki i wypadki na
moście.
Ówczesny
Starosta
Pruszkowski Zdzisław Sipiera i jego następca Maksym
Gołoś obiecywali, że Powiat
szybko doprojektuje i wybuduje kładkę pieszo-rowerową
obok mostu. Na obietnicach
się skończyło.
Projekt rozbudowy drogi
powiatowej Żuków–Milęcin
i Milęcin–Czubin
To zadanie realizowane będzie we współpracy z Gminą
Brwinów. My zaprojektujemy rondo na skrzyżowaniu dróg powiatowych
w Milęcinie wraz z odcinkiem
drogi powiatowej do mostu
na granicy Czubina, a Powiat zaprojektuje rozbudowę drogi powiatowej na odc.
od granicy z Żukowem do
ronda oraz od mostu w Czubinie do skrzyżowania przy
Domu Pomocy Społecznej.
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy
Ośrodków Wsparcia, Pomocy i Integracji Zawodowej przy ul. Pszczelińskiej
w Brwinowie (na działce powiatowej w rejonie skrzyżowania z ul. Torfową).

Ponadto, mam nadzieję,
na wprowadzenie w ciągu
roku dodatkowego zadania:
rozbudowy skrzyżowania
dwóch dróg powiatowych
ul. Kasztanowej i ul. Nadarzyńskiej w Żółwinie. Gmina Brwinów zaprojektowała
w 2014 r. rozbudowę tego
skrzyżowania i na początku
2015 r. przekazała dokumentację poprzedniemu Zarządowi Powiatu. Teraz temat
podjęliśmy ponownie. Wykonujemy aktualizację dokumentacji projektowej. Mam
nadzieję, że skończymy ją w
I kwartale i uda się zrealizować to zadanie w 2020 r.
Warto dodać, że Powiat
w tym roku zarezerwował
400 tys. zł na budowę sygnalizacji świetlnych i doświetleń przejść dla pieszych.
Mam nadzieję, że część
z tych środków może pozwoli na wykonanie sygnalizacji świetlnej „na przycisk”
na przejściach dla pieszych
przez jezdnię w Brwinowie
(ul. Powstańców Warszawy w rejonie skrzyżowania
z ul. Jagiellońską) oraz Żółwinie (ul. Kasztanowa w rejonie skrzyżowania z ul. Łąkową) i budowę przejścia dla
pieszych wraz z sygnalizacją
świetlną „na przycisk” przez
jezdnię ul. Książenickiej
w rejonie skrzyżowania
z ul. Cyprysową w Owczarni.
Z serca dziękuję obecnemu Zarządowi Powiatu
Pruszkowskiego:
Krzysztofowi Rymuzie –
Staroście Pruszkowskiemu,
Zdzisławie Zielińskiej –
Wicestaroście Pruszkowskiej,
Agnieszce Kuźmińskiej –
Członkowi Zarządu Powiatu
Pruszkowskiego,
Grzegorzowi Kamińskiemu
– Członkowi Zarządu Powiatu Pruszkowskiego,
Zdzisławowi Brzezińskiemu
– Członkowi Zarządu Powiatu Pruszkowskiego.
Ciepłe słowa podziękowania kieruję również do Anny
Sobczak oraz Urszuli Wojciechowskiej – autentycznie
zaangażowanym brwinowskim radnym powiatowym
Dobra Wspólnego.
Dziękuję za to, że można
na Was liczyć!
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Brwinów awansuje do pierwszej dziesiątki
Gmina Brwinów znalazła się na 9. miejscu w Ogólnopolskim Rankingu Powiatów i Gmin w kategorii
gmin miejskich i miejsko-wiejskich prowadzonym przez Związek Powiatów Polskich.

S

wiązań z zakresu ochrony
zdrowia i pomocy społecznej, wspieranie działań na
rzecz gospodarki rynkowej,
promocja rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych, współpraca krajowa i międzynarodowa oraz
działania promocyjne.
W ciągu ostatniego roku
gmina Brwinów przesunęła
się w rankingu o trzy pozy-

Fot. UrzĄd gminy Brwinów (PR)

amorządy sklasyfikowane w rankingu są
oceniane przez ekspertów ZPP według wielu kryteriów w dziesięciu grupach
tematycznych:

działania proinwestycyjne
i prorozwojowe, rozwiązania poprawiające jakość
obsługi mieszkańca oraz
funkcjonowania jednostki
samorządu terytorialnego,
rozwój społeczeństwa informacyjnego, rozwój społeczeństwa obywatelskiego,
umacnianie systemów zarządzania bezpieczeństwem
informacji, promocja roz-

cje, awansując tym samym
do pierwszej dziesiątki.
Ranking jest aktualizowany na bieżąco w trybie
online i trwa przez cały rok.
Punkty są naliczane m.in. za
wielkość środków finansowych na realizację zadań publicznych przez organizacje
pozarządowe czy wspieranie
zdolnej młodzieży poprzez
system stypendialny.

Ogólnopolski Ranking
Gmin i Powiatów jest konkursem bezpłatnym. Laureaci typowani są w podziale na: powiaty do 60 tys.
mieszkańców; powiaty od
60 do 120 tys. mieszkańców; powiaty powyżej 120
tys. mieszkańców, miasta
na prawach powiatu, gminy
miejskie i miejsko-wiejskie
oraz gminy wiejskie.

Przetarg na budowę świetlicy
Gmina Brwinów ogłosiła przetarg na budowę
świetlicy przy ul. Piłsudskiego w Kaniach.
Wykonawcy mogą składać oferty do 6 lutego br.

M

ieszkańcy Kań nie koncepcję budynku. Latem
mają obecnie swojego 2018 r. teren został przygomiejsca spotkań. Pierwszym towany pod budowę, ale jej
krokiem do budowy świe- rozpoczęcie zostało zaplatlicy było pozyskanie dział- nowane na 2020 r.
ki o powierzchni 3000 m2,
Świetlica w Kaniach
znajdującej się przy ul. Pił- ma pełnić funkcję małego
sudskiego, ok. 100 m od ośrodka kultury – tu mieszW tym roku będzie kontynuowana przebudowa ulicy Kampinoskiej ul. Warszawskiej. W 2017 r. kańcy będą mogli się nie tylmieszkańcy Kań w konsul- ko spotkać, lecz także realiw Brwinowie. Prace mają zakończyć się do końca czerwca br.
tacjach ogłoszonych przez zować różne lokalne inicjaubiegłym roku ulica kostki betonowej. Na końcu Od ul. Klonowej do końca gminę Brwinów wybrali tywy społeczno-kulturalne.
Kampinoska została ul. Kampinoskiej powstanie powstaną miejsca postojowe.
Wykonawcą prac jest firprzebudowana na odcinku plac do zawracania. Zostaok. 530 m, od ul. Piłsudskie- nie wybudowany chodnik ma Fal-Bruk, która przedgo do ul. Jasnej. Koszt reali- oraz dojścia i zjazdy do po- stawiła w przetargu ofertę na
zacji wyniósł 1 439 850,00 zł. sesji. Skrzyżowanie ulicy kwotę 658 050,00 zł.
Gmina Brwinów ubiegaPrace zaplanowane na Klonowej i Kampinoskiej
ten rok obejmą dalszy odci- zostanie wyniesione. Zo- ła się o dofinansowanie przenek – od ul. Jasnej do końca. stanie przebudowana sieć budowy ul. Kampinoskiej z
Do ul. Klonowej powstanie elektroenergetyczna i tele- Funduszu Dróg Samorząjezdnia z nawierzchni bitu- komunikacyjna.
Pojawi dowych i uzyskała na I etap
micznej, a dalej – jezdnia z się nowe oznakowanie. kwotę 920 293,00 zł.
Na zdjęciu: Teren pod budowę świetlicy został oczyszczony.

Przebudowa ulicy Kampinoskiej – cdn.

i n f o r m a c j e

Gminne dotacje na zmianę sposobu 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 w artykule na: bit.ly/piece_dotacje2020
Informacji udziela Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa:
tel. 22 738 25 94

Fot. UrzĄd gminy Brwinów (PR)
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Bezpłatne szkolenia z pierwszej pomocy

GUS zapowiada
badania
statystyczne

Co zrobić, jeżeli dziecko się zadławi? Jak pomóc dorosłemu, który przestał oddychać? Przede wszystkim nie wpadać w panikę, a wcześniej zapisać się na bezpłatne szkolenia organizowane przez Straż
Miejską w Brwinowie.
Z badań statystycznych
korzystają
wszyscy
łode matki, kierow- wybrane. Każdy blok temaZainteresowani mogą zgłaszać się na szkolenie,
poszukujący
informacji
cy i wszyscy, którzy tyczny będzie trwał ok. 3
podając imię, nazwisko i numer telefonu.
o swoim kraju, wojechcieliby nauczyć godzin. Udział w szkoleniu
e-mail: straz.miejska@brwinow.pl
się udzielania pierwszej po- może być szansą na skuwództwie, regionie czy
tel. 22 738 25 97 (pon – pt, w godz. 8-15)
mocy, mogą zapisać się na teczną pomoc w sytuacji
miejscowości. Jedną
bezpłatne szkolenia. Do wy- zagrożenia życia i zdrowia.
z metod pozyskiwania
boru są trzy bloki tematyczKażdy może być świad- korzystaniem nowoczesnego by kontroli podstawowych
danych są badania gosne: dotyczące zachowania kiem lub uczestnikiem ko- sprzętu, np. fantomów imitu- funkcji życiowych. Poznają
też metody wykonywania podarstw domowych.
się na miejscu wypadku, lizji bądź wypadku, dlatego jących ludzką postać.

M

fot. Straż Miejska w Brwinowie

pierwszej pomocy najmłodszym oraz postępowania w
przypadku omdleń, krwotoków czy złamań. W zależności od potrzeb chętni
mogą zgłosić się na wszystkie trzy szkolenia bądź tylko

tak ważne jest, aby wiedzieć,
jak się zachować w takiej
sytuacji. Najważniejsze są
pierwsze cztery minuty, dlatego na szkoleniu szczególny
nacisk będzie położony na
ćwiczenia praktyczne z wy-

	Zainteresowani nauczą
się, jak kontrolować podstawowe funkcje życiowe, wykonywać resuscytację krążeniowo-oddechową u osoby
dorosłej, a także jak używać
automatycznego defibrylatora zewnętrznego (tzw. AED).
Dowiedzą się też, jak we właściwy sposób powiadamiać
służby ratownicze w tak
stresującej sytuacji, jaką jest
zdarzenie drogowe. Pierwsza pomoc przy omdleniach
i zadławieniach, pozycja
boczna ustalona to kolejne
ważne zagadnienia, które
poznają uczestnicy szkoleń.
Maluch traci przytomność i przestaje oddychać – z
takimi sytuacjami niejednokrotnie spotykają się rodzice
małych dzieci. Opiekunowie
często nie wiedzą, co zrobić,
a pierwszą reakcją jest panika i strach o życie dziecka.
Uczestnicy szkolenia będą
mogli nauczyć się, jak zachować się w razie zadławienia,
zakrztuszenia,
omdlenia,
oparzeń czy zatruć. Po części
teoretycznej uczestnicy będą
ćwiczyć praktyczne sposo-

resuscytacji
krążeniowo-oddechowej u niemowląt i
dzieci.
Podczas kolejnego bloku
zajęć ich uczestnicy zdobędą
przydatną wiedzę na temat
prawidłowego opatrywania
ran czy postępowania w razie zwichnięć, skręceń czy
złamań. Skoncentrują się też
na ćwiczeniach praktycznych, a także dowiedzą się
też, co powinno znajdować
się w wyposażeniu apteczki
pierwszej pomocy oraz jak z
niej korzystać.
Zajęcia będą odbywać
się w grupach od 7 do 10
osób, dzięki czemu nauka
będzie efektywniejsza. Zajęcia poprowadzi funkcjonariusz Straży Miejskiej mł.
insp. Mateusz Poliszczuk,
ratownik i instruktor pierwszej pomocy.
	Szkolenia będą odbywały się w godzinach popołudniowo-wieczornych m.in.
w SP nr 1 w Brwinowie.
Po zebraniu odpowiedniej
liczby osób chętni zostaną
powiadomieni o terminie
i miejscu szkoleń.

T

o, co się dzieje w społeczeństwie, pokazują
nie tylko spisy powszechne,
ale również systematycznie
prowadzone badania gospodarstw domowych i gospodarstw rolnych.
Badania prowadzone są
przez ankieterów statystycznych. Zadaniem ankietera
jest realizacja badań w losowo wybranych gospodarstwach domowych, sprawne
przeprowadzenie wywiadu
oraz zebranie kompletnych
i rzetelnych informacji.
	Zgromadzone dane służą
do różnych analiz, a na ich
podstawie opracowywane
są publikacje dotyczące różnorodnych dziedzin życia.
Dane te stanowią również
podstawę do podejmowania
strategicznych decyzji ekonomicznych, społecznych
i administracyjnych na niemal wszystkich szczeblach
zarządzania.
Wyniki analiz prowadzonych w oparciu o zrealizowane badania są prezentowane w ogólnie dostępnych
publikacjach
Głównego
Urzędu Statystycznego oraz
Urzędu Statystycznego Unii
Europejskiej
(Eurostat).
Publikacje te dla Państwa
wygody mają formę elektroniczną i papierową. Wiele
z nich można znaleźć na
stronie GUS www.stat.gov.pl.
Pragnąc kontynuować
podjętą misję w zakresie badań ankietowych, Główny
Urząd Statystyczny zwraca się do Państwa z prośbą
o udział w badaniach statystyki publicznej. Państwa
przychylność wobec ankieterów statystycznych i czas
im poświęcony zapewnią
wysoką jakość uzyskanych
danych statystycznych.
– informacja o badaniach
Urząd Statystyczny
w Warszawie,
warszawa.stat.gov.pl
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11 linii komunikacji miejskiej
Gmina Brwinów zawarła umowę na obsługę komunikacji miejskiej w ciągu
najbliższych trzech lat. W rozkładzie od stycznia jest nowa linia – do Kań.

D

awniej z autobusów
szkolnych mogli korzystać
wyłącznie
uczniowie, a teraz w rozkładzie jest już 11 linii autobusowych, kursujących po
terenie gminy Brwinów, a
nawet poza jej granice. Priorytetem są dojazdy do szkoły i pracy, dojazdy z sołectw
do miasta oraz do przystanków kolejowych, skąd można wyruszyć w dalszą trasę.
Autobusy uzupełniają sieć
komunikacji tam, gdzie nie
dojeżdża pociąg.

Aby zachęcić mieszkańców do korzystania z autobusów, wprowadzone zostały zniżki obowiązujące
wraz z Brwinowską Kartą
Mieszkańca. Posiadający
ją dorośli płacą za przejazd
1 zł, a dzieci i młodzież
ucząca się do 26 roku życia
jeżdżą za darmo. Pozostali płacą odpowiednio 3 zł i
1,50 zł.
Gmina Brwinów rozstrzygnęła w grudniu 2019 r.
przetarg, który dotyczył

B2 Brwinów – Rokitno – Błonie

obsługi komunikacji miejskiej przez najbliższe trzy
lata. O wyborze zdecydowała cena usługi oraz rok
produkcji autobusów, które będą obsługiwać linie.
	Najkorzystniejszą ofertę
przedstawiło
konsorcjum
PKS Grodzisk Mazowiecki
i PKS Gostynin, na kwotę
6,676 mln zł. Linie będą obsługiwane przez autobusy
całkowicie lub częściowo niskopodłogowe, wyposażone
w klimatyzację.

B4 Brwinów – Domaniew
Domaniew

B1 Brwinów – Rokitno

Błonie
Czubin

Biskupice

Krosna

Milęcin

B3 Brwinów –
Milęcin – Błonie

Moszna
Pruszków

Koszajec
Kotowice

Parzniew

B5 Brwinów –
Domaniew –
Pruszków

Gmina Brwinów
wspiera policję
Do brwinowskiej policji trafił nowy radiowóz
zakupiony z dofinansowaniem budżetu gminy
Brwinów. Gmina dołożyła się też do radiowozu
dla Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie.

G

mina Brwinów współpracuje z policją w celu
poprawy
bezpieczeństwa
m.in. poprzez dotacje przeznaczone na sfinansowanie
dodatkowych służb ponadnormatywnych (kwota
45 tys. zł na ponad 150 służb
w 2019 r.) oraz dokładając
się do zakupu nowych samochodów dla Komisariatu Policji w Brwinowie i Komendy
Powiatowej Policji (dla Wydziału Ruchu Drogowego).
Oznakowany radiowóz
trafił do policjantów z Brwinowa, a nieoznakowany będzie wykorzystywany przez
drogówkę na terenie całego
powiatu
pruszkowskiego.
Nie będzie zwracać na siebie
uwagi, przez co sprawi, że
policjanci będą mogli z zaskoczenia zatrzymywać kie-

B10 Moszna
– Pruszków

B6 Brwinów – Parzniew

Brwinów

B11 Brwinów – Kanie
Grudów
Kanie
Podkowa Leśna Otrębusy

B8 Brwinów –
Żółwin – Owczarnia

B7 Brwinów –
Otrębusy –
Nadarzyn –
Kanie

B9 Żółwin – Owczarnia
Mapka z trasami
11 linii brwinowskiej
komunikacji miejskiej

Owczarnia

Żółwin

Nadarzyn

Terenia
i n f o r m a c j e

d l a
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Odbiór drzewek
sprzed posesji

po umówieniu terminu
Zgłoszenia przyjmuje
Referat Gospodarki Komunalnej

 22 738 25 91
 zgk@brwinow.pl

AKCJA
SPRZĄTANIA
ŚWIĄTECZNYCH
CHOINEK

i

o f e r t a

rowców łamiących przepisy
ruchu drogowego.
Kwota, jaką gmina Brwinów
przeznaczyła na dofinansowanie zakupu radiowozów,
wynosi 45 tys. zł.
– Jednym z normalnych
narzędzi pracy policjantów
są radiowozy i nieoznakowane samochody, od których sprawności technicznej zależy również jakość i
sprawność funkcjonowania
policji, poziom bezpieczeństwa obywateli, ale również
bezpieczeństwo samych policjantów. Już od kilku lat
gmina Brwinów corocznie
wykłada swoje środki własne i przekazuje je policji,
dokładając się do zakupu
nowych samochodów –
podkreśla burmistrz Arkadiusz Kosiński.

p r a c y

PRACA W BIBLIOTECE

szukasz ciekawej pracy? sprawdź!
Wymagania:

* Wykształcenie wyższe: bibliotekarskie, animacja kultury, pedagogiczne, kulturoznawcze lub pokrewne humanistyczne.
* Przygotowanie pedagogiczne.
* Biegła obsługa komputera i urządzeń biurowych.
* Swobodne korzystanie z Internetu i umiejętność wykorzystywania go w pracy.
* Umiejętność pracy z dziećmi i młodzieżą, zdolności animacyjne.
* Samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania, dobra organizacja
pracy.
* Komunikatywność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole.
Wymiar czasu pracy: 1/1 etat
Więcej na stronie: biblioteka.brwinow.pl/praca-w-bibliotece-2/

Akcja trwa
do 15 lutego br.

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie dokumentów aplikacyjnych z dopiskiem na kopercie lub w tytule e-maila: „Praca w bibliotece” w godzinach
pracy Biblioteki Publicznej w Brwinowie (ul. Grodziska 12), lub przesłanie
na adres e-mail: dyrektor.biblioteka@brwinow.pl
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ePodatki

Dziewięciu nominowanych

w Urzędzie Gminy
Brwinów

W II etapie konkursu „Perły Mazowsza” są nominacje z terenu gminy Brwinów: dwie restauracje, szkoła rodzenia, wydarzenie i dwa kluby
sportowe oraz trzy imprezy kulturalne. Swój głos
na nich można oddać do 21 lutego do godz. 12.

Mieszkańcy
mogą
uzyskać dostęp online
do kompletu informacji o podatkach oraz
opłatach lokalnych.

S
Urodziny 100-latki

1 stycznia 2020 r. swoje setne urodziny obchodziła
pani Genowefa Mączyńska.

P

ani Genowefa Mączyńska jest mieszkanką
sołectwa Moszna – osobą
powszechnie znaną i szanowaną, bowiem przez wiele
lat pracowała w tamtejszym
przedszkolu, gdzie kolejne
pokolenia wychowanków
nazywały ją „Babciuńką”. Jej
postać i wspomnienia pojawiają się w filmie dokumentalnym „Moszna dawniej i
dziś” oraz na kartach książki
„Kalendarium wsi Moszna”.
W środę 8 stycznia 2020 r.
życzenia wszelkiej pomyśl-

ności na dalsze lata, kwiaty oraz słodkie upominki
Jubilatka przyjęła z rąk
burmistrza Arkadiusza Kosińskiego i kierownika Referatu Spraw Obywatelskich
Agnieszki Dębowskiej.
– Pamięć o urodzinach
najstarszych mieszkańców
gminy Brwinów to jedno
najprzyjemniejszych zadań
realizowanych przez Referat
Spraw Obywatelskich – podkreśla kierownik referatu
Agnieszka Dębowska.

Uzupełniające

O

wybory ławników
na kadencję 2020-2023

Rada Miejska w Brwinowie będzie wybierać
czterech ławników Sądu Rejonowego dla
Warszawy-Żoliborza, Wydział Pracy i Ubezpieczeń
Społecznych oraz jednego ławnika do Sądu Rejonowego w Pruszkowie.
i n f o r m a c j e

pośród ponad 400 zgłoszeń jury konkursowe
wybrało 54 nominacje. O
tym, kto zdobędzie tytuł
Perły Mazowsza, zdecydują
głosy lokalnej społeczności.
Głosować można przez
internet (na stronie www
oraz FB), poprzez SMS pod
nr 7255 (koszt 2 zł + VAT)
lub w tradycyjny sposób,
przez wypełnienie formularza dostępnego w Urzędzie Gminy Brwinów przy
ul. Grodziskiej 12, pok. 007
(parter) i wrzucenie go do
znajdującej się tam urny.
Nominacje z terenu gminy
Brwinów w kategoriach:
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
• Bezpłatna Szkoła Rodzenia
• restauracja „Gruzińskie
Smaki u Maki”
• restauracja „Elita”.
soba pełniąca funkcję
ławnika nie musi mieć
wykształcenia prawniczego.
Ławnikiem może być każdy,
kto ma ukończone 30 lat, ale
nie przekroczył 70 lat, jest
obywatelem polskim, ma co
najmniej średnie wykształcenie, korzysta z pełni praw
cywilnych i obywatelskich,
cieszy się dobrym zdrowiem
i ma czystą kartotekę kar-

d l a

KULTURA
• Dni Brwinowa
• Festiwal Otwarte Ogrody
w Brwinowie
• Festyn Naukowy
im. Tadeusza Stachowicza
w Otrębusach.
SPORT i TURYSTYKA
• Klub Sportowy Pantera
Brwinów,
• Mistrzostwa Brwinowa
w Piłce Nożnej dla Klas I
(organizatorzy: Legia
Soccer Schools i ZSO
w Brwinowie)
• Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”.
Organizatorzy przewidzieli także nagrody dla
osób, które wezmą udział w
głosowaniu.
Więcej informacji oraz linki
do głosowania online:
www.perlymazowsza.pl
ną. W przypadku ławników
zgłaszanych do sądów pracy
ustawa wymaga znajomości
spraw pracowniczych. Ławnicy orzekają w dni wskazane przez prezesa sądu, nie
częściej niż 12 dni w roku.
Kandydatury na ławników przyjmowane są
do 28 lutego 2020 r. w Biurze Obsługi Interesanta
Urzędu Gminy Brwinów,

m i e s z k a ń c ó w

i

P

rzez usługę ePodatki
można sprawdzić informacje o naliczanych przez
Urząd Gminy podatkach
i opłatach, o wysokości rat
i terminie płatności oraz
o istniejących zaległościach
i należnych odsetkach. Informacje są pobierane bezpośrednio z bazy danych
Urzędu Gminy Brwinów i są
identyczne z tymi, którymi
dysponują urzędnicy.
Aby korzystać z usługi ePodatki należy:
1.	Założyć konto na stronie:
https://ugbrwinow.epodatnik.info
2.	Zgłosić się z dowodem
osobistym do Urzędu Gminy (ul. Grodziska 12, Referat Budżetowo-FinansowoPodatkowy, pok. 110) w celu
zweryfikowania tożsamości.

ul. Grodziska 12, pok. 007.
Swoją kandydaturę można zgłosić samodzielnie
(z poparciem co najmniej 50
osób) lub poprzez organizację społeczną.
Pod artykułem na stronie
www.brwinow.pl (pod datą
20 stycznia br.) można znaleźć dokumenty do pobrania: kartę zgłoszenia, listy
poparcia oraz oświadczenia.

z a p r o s z e n i e

Wystawa prac

Włodzimierza Kowalskiego

wernisaż 14 lutego o godz. 17

Dworek Zagroda w Brwinowie
ul. Grodziska 57
Wystawę będzie można oglądać przez miesiąc od poniedziałku do piątku w godz. 9-16.
Organizator: Koło Sztuki w Brwinowie
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uchni…

MICHAŁ HABER

Tymczasem przenoś moją duszę utęsknioną…

W programie kolędowania w barokowym i nieustannie czekającym na odrestaurowanie kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (potocznie u Franciszkanów z racji przyległego klasztoru) znalazły się głównie utwory
mniej popularne, które z racji rozpiętości dat powstania (od szesnastowiecznego „Nuż my dziś, krześcijani”, po „Lulejże mi, lulej” z ﬁlmu „Miś” Stanisława
Barei) były muzyczną lekcją historii.

„Pan Tadeusz” Adam Mickiewicz

W poprzednim numerze zapowiedziałem krótką relację z wileńskich świąt
Bożego Narodzenia. Otóż nie zaskoczyły mnie kulinarnie. Tradycja tam rzeczą świętą. Za to udział w pasterce u Franciszkanów natchnął mnie pewnym
pomysłem i tak oto sprowadziliśmy do Wilna trochę Brwinowa, więc Wilno
ponownie gości na łamach „Ratusza”.

wnętrze Bazyliki Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Trokach_foto_Małgorzata Kurowska

Podróż do Wilna to nie tylko sentymentalna przygoda, ale przede wszystkim
zachłyśnięcie się atmosferą miasta i śladami polskiej historii oraz próbowanie tamtejszej kuchni i smaków.
Nie zabrakło więc spaceru po Starym Mieście i szybkiego zwiedzania najciekawszych miejsc litewskiej stolicy. Był także wypad do Trok, dawnej stolicy
i najważniejszego miasta Wielkiego Księstwa Litewskiego, gdzie chór miał
pierwsze próby (na zamku i w Bazylice Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny) przed kolędowaniem u Franciszkanów. Była też „Rota” przy grobie Piłsudskich ze słynną inskrypcją „Matka i serce Syna” oraz spontaniczne „Przybieżeli do Betlejem” pod Ostrą Bramą.
Ale może wróćmy do kulinariów, których dane było chórowi skosztować.

Chór Wydartych Domom Kur pod Ostrą Bramą_foto_Eliza Kos

W ostatni styczniowy weekend z kolędami i pastorałkami wystąpił dla wilniuków „mieszkańców Wilna” i Wilniuków „mieszkańców Wileńszczyzny” Chór
Wydartych Domom Kur z Ośrodka Kultury w Brwinowie.

pyszne słodkości z serem Džiugas_foto_od lewej: Anna Żaczek-Siwczuk, Eliza Kos

koncert u Franciszkanów_foto_Eliza Kos

Litewskie smaki to przede wszystkim produkty ziemniaczano-mięsne ze
smakowitą okrasą (boczek, cebula i śmietana): cepeliny, kiszka ziemniaczana,
kołduny, ale także uszy świńskie w sosie śmietanowym lub wędzone, czarny
chleb z kminkiem (najlepiej jeszcze na liściach tataraku), do tego wędzona lub
solona słonina (litewskie wędliny smakują inaczej z powodu technologii ich
obróbki, czyli przede wszystkim peklowania, suszenia, wędzenia) i oczywiście
chłodnik. Skosztować można też nieco egzotycznej niegdyś potrawy, a teraz
już jakby rodzimej – karaimskich kibinów (najlepiej z farszem z siekanym baranim mięsem). Z nabiałowych rarytasów, w dodatku bez laktozy, godny polecenia jest legendarny ser Džiugas (dojrzewający od 12 do 36 miesięcy), zaś
dla wegan zdrowe i wyjątkowe kiszonki (Litwini kiszą chyba wszystko).
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pyzę, mocno ścisnąć, by nie rozpadła się w gotowaniu (farszu powinno być
tyle, by udało się bez problemu zamknąć go ziemniaczanym ciastem).

kiszonki wileńskie_foto_od lewej: Anna Żaczek-Siwczuk, Małgorzata Kurowska

W tym numerze „Ratusza” polecam zatem litewskie cepeliny, zwane czasem
kartaczami czy pyzami ziemniaczanymi.
3 kg KARTOFLI (nie ziemniaków)
0,5 kg mielonej łopatki wieprzowej
100 g boczku lub słoniny lub i tego i tego
2 cebule
śmietana
majeranek
sól, pieprz

Mięso doprawić wg uznania, lecz najlepiej obﬁcie solą, pieprzem i majerankiem (można też dodać rozgnieciony czosnek, Teściowa dodaje też całe jajko).
Kartoﬂe obrać, umyć i zetrzeć na tarce o drobnych oczkach (jak na placki
ziemniaczane). Masę przełożyć do bawełnianego woreczka lub gęstej gazy,
odcisnąć do oddzielnego naczynia z nadmiaru soku (można odciskać partiami). Sok odstawić na kilkanaście minut, aż na dnie naczynia osiądzie skrobia. Odlać wodę, a skrobię dodać do ziemniaków. Wszystko zalać ok. 100 ml
wrzącej wody i wyrabiać do momentu połączenia się składników w jednolitą
masę (Teściowa nie dodaje wrzątku, za to dodaje kostkę białego sera i jajko,
podobno dla lepszego trawienia i lekkości masy). Konsystencja powinna być
na tyle gęsta, by można było formować placki (w razie potrzeby można dodać
trochę mąki ziemniaczanej).
Odrywać kulki (wielkość zależy od upodobania i potrzeby, ale mniej więcej
wielkości dużego jajka, wówczas powinno wyjść ok. 20 cepelinów) i formować placki (grubość wg uznania, ale mniej więcej 1,5 cm). Na środek placków
nakładać ok. łyżkę mięsnego farszu, zawinąć i uformować owalną, podłużną

domowe cepeliny... koniecznie z naparsteczekiem litewskiego trunku – dla zdrowotności_foto_Michał Haber

W garnku zagotować wodę, posolić. Ostrożnie wkładać cepeliny łyżką i gotować na małym ogniu 30–40 minut (woda musi nieustannie wrzeć).
W tym czasie pokroić boczek lub słoninę (lub jedno i drugie) w drobną kostkę
i wolno wytopić na patelni, po czym dodać posiekaną drobno cebulę. Smażyć
na małym ogniu, aż skwarki się zrumienią, a cebula zeszkli. Pod koniec dodać
śmietany do zabielenia i utworzenia się sosu (proporcja śmietany wg uznania, bo można podawać tylko ze skwarkami lub z samą śmietaną).
Cepeliny podawać okraszone obﬁcie przygotowanym w ten sposób sosem.
Gdy zostaną nam na drugi dzień, przekrojone wzdłuż na pół, można podsmażyć z każdej strony na tłuszczu.

Samotność
Samotność. Czasem jej potrzebujemy, ale najczęściej samotność dotyka nas nieproszona. Pojawia
się i zostaje na dłużej, a nam brak sił, aby wyprosić
ją ze swojego życia.
Wystawa Anny Czubaczyńskiej zwraca uwagę na
problem samotności osób starszych, często wykluczonych społecznie przez biedę, chorobę czy
odległe miejsce zamieszkania. „Chciałabym Cię
zatrzymać i pokazać, że tak niewiele potrzeba,
żeby kogoś uszczęśliwić”. Autorka prac zachęca
do uważności i otwartości na innych, do spotkań
i rozmów. Drobnych gestów pamięci. Na wystawie
prezentuje fotograﬁe i kilka prac malarskich – to zapis jednej z wielu samotnych chwil przyjaciółki jej babci,
mieszkającej na wsi w Opoczyńskiem. Fotograﬁe zostały wykonane w ramach działań autorki w Kole Naukowym „ﬁltr AW” pod kierunkiem dr hab. Anny Plewki. Cykl trzech olejnych płócien powstał pod okiem
prof. ASP Andrzeja Zwierzchowskiego. Obecnie Anna Czubaczyńska jest studentką I roku II stopnia Architektury Wnętrz w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Z brwinowskim OKejem związana jest od gimnazjum. Brała udział w plenerach malarskich oraz wystawach poplenerowych. Podczas studiów licencjackich
odbyła praktyki zawodowe w OKejowych pracowniach: plastycznych i fotograﬁcznej.

autorka (z prawej) z prowadzącą galerię Agnieszką Kremky_foto_Marek Zdrzyłowski

•
•
•
•
•
•
•

Wystawa do obejrzenia do 11 lutego br. w Galerii OKej, ul. Wilsona 2 [aż]
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KIEDY DOROSNĘ, ZOSTANĘ SOBĄ!

LUDMIŁA LASKOWSKA

„Miś”, „Świerszczyk”, „Płomyczek”, „Płomyk” i „Świat Młodych” – to były dla wielu pokoleń kolejne schodki do
świata prasy. Niektóre tytuły przetrwały do dziś i bawią naszych małych czytelników, niektóre walczyły na rynku
dzielnie i długo, ale przegrały z wymogami rentowności – najwcześniej zamknięto „Płomyk” – w 1991 r., „Świat
Młodych” w 1993 r., „Miś” przestał się ukazywać w 2010 r., a „Płomyczek” w 2013 r. Zostały nam po nich ciepłe
wspomnienia, niektórym nazwiska autorów i pamięć o wspaniałych ilustracjach – wszystkie te pisma zatrudniały
wybitnych polskich grafików i ilustratorów, o których działalności artystycznej wychodzą dzisiaj opasłe tomiszcza. Czy pamiętają Państwo emocje związane z czekaniem na kolejny numer ulubionego pisma? Prenumeratę teczkową w kioskach RUCH-u,
dzięki której miało się pewność, że dla nas nakładu nie zabraknie? Teraz, gdy wszystko mamy na kliknięcie i nawet na kolejny odcinek serialu
nie musimy czekać, brzmi to niewiarygodnie. Ale może trochę żal, może robimy się coraz bardziej rozpieszczeni, nie doceniamy doświadczeń
płynących z oczekiwania.
Sama byłam zapisana na „Świat Młodych” – trzy razy w tygodniu miałam swoje wielkie święto i ucztę czytelniczą, bo wiedziałam, że czeka na
mnie ukochane pismo. Myślę, że teraz zaprenumerowałabym „Kosmos dla Dziewczynek”.
„Tylko jeśli spróbujesz, dowiesz się, że potrafisz” to hasło przewodnie twórczyń tego dwumiesięcznika. Zainspirowane amerykańskim pismem „Kazoo” postanowiły dać młodym polskim czytelniczkom pismo dla nich.
„Kosmos” ukazuje się od 2017 roku, kolejne numery są ułożone wokół jednego wiodącego tematu – moc, prezent, dzielenie, przyjaźń, bogactwo… Słowo klucz jest pretekstem do rozmów z czytelniczkami, zwrócenia im na coś uwagi lub pokazania złożoności różnych zjawisk,
jednak nie w formie dydaktycznej pogadanki tylko rozmaitych propozycji – gier, roszad, zadań logicznych, kart do wycinania i kolekcjonowania (np. by móc lepiej poznawać faunę i florę), propozycji angażujących innych członków rodziny, komiksów, artykułów dłuższych,
ale napisanych przystępnym językiem, poświęconych ludziom nauki, zagadnieniom fizycznym, przyrodzie. Wszystko w nowoczesnej oprawie graficznej naszych fantastycznych, nagradzanych na świecie ilustratorek. To nie jest klon amerykańskiej publikacji, to pismo rdzennie lokalne, opisujące naszą rzeczywistość. „Jest fajne, lubię w nim zadania do rozwiązywania i ilustracje” – mówi moja sąsiadka, 9-letnia
Klara, której kupowałam pierwsze numery, zachwycona, że jest coś nowego, tak fajnego dla dzieciaków, tak starannie opracowanego.
To pismo leży w naszej bibliotece. Zaprenumerowaliśmy je dla Was. Na razie niestety jest rzadko ruszane – może jeszcze o nim nie słyszeliście? Drodzy Rodzice, wpadnijcie do biblioteki ze swoimi dzieciakami i przejrzyjcie „Kosmos”. Dzieci mogą nawet nie mieć nawyku korzystania z prasy – najpierw my puszczaliśmy im bajki na laptopach, telefonach i tabletach, teraz same obsługują swój kieszonkowy wszechświat. A my narzekamy, że nie czytają.
A na marginesie: „Kosmos” jest nie tylko dla dziewczynek – drugie hasło, które promują wśród czytelników redaktorki brzmi: „Kiedy dorosnę, zostanę sobą”
– a tego życzymy wszystkim dzieciom.

DKK w OTRĘBUSACH

Z KALENDARZA BIBLIOTEKARZA

W marcu otrębuski DKK będzie obchodzić 2 lata swego istnienia.
Spotykamy się raz w miesiącu, by przy herbacie i czymś słodkim omówić
przeczytaną lekturę. Czasem wywołuje ona śmiech, czasem wzruszenie, ale
dyskusja zawsze jest gorąca...
Zapraszamy wszystkich chętnych :)

do 28 lutego | Filia w Otrębusach, ul. Wiejska 1 | Galeria na Górce

Mistrz i jego uczniowie – wystawa malarstwa akwarelowego. Autorami prac
są: artystka Emilia Krupa i kursanci Pracowni Edukacji Artystycznej – Galeria
Pomysłów Pasja z Kań prowadzonej przez Dorotę Płóciennik. Prace można
oglądać w godzinach otwarcia filii biblioteki w Otrębusach.

7 lutego | Filia w Otrębusach, ul. Wiejska 1 | godz. 12.00

e-BOOKI w BIBLIOTECE

Spotkanie DKK i dyskusja o książce Magdaleny Kicińskiej Pani Stefa.

Pobierz kod otrzymany w bibliotece i czytaj e-książki na czytniku, smartfonie, tablecie lub komputerze. Za darmo!

10–21 lutego | Brwinów, ul. Kościuszki 1E | godz. 15.00–17.00

IBUK Libra – czytelnia czynna całą dobę!

działki, czwartki i piątki – zajęcia literacko-plastyczne dla najmłodszych.

Nasza biblioteka ponownie wykupiła dostęp online do wybranych publikacji specjalistycznych, naukowych, popularnonaukowych, beletrystycznych w języku polskim na platformie IBUK Libra.

NOWOŚĆ
Biblioteka przystąpiła do Projektu Legimi – konsorcjum mazowieckie
przy Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy – Bibliotece Głównej Województwa Mazowieckiego, który umożliwia korzystanie z dostępu do cyfrowej wypożyczalni. W ramach
programu oferujemy naszym Czytelnikom bezpłatny
dostęp do katalogu e-booków. Kody uprawniające do
zarejestrowania się w Legimi i korzystania z jej zasobów dostępne są w Bibliotece Głównej w Brwinowie, ul. Grodziska 12 i w filii Biblioteki w Otrębusach,
ul. Wiejska 1. Każdy kod upoważnia do 30-dniowego, bezpłatnego dostępu
do zasobów wirtualnej wypożyczalni.
Liczba kodów jest ograniczona!

www.legimi.pl/mazowieckie

Ferie w Bibliotece: wtorki i środy – „Czarowanie igłą” (haft na kanwie); ponie-

10–14 lutego | Filia w Otrębusach, ul. Wiejska 1 | godz. 13.00–14.30
Ferie w Bibliotece: „Biżuteria nie tylko z wełny” – warsztaty kreatywnego rękodzielnictwa dla młodzieży ze szkoły podstawowej oraz dorosłych z wykorzystaniem literatury z naszego księgozbioru. Zbliżają się walentynki, zróbmy
prezent dla kogoś bliskiego :)
Przez cały okres ferii, w godzinach pracy bibliotek, w Oddziale dla Dzieci
i Młodzieży przy ulicy Kościuszki oraz w Filii w Otrębusach – Planszówkowanie

21 lutego | Brwinów, ul. Kościuszki 1E | godz. 18.00

Slajdowisko – „Zima na Majorce” – opowiada Małgorzata Koksa.

Każdy czwartek | Filia w Otrębusach, ul. Wiejska 1 | godz. 17.30

Konwersacje w języku angielskim dla młodzieży – ZMIANA GODZINY!!!
Wszelkie informacje o naszych działaniach znajdą Państwo na:

w w w.biblioteka.br winow.pl
w w w.facebook .com/biblioteka.br winow/
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Stypendia dla najlepszych uczniów, studentów i sportowców

Piętnastu młodych ludzi otrzymało w tym roku szkolnym stypendia gminy Brwinów. Są one przyznawane za wybitne osiągnięcia
edukacyjne, artystyczne i sportowe.

D

ecyzje stypendialne na rok szkolny
2019/2020 zostały
uroczyście wręczone przez
burmistrza gminy Brwinów
Arkadiusza
Kosińskiego
oraz przewodniczącą Komisji Kultury, Oświaty i Sportu
Małgorzatę Kucharską podczas grudniowej sesji Rady
Miejskiej w Brwinowie.
Uczniowie, którzy otrzymali
stypendia za osiągnięcia
edukacyjne:
Mateusz Borowski
uczeń IX LO im. K. Hoffmanowej w Warszawie, laureat
III Chemicznego Konkursu KWAS, organizowanego
przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz finalista
Konkursu Chemicznego dla
uczniów gimnazjów organizowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Robert Soboński
uczeń Szkoły Podstawowej
nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary B.
Czarnowskiej w Warszawie,
laureat Konkursu Matematycznego dla uczniów szkół
podstawowych organizowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty
oraz XIV Olimpiady Matematycznej Juniorów organizowanej przez Instytut
Matematyczny PAN.
Adela Szczurek
uczennica XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie, laureatka Konkursu
Matematycznego
dla uczniów szkół podstawowych organizowanego
przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz XIV
Olimpiady Matematycznej
Juniorów
organizowanej
przez Instytut Matematyczny PAN.

Uczniowie szkół podstawowych i licealnych z osiągnięciami sportowymi:
Maciej Karolonek
uczeń IX LO im. K. Hoffmanowej w Warszawie, zajął II
miejsce w Młodzieżowych
Mistrzostwach Polski U-14
Mężczyzn w piłce koszykowej.
Joanna Krzyżanowska
uczennica CLVIII LO im.
Księżnej Izabeli Czartoryskiej w Warszawie, zdobyła
Mistrzostwo Polski w Młodzieżowych Mistrzostwach
Polski w futsalu kobiet U-14.
Jagoda Ługowska
uczennica Technikum Mechatronicznego nr 1 w Warszawie, zajęła II miejsce w X
Międzynarodowych Zawodach Lekkoatletycznych organizowanych przez Szkolny
Związek Sportowy.
Dominika Łukasiewicz
uczennica LXV LO z Oddziałami
Integracyjnymi
im. gen. Józefa Bema w Warszawie, powołana do kadry
narodowej kadetów w karate
tradycyjnym.

Agata Młyńska
uczennica XL LO im. S.
Żeromskiego w Warszawie, wystąpiła w półfinale
Mistrzostw Polski juniorek
starszych kat. U22 w piłce
koszykowej.
Antoni Szular
uczeń XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie,
wystąpił w Młodzieżowych
Mistrzostwach Polski U16
Mężczyzn w piłce koszykowej.
Franciszek Szular
uczeń Szkoły Podstawowej
w Otrębusach za zajęcie II
miejsca w Młodzieżowych
Mistrzostwach Polski U14
Mężczyzn w piłce koszykowej.
Studenci, którzy otrzymali
stypendia za osiągnięcia
sportowe lub artystyczne:
Zuzanna Fijak
studentka SGGW, zdobyła III miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów w
skoku w dal, została powołana do kadry narodowej
przez Polski Związek Lekkiej Atletyki.

Julia Sadkowska
studentka Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej
w Warszawie, zajęła I miejsce na Zimowych Międzynarodowych Mistrzostwach
Polski Osób Niepełnosprawnych w Pływaniu, III
miejsce w klasyfikacji Letnich Mistrzostw Polski Niepełnosprawnych w Pływaniu, III miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów w
Koszykówce na Wózkach,
powołana do kadry narodowej w tańcu na wózkach.
Jakub Kaczmarczyk
student Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, zdobył wyróżnienie w
Ogólnopolskim Konkursie
Muzycznym Centrum Edukacji Artystycznej w kategorii kontrabas i zajął II miejsce w Międzynarodowym
Konkursie Instrumentów
Smyczkowych.

Punkty, w których można otrzymać biuletyn „Ratusz”:
BRWINÓW: 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  Dworek Zagroda, ul. Grodziska 57  Szkoła Podstawowa nr 1, ul. J. Piłsudskiego 11  Zespół Szkół
Ogólnokształcących, ul. Żwirowa 16  Przedszkole nr 3, ul. Słoneczna 6  Przedszkole nr 1, ul. S. Lilpopa 4 oraz filia przy ul. J. Piłsudskiego 19  NZOZ Alfa i apteka, ul. Powstańców Warszawy 8
 NZOZ Peronowa, ul. Peronowa 4B  BPWiK, ul. Wilsona 46  Salon Fryzjerski Venus, ul. Armii Krajowej 3/2  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  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  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
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 SOŁTYSOM:  Biskupice  Czubin  Domaniew  Falęcin  Koszajec  Krosna  Milęcin  Moszna  Kotowice  Owczarnia  Parzniew  Terenia  Żółwin

kolejne wydanie: 4 marca 2020 r.

Fot. arcH. Z. Fijak /M. Gorczyńska

Julia Bugajska
uczennica II LO im. S. Batorego w Warszawie, laureatka
Konkursu Chemicznego dla
uczniów gimnazjów organizowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Łukasz Czerniak
uczeń SLO nr 5 w Milanówku, laureat Konkursu
Fizycznego dla szkół podstawowych, organizowanego przez Mazowieckiego
Kuratora Oświaty.

12 ratusz
Fot. UrzĄd gminy Brwinów (PR)
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Wnioski o przyjęcie dziecka
do przedszkola lub oddziału
przedszkolnego będą dostępne od 2 marca br.
Więcej informacji w zakładce
na stronie brwinow.pl
oraz w kolejnym numerze
„Ratusza”.
Fot. ZSO Brwinów / W. Szelągowska

1000 książek i 1000 powodów, by czytać
Do biblioteki ZSO w Brwinowie dojechał już transport z nagrodą wygraną
w konkursie zorganizowanym przez sieć Empik.

W

środę 22 stycznia
dzieci i nauczyciele
ZSO w Brwinowie z radością
powitali załogę ciężarówki,
która przywiozła do szkoły
tysiąc książek. Uczniowie
specjalnie na ten dzień prze-

brali się za bohaterów ulubionych książek. Przy odbiorze
książek była obecna sympatyczna maskotka dinozaura,
która podczas głosowania
zachęcała do wsparcia ZSO.
Szkoła znalazła się w gronie

z a p r o s z e n i e

z e s p o ł u

10 laureatów z całej Polski.
	Szkoły, które otrzymały największą liczbę głosów,
wygrywały 1000 książek.
Uczniowie mogli sami wybrać tytuły, które trafiły na
biblioteczne półki.

m a z o w s z e

I Ty zostaniesz Olimpijczykiem
Uczniowie z Brwinowa wzięli udział w czwartej
edycji warsztatów chemicznych organizowanych
na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego dla najzdolniejszych uczniów z chemii
z małych miejscowości.

W

projekcie realizowanym przez Polskie
Towarzystwo Chemiczne
wzięło udział 64 uczniów i
17 nauczycieli z całej Polski.
Gminę Brwinów reprezentowało czworo uczniów z
klasy ósmej SP nr 2 w Brwinowie: Wiktoria Jeziorska,
Cyryl Pańków, Jakub Harowicz i Adam Kowalczyk.
Opiekę podczas warsztatów
sprawowała Anna Książek,
nauczycielka chemii. Opiekunem projektu była pani
Wanda Szelągowska – członek Prezydium Komitetu
Głównego Olimpiady Chemicznej, mieszkanka Brwinowa.
Dla uczestników warsztatów przygotowano bardzo
ciekawy program składający
się z ćwiczeń laboratoryjnych dających możliwość
samodzielnego
eksperymentowania, ćwiczeń rachunkowych przydatnych
przy rozwiązywaniu zadań
nie tylko z chemii, ale także
matematyki i fizyki, oraz zajęć zwiększających umiejętności współpracy w grupie i
radzenia sobie w sytuacjach
konfliktowych. Uczniowie
spotkali się z medalistami
Międzynarodowej
Olimpiady Chemicznej. Olimpij-

czycy opowiadali, jak można
przygotować się do startu w
olimpiadzie i jakimi osiągnięciami mogą pochwalić
się Polacy w dziedzinie chemii na arenie międzynarodowej. Uczestnicy warsztatów spędzali wieczory,
bawiąc się w gry chemiczne
integrujące grupę. Dwójka
uczniów z Brwinowa otrzymała nagrody indywidualne
za udział w meczu chemicznym – zbiory zadań przygotowujących do olimpiad z
chemii.
Dodatkową
atrakcją
było zwiedzanie Warszawy
i odwiedzanie miejsc związanych z naszą noblistką
Marią Skłodowską-Curie –
m.in. Instytutu Radowego
przy ul. Wawelskiej, gdzie
na ścianach można obejrzeć
historyczne zdjęcia z pobytu
Marii Skłodowskiej-Curie
w Warszawie na otwarciu
Instytutu w 1932 r., któremu
podarowała 1 gram radu.
Uczestnicy wracali do domu
zadowoleni i pełni naukowych wrażeń.
Burmistrz Gminy Brwinów udzielił wsparcia na
dofinansowanie warsztatów
chemicznych w formie dotacji na realizację zadania publicznego.

