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ŚOPS pomaga i zaprasza do współpracy wolontariuszy
Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej w Brwinowie jest na pierwszej linii, jeśli chodzi o pomoc
potrzebującym. Tworzona jest także baza wolontariuszy, którzy wesprą jego działania.

O

soby starsze, niepełnosprawne, samotne, które są mieszkańcami gminy Brwinów,
a nie są w stanie samodzielnie zrobić podstawowych
zakupów spożywczych oraz
higienicznych i nie mają
rodziny, znajomych, sąsiadów, którzy mogliby pomóc,
mogą skorzystać z pomocy
pracowników Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brwinowie oraz
pomocy wolontariuszy.

Seniorzy i potrzebujący
mogą dzwonić i zgłaszać
swoje potrzeby w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 9–14 pod
numerem tel. 22 729 54 44.
	Zaznaczyć w tym miejscu należy,
że nie będzie to prasa czy chleb
z ulubionej piekarni, wędlina konkretnej firmy, ulubiony gatunek jabłek i ziemniaków. Obowiązuje zasada
„jednego sklepu i szybkich
zakupów”, aby maksymalnie
ograniczyć ryzyko związane
z koronawirusem. Za zakupy płaci osoba zainteresowana na podstawie parago-

nu lub faktury. Skorzystanie
z tej formy wsparcia oznacza zgodę na przetwarzanie
swoich danych osobowych
tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu.
– Obecnie zgłoszenia od
seniorów są realizowane
na bieżąco. Po przekazaniu
listy zakupów w formie telefonicznej lub e-mail zamawiamy produkty u lokalnych przedsiębiorców naszej
gminy, a następnie dostarcza je pracownik ŚOPS-u lub
wolontariusze, którzy już
nawiązali z nami kontakt
i wyrazili chęć współpracy
– wyjaśnia Monika Knych

ze Środowiskowego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Brwinowie.
– Sytuacja jest dynamiczna i z tego powodu bardzo
chętnie czekamy na kolejne
zgłoszenia osób, które chciałyby pomóc w dostarczeniu
zakupów dla osób najbardziej potrzebujących – dodaje Agnieszka Olejniczak,
która na co dzień kieruje
Działem Wspierania Rodziny, a teraz, gdy zawieszona
została działalność świetlic
socjoterapeutycznych, prowadzi centrum wolontariatu.
Ciąg dalszy na str. 3 >>>

ZGŁOSZENIE WOLONTARIUSZA – wysyłając formularz (do pobrania na stronie
brwinow.pl, artykuł „ŚOPS pomaga i zaprasza do współpracy wolontariuszy”).
na adres: swietlica.grodziska@brwinow.pl
Papierowe egzemplarze zgłoszenia są dostępne w Urzędzie Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12 oraz w świetlicy ŚOPS, ul. Grodziska 31 (od poniedziałku do piątku, w godz. 9–16,
tel. kontaktowy w sprawach wolontariatu 22 729 63 11)
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Osoby w kwarantannie
Osoby z terenu gminy Brwinów, które decyzją inspektora sanitarnego przebywają w kwarantannie i które w wyznaczonym czasie nie mogą pod
żadnym pozorem opuszczać swojego domu lub
mieszkania, otrzymują pomoc.

K

warantanną objęte są do sklepu czy apteki, nikt
osoby zdrowe, które nie może ich odwiedzać
miały
bliski kontakt
z oso- (poza bezpiecznym dostarKORONAWIRUS
powoduje gorączkę, kaszel, duszności.
bą podejrzaną o zarażenie czeniem żywności, odebralub zarażoną koronawiru- niem śmieci itp.). Policja
Przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu, kichania.
sem i dla bezpieczeństwa in- kontroluje przestrzeganie
nych muszą przez określony zakazu opuszczania miejsca
czas (zwykle są to dwa ty- zamieszkania. Koordynazapobiegać
godnie –Jak
zgodnie
z wydanązakażeniu?
cją dostarczania żywności
decyzją w indywidualnym i niezbędnych artykułów
przypadków)
całkowicie osobom będącym w kwaCzęsto myj
ręce, używając
mydła i wody.
zrezygnować
z kontaktów
z rantannie
na terenie gminy
innymi.
Brwinów zajmuje się ŚrodoOd 15 marca kwaran- wiskowy Ośrodek Pomocy
Kiedy
lub kichasz,
zakrywaj usta
nos.
tanna
jestkaszlesz
obowiązkowa
dla Społecznej
w iBrwinowie.
wszystkich wracających z Przygotowane zakupy przez
zagranicy, poza nieliczny- pracowników ŚOPS dla osób
Zachowaj co osób,
najmniej
metra odległości
mi przypadkami
któ- 1-1,5
będących
w kwarantannie
od
osób,
które
kaszlą
i
kichają.
re przekraczają granice w dostarczają służby tj. Straż
związku z obowiązkami za- Miejska i OSP. Uwaga: wowodowymi (kierowcy trans- lontariusze współpracujący
Jeśli międzynarodowego,
wracasz z regionu, gdzie
występuje
portu
z ŚOPS-em
nie są kierowakoronawirus
masz objawy
lub miałeś
piloci
samolotów iitp.).
ni choroby
ani do osób
będących w
kontaktbędące
z osobą
powiadom telefonicznie
Osoby
w zakażoną,
kwa- kwarantannie,
ani do choo tym stację
sanitarno-epidemiologiczną
lub zgłoś
rantannie
nie mogą
wyjść rych.
się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego.

– Nikt nie powinien obawiać
się o zapewnienie podstawowych potrzeb – zapewnia
Monika Knych ze Środowiskowego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Brwinowie.
Zaznaczyć w tym miejscu
należy, że nie będzie to prasa czy chleb z ulubionej piekarni, wędlina konkretnej
firmy, ulubiony gatunek jabłek i ziemniaków. Obowiązuje zasada „jednego sklepu
i szybkich zakupów”, aby
maksymalnie
ograniczyć

ryzyko związane z koronawirusem.
Obecnie (27.03) w kwarantannie na terenie gminy
Brwinów znajduje się ponad
50 osób, ale liczby te mogą
jeszcze rosnąć. Dzięki kontaktowi telefonicznemu ze
Środowiskowym Ośrodkiem
Pomocy Społecznej wszyscy
otrzymują pomoc, jakiej potrzebują.
Oczywiście w przypadku pogorszenia samopoczucia, wystąpienia objawów

COVID-19, problemów z oddychaniem, gorączki lub
innych objawów wskazany
jest natychmiastowy kontakt
ze stacją sanitarno-epidemiologiczną pod numerem
800 190 590 lub 112. Zarówno osobom w oficjalnej obowiązkowej kwarantannie,
jak tym, którzy podejrzewają, że mogą być zarażone
koronawirusem, nie wolno
okłamywać służb niosących
im pomoc i zatajać swojego
stanu zdrowia.

o g ł o s z e n i a

KORONAWIRUS powoduje gorączkę, kaszel, duszności.
Przenosi się drogą kropelkową,
a więc podczas
kaszlu, kichania.
Infolinia
NFZ

800 190 590

Jak zapobiegać zakażeniu?

www.gov.pl/koronawirus

Często myj ręce, używając mydła i wody.

Jeśli masz stan podgorączkowy i objawy przeziębieniowe –
skorzystaj zKiedy
porady
lekarskiej
przez telefon:
kaszlesz
lub kichasz,
zakrywaj usta i nos.

NZOZ Alfa
22 729 32 21
NZOZ Peronowa
22
729
63 61 1-1,5 metra odległości
Zachowaj co
najmniej
NZOZ Basisod osób,22
729kaszlą
15 01i kichają.
które
Gdy masz objawy COVID-19, np. gorączkę (38°C) i problemy
z oddychaniem – ogranicz kontakt z innymi i skontaktuj się
Jeśli wracasz z regionu, gdzie występuje
z infolinią NFZ
800 190
590objawy choroby lub miałeś
koronawirus
i masz
kontakt
z osobą zakażoną,
powiadom
telefonicznie
lub Sanepidem
w Pruszkowie,
telefon: 22
759 88 28
(centrala)
tym(alarmowy,
stację sanitarno-epidemiologiczną
lub zgłoś
lub 798 498o471
po godzinach pracy Sanepidu)
się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego.

Urząd Gminy Brwinów: adresy i telefony			

Infolinia
URZĄD
GMINYNFZ
BRWINÓW, ul. GrodziskA 12
Sekretariat burmistrza Arkadiusza Kosińskiego
oraz II zastępcy burmistrza Jerzego Wysockiego
tel.
22 738 26 12
www.gov.pl/koronawirus
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

800 190 590

Urząd Gminy

22 738 26 15

e-mail: brwinow@
brwinow.pl

e-mail: brwinow@brwinow.pl

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)

ratusz 3
Biuletyn informacyjny Ur z ę d u G m i n y B rw i n ó w
nr 95 | 2 kwietnia 2020

ŚOPS pomaga
>>> Dokończenie artykułu
ze str. 1
Mimo nowych wyzwań oraz
ograniczeń w przyjmowaniu
interesantów
pracownicy
Środowiskowego Ośrodka
Pomocy Społecznej realizują
swoje zadania. Obecnie zalecany jest kontakt telefoniczny, natomiast jeżeli sytuacja
tego wymaga, również jeżdżą na interwencje i pomagają mieszkańcom. Sprawy
są realizowane na bieżąco.
– Najważniejsze w tej
chwili jest utrzymanie ciągłości świadczenia usług
opiekuńczych dla samotnych, niezaradnych osób
oraz zabezpieczenie w środki finansowe lub produkty
żywnościowe osób w trudnej sytuacji finansowej –
podkreśla Monika Knych,
kierownik Działu Usług
Społecznych Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brwinowie.
Pracownicy zostali zaopatrzeni w środki do dezynfekcji rąk, rękawiczki
jednorazowe oraz maseczki
ochronne. – Środki te dosyć szybko się zużywają,
a usługi świadczymy cały
czas – zwraca uwagę Monika Knych. – Zapewnienie
bezpieczeństwa dla naszych
pracowników jest ważne,
abyśmy mogli zapewnić stałą pomoc potrzebującym.
Pracownicy
Środowiskowego Ośrodka Pomocy
Społecznej mówią: Jesteśmy
zbudowani postawą społeczeństwa naszej gminy.
Wielu naszych mieszkańców korzysta z pomocy
rodziny, przyjaciół, sąsiadów, dzięki czemu możemy
zająć się najbardziej potrzebującą grupą naszych
podopiecznych. Mimo że
pracujemy w ograniczonym
składzie (ze względu na
sezonowe choroby lub konieczność zapewnienia opieki nad dziećmi w domu), do
tej pory świadczymy pomoc
nieprzerwanie. Jesteśmy gotowi do niesienia pomocy,
ale jednocześnie apelujemy
o zgłaszanie rzeczywistych,
uzasadnionych
potrzeb,
aby niepotrzebnie nie angażować pracowników i
wolontariuszy, gdyż nasze
siły, czas i zaangażowanie chcemy zachować na
pomoc osobom w trudnej
sytuacji zdrowotnej i życiowej. Nikogo nie pozostawimy bez pomocy.

Komentarz burmistrza Arkadiusza Kosińskiego
na temat postępowania w czasie epidemii covid -19,
egzaminu z odpowiedzialności ,
jaki obecnie zdajemy, oraz bohaterach obecnych czasów

O

d blisko miesiąca
wszyscy prowadzimy nierówną walkę
z niewidocznym przeciwnikiem – koronawirusem
SARS-CoV-2. Ograniczyliśmy lub zmieniliśmy swoją
aktywność prywatną, zawodową i społeczną – jako
społeczeństwo
przechodzimy swoisty egzamin
dojrzałości obywatelskiej,
poddani testowi odpowiedzialności za zdrowie
i życie swoich bliskich, sąsiadów i znajomych – ale
również odpowiedzialności za zupełnie obcych ludzi mijanych na chodniku,
w sklepie czy też dotykających po nas klawiatur bankomatów i terminali płatniczych, pieniędzy, klamek
w domach wielorodzinnych
i miejscach użyteczności publicznej, poręczy na
schodach, barierek drogowych, dystrybutorów na
stacjach paliw itp.
Wielu z nas faktycznie odizolowało się od innych, ale są wśród nas osoby, które dzisiaj urastają
do rangi BOHATERÓW
OBECNYCH
CZASÓW,
poświęcając swoje zdrowie i
życie w bezpośredniej walce
z wirusem (ratownicy medyczni, lekarze, pielęgniarki, pracownicy Sanepidów,
laboratoriów medycznych,
aptek itp.) czy wykonując obowiązki służbowe

związane z utrzymaniem
pewnych rygorów i realizując dodatkowe obowiązki
(pracownicy ośrodków pomocy społecznej, policjanci, funkcjonariusze straży
miejskich, gminnych i Straży Granicznej, strażacy,
piloci i stewardesy ściągający naszych rodaków z zagranicy, urzędnicy gminni
itd.), ale także wolontarystycznie wspierając działanie różnych instytucji.
Na wysokości zadania
stają również nauczyciele,
którzy z dnia na dzień musieli przestawić się z pracy
przy tablicy w szkołach na
edukację zdalną, wymagającą szybkiego opanowania
i stosowania zupełnie innych form pracy z uczniami, poświęcając obecnie
znacznie więcej czasu na
nasze dzieci i wnuki aniżeli
przed epidemią.
Nawiasem
mówiąc…
Paradoksalnie, dzisiaj najwięcej dla dobra całej naszej polskiej wspólnoty robią ludzie, którymi jeszcze
niedawno pogardzała władza centralna, wysyłając
lekarzy w kamasze czy do
pracy za granicę, pokazując
środkowy palec onkologom,
odmawiając podwyżek lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom medycznym, nauczycielom, policjantom…
– pozostaje mieć nadzieję,
że to doświadczenie otrzeź-

wi polityków, którzy zrozumieją, że ważniejsze od
interesu partii jest dobro
mieszkańców Naszej Ojczyzny. Choć – przyznam
szczerze – coraz mniej w to
wierzę, patrząc dzisiaj na
polityczne zabiegi rządzących, którzy twardo nakazują organizację wyborów
prezydenckich w maju,
grożąc
konsekwencjami
wójtom, burmistrzom i
prezydentom miast i mając
za nic zdrowie i życie – zarówno członków obwodowych komisji wyborczych,
jak i wszystkich osób, które
wezmą udział w głosowaniu - w myśl zasady, że „cel
uświęca środki”.
PRAWDZIWYMI CICHYMI BOHATERAMI
są też ludzie, którzy, wykonując swoją pracę, świadczą obecnie najpotrzebniejsze „usługi bytowe”:
ekspedientki w sklepach,
osoby zapewniające zaopatrzenie w artykuły spożywcze i przemysłowe, kierowcy autobusów, listonosze
i pracownicy obsługi kasowej na pocztach oraz bankach, kurierzy, pracownicy
firm logistycznych, odbierających odpady i wielu
innych, bez których trudno
nam byłoby sobie wyobrazić normalne funkcjonowanie w „czasach zarazy”. Jak
mądre jest powiedzenie, że
„prawdziwych przyjaciół

poznaje się w biedzie”…
Kochani,
szanujmy
pracę wszystkich osób,
które w tych trudnych
czasach służą całej naszej
społeczności. Pamiętajmy,
że oni pracują dla naszego
wspólnego dobra, pomimo
tego, że mają uzasadnione lęki i obawy o zdrowie
i życie swoje i najbliższych:
dziadków i rodziców znajdujących się w tzw. grupie
największego ryzyka, małżonków i partnerów czy
dzieci i wnuków… Nie zajmujmy ich dzisiaj zupełnie nieważnymi i błahymi
sprawami, na które można
przymknąć oko lub które
mogą poczekać do lepszych
czasów.
Jednocześnie zachowujmy się odpowiedzialnie i rozsądnie, przestrzegając nałożonych ograniczeń, które zwiększają
szanse uniknięcia koronawirusa. Nie ukrywajmy
objawów zachorowania,
w obawie przed kwarantanną, bowiem zbyt
późna pomoc zmniejsza
szanse naszego przeżycia,
a jednocześnie stanowi
śmiertelne zagrożenie dla
innych osób. Proszę, nie
lekceważcie tej choroby!
Wszystkim Państwu życzę cierpliwości i wytrwałości, a przede wszystkim
dużo zdrowia na najbliższe dni i tygodnie.

W budynku Urzędu Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12 interesanci są obsługiwani w Biurze Obsługi Interesanta na parterze oraz przez
Referat Spraw Obywatelskich. W miarę możliwości prosimy o kontakt telefoniczny (wykaz telefonów na str. 2), przez e-mail lub ePUAP.
Możliwe jest także przekazanie korespondencji w Biurze Obsługi Interesanta (ul. Grodziska 12) lub za pośrednictwem poczty.

STRAŻ MIEJSKA W BRWINOWIE
ul. Grodziska 12, Brwinów

Straż Miejska w Brwinowie
dziękuje firmie Prograf SG
z Milanówka
za nieodpłatne
przekazanie
20 przyłbic ochronnych
dla funkcjonariuszy,
którzy na co dzień
pełnią swoją służbę
na terenie gminy Brwinów.

Godziny pracy:
pon.–pt. w godz. 6–22
sob. w godz. 8–20
Poza godzinami pracy
Straży Miejskiej
połączenia telefoniczne
są przekierowane
automatycznie
do Komisariatu Policji
w Brwinowie.

Straż Miejska

22 729 63 94

oraz bezpłatny
z terenu gminy:

986

Poczta elektroniczna:
straz.miejska@brwinow.pl
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Początek rozbudowy szkoły
Szkoły zostały zamknięte do odwołania, ale firmy budowlane
nie zawieszają działalności. Rozpoczęły się już prace przygotowawcze do rozbudowy szkoły w Żółwinie.

W

poniedziałek 9 marca
2020 r. burmistrz Arkadiusz Kosiński oraz
prezes firmy Izolbud Justyn Kwietniak podpisali umowę na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Żółwinie. Umowa opiewa na kwotę
5 704 284,46 zł.
Plan był taki, żeby na czas rozbudowy szkoły przenieść uczniów klas
0-3 do budynku nowego przedszkola.

Wydarzy się to po otwarciu placówek
oświatowych po zniesieniu ograniczeń wprowadzonych w związku
z pandemią.
W nowym skrzydle szkoły znajdzie się m.in. sześć sal lekcyjnych,
stołówka i świetlica dla dzieci młodszych. Prace budowlane mają zakończyć się w lipcu 2021 roku, tak aby
uczniowie od września mogli korzystać z rozbudowanej szkoły.

Podatek od nieruchomości

fot. Urząd gminy Brwinów (PR)

Urząd Gminy Brwinów zakończył 3 marca br. wysyłanie decyzji
ustalających wymiar podatku od nieruchomości na 2020 r.
Około 80% decyzji zostało już odebranych przez podatników. Terminy płatności podatku zostały zachowane. Gmina
Brwinów będzie rozpatrywać indywidualne przypadki, jeśli
chodzi o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty.

Marcowa sesja
Rady Miejskiej
XX sesja Rady Miejskiej w Brwinowie odbyła się 26 marca br.,
z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Radni głosowali nad
ważnymi uchwałami, dotyczącymi m.in. wniosku o zmianę
granic miasta i długo oczekiwanych inwestycji.

S

poro nowości pojawiło się
w uchwałach dotyczących finansów. Gmina Brwinów pozyskuje dodatkowe środki m.in. na rozbudowę
ul. Pruszkowskiej w Brwinowie. Tę
ważną dla miasta inwestycję, która
ma być realizowana w tym roku dofinansuje samorząd województwa
mazowieckiego kwotą 2,5 mln zł.
Konieczne okazało się zwiększenie
środków na budowę drogi w parku
w Brwinowie. W pobliżu łuku drogi
wojewódzkiej (ul. Biskupickiej), przy
drodze, która zastąpi dotychczasowy
przejazd utwardzony destruktem,
pojawią się dodatkowe miejsca parkingowe, które w przyszłości będą

służyć osobom odwiedzającym pałac, kościół, park i centrum miasta.
Gmina Brwinów współpracuje
z innymi samorządami. Będzie liderem
porozumienia dotyczącego opracowania projektu przebudowy skrzyżowania DW nr 719 z ul. Brwinowską w Milanówku (przedłużenie ul.
Grodziskiej). We współpracy z Milanówkiem będzie realizowana przebudowa ul. Mieszka I w Owczarni.
Radni zgodzili się też na przekazanie
powiatowi pruszkowskiemu kwoty
450 tys. zł na rozbiórkę i odbudowę
niebezpiecznego mostu w Czubinie.
Więcej informacji: w majowym numerze „Ratusza” oraz na brwinow.pl.

Na zdjęciu: ulica Działkowa na granicy Pruszkowa i Parzniewa (granicę zaznaczają w przybliżeniu słupki drogowe). Gmina Brwinów dotrzymuje wcześniejszych ustaleń, przekazując ponad 1,5 mln zł (30% kosztów prac budowlanych)
na budowę nowej drogi, którą ma realizować miasto Pruszków.

W

przypadku nieodebrania decyzji po ogłoszeniu sytuacji
epidemiologicznej, prosimy o kontakt z Referatem Budżetowo-Finansowo-Podatkowym pod numerem tel. 22 738 26 34.
Pracownicy udzielą wszelkich
informacji na temat wysokości podatku, terminów płatności czy numerach indywidualnych rachunków
bankowych.
Gmina Brwinów przewiduje także udzielenie wsparcia – jeżeli okaże
się, że ktoś nie będzie w stanie uregulować podatku od nieruchomości,
w wyjątkowych, uzasadanionych sytuacjach będzie mógł złożyć wniosek o odroczenie terminu płatności
lub rozłożenie płatności na dogod-

ne raty. Dotyczy to przede wszystkim przedsiębiorców, osób prowadzących działalność gospodarczą
z terenu gminy, którzy najbardziej
odczuwają skutki pandemii i wprowadzonych w związku z tym ograniczeń.
Każda sprawa będzie rozpatrywana indywidualnie na podstawie
obowiązujących przepisów (Rozdział 7a ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. – Ordynacja podatkowa).
Jeżeli w przypadku danej działalności zaistniały przesłanki uzasadniające przyznanie ulgi, należy złożyć wniosek wraz z uzasadnieniem,
oświadczeniem majątkowym oraz
dokumentami niezbędnymi do oceny sytuacji.

i n f o r m a c j e

HARMONOGRAM
ODBIORU ODPADÓW
ZIELONYCH

uwaga!
zmiana terminów
rejony 1–15
Zabudowa jednorodzinna
Prosimy o udostępnianie worków
w dniu wywozu w godz. 6–22

fot. arkadiusz kosiński

Kontakt w sprawie dodatkowych
worków na plastik, papier i szkło:
telefon lub e-mail: zgk@brwinow.pl
Zespół ds. Obsługi Gospodarki Odpadami Komunalnymi
Urząd Gminy Brwinów, ul. T. Kościuszki 4A, pok. 10

REKLAMACJE tel. 22 729 63 64 (w przypadku braku odbioru odpadów,
			

kontakt w ciągu 2 dni roboczych)

INFORMACJE tel. 22 738 25 91
i WORKI 				

www.eko.brwinow.pl
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Naprawa laptopów,
netbooków
i komputerów
stacjonarnych

KOLEJNE OFERTY
NA STRONACH 6–7 >>>

dowóz
pod umówiony
adres

zamówienia
przez internet
lub telefon

ONLINE SHOPPING PROCESS
ONLINE SHOPPING PROCESS
Serwis laptopów
instalacja
oprogramowania
iMESSAGE FREE VECTOR PACK
od A do Z
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akcesoria i części zamienne,
serwis, czyszczenie, klejenie,
naprawa gniazd,
instalacja systemów

naprawy, usprawnienia,
wymiany dysków, procesorów itp.,
instalacja oprogramowania
potrzebnego do nauki,
serwis dla firm

731 221 123

600 250 900

ONLINE SHOPPING PRO
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patryk.pasternak@gmail.com
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dla osób starszych
opcja usługi z przyjazdem do klienta i odwiezieniem sprzętu do domu

diagnoza darmowa
dojazd gratis

Redakcja biuletynu „Ratusz” nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń.

O pszczołach online
fot. Urząd gminy Brwinów (PR)

W ubiegłym roku w ogrodzie przy dworku Zagroda odbywały się zajęcia edukacyjne. Teraz
można posłuchać rozmów 11-letniego Franka
ze specjalistą na temat życia pszczół w formie audycji online, nie wychodząc z domu.

O
Przebudowa targowiska – II etap
Został rozstrzygnięty przetarg na realizację ostatniego etapu modernizacji
targowiska miejskiego w Brwinowie. Widać już postępujące prace.

P

rowadzona etapami modernizacja
targowiska
rozpoczęła się w 2019 r. Gotowy jest już plac od strony
ul. Armii Krajowej, gdzie
powstała cała infrastruktura
podziemna, wiaty, budynek
administracji i toalety. Od
strony ul. Rynek zostały wybudowane media podziemne
wraz z przyłączami do pawilonów handlowych, kanalizacja, wodociąg, sieć energetyczna, oświetlenie, monito-

ring. Koszt tych prac (etap I)
wyniósł 2 434 200,00 zł.
Do 30 czerwca br. wykonawca ostatniego etapu,
firma MKL-BUD, ma postawić budynki handlowe,
podzielone na lokale o pow.
od 20,32 m² do 34,53 m²
wraz z toaletami. Zostanie
zagospodarowany teren od
strony ul. Rynek – powstaną
zieleńce, pojawią się ławki
i stojaki na rowery. Koszt
prac wyniesie 2 355 124,51 zł.

– Nowe targowisko będzie większe o ok. 800 m².
Dawniej pawilony były odsunięte od granic działek.
Udało się nam przekonać sąsiadów do lokalizacji pawilonów w granicy działki – tłumaczy burmistrz Kosiński.
Gmina Brwinów uzyskała na przebudowę targowiska dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014–2020
w wysokości 999.862,00 zł.

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

gród przy dworku Zagroda w Brwinowie
stał się domem dla pszczół
murarek, które nie produkują miodu,
ale zapylają kwiaty. Projekt
„ Ps z c z o ł y
w ogrodzie
przy Zagrodzie” zaczał
się w ubiegłym roku.
Pojawiły się
ule dla murarek i tablice edukacyjne, a
uczniowie z brwinowskich
szkół brali udział w zajęciach
prowadzonych przez Jakuba
Jarońskiego ze Stowarzyszenia Pszczelarstwa Naturalnego „Wolne Pszczoły”.
W tym roku Jakub Jaroński oraz 11-letni Franciszek Zawadzki prowadzą
podcasty – radiowe audycje

zamieszczane w Internecie, które można ściągnąć i
odsłuchać na telefonie czy
komputerze. Kolejne odcinki są
publikowane w
czwartki
o godz. 9.
Można
posłuchać
opow ieści o gatunkach
pszczół
żyjących w Polsce oraz stworzeniach im towarzyszących,
np. pasożytach i bakteriach.
Audycje są dostępne w aplikacji Spotify oraz na:
www.facebook.com
/pszczolyprzyzagrodzie
youtu.be/gskvO0ykX3Q
https://anchor.fm/
pszczelewiesci
Fot. natule

i n f o r m a c j e

Aktualne godziny pracy:

Urząd Pocztowy
Brwinów
(obok dane z 31.03.2020)
ul. Pszczelińska 2
pon.–pt. 8–14
Poszukiwani chętni do prowadzenia Agencji Pocztowej (własna działalność gospodarcza) w soboty 8–11
w Żółwinie. Informacje: tel. 22 557 96 63, e-mail: aneta.kowalczyk1@poczta-polska.pl

http://placowki.poczta-polska.pl

Agencja Pocztowa
Otrębusy
ul. Wiejska 1
pon. 14–20
wt .–pt. 9–15

Urząd Pocztowy
Pruszków
ul. Helenowska 3
pon., wt., czw., pt. 8–14
w środy 14–20

Urząd Pocztowy
Podkowa Leśna
ul. Słowicza 2A
pon.–pt. 8–14
w soboty 8–11

6 ratusz

ONLINE SHOPPING PROCESS
HERE GOES YOUR SUBTITLE

Biuletyn informacyjny Ur z ę d u G m i n y B rw i n ó w
nr 95 | 2 kwietnia 2020

którym pandemia utrudnia sprzedaż/świadczenie usług, a którzy chcą w tym czasie
w bezpieczny sposób prowadzić działalność.

ONLINE
SHOPPING
PROCESS
ONLINE SHOPPING
PROCESS
dowóz
zamówienia
HERE GOES YOUR SUBTITLE

HERE GOES YOUR SUBTITLE

przez internet
lub telefon

pod umówiony
adres

płatność
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kartą
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Brwinow

adres strony na Facebooku, należy wpisać z ukośnikiem:
facebook.com/Brwinow
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Kupcy z targowiska w Brwinowie
– pawilon nr 1

ONLINE SHOPPING PROCESS ONLINE SHOPPING
HERE GOES YOUR SUBTITLE

Piekarnia Roguscy

ONLINE
SHOPPING PROCESS
Agnieszka
i Igor Biryuk
ONLINE SHOPPING PROCESS
HERE GOES YOUR SUBTITLE

Zamówienia telefoniczne, najlepiej poprzez SMS.
Informacje o asortymencie i cenach – na Facebooku.

698 765 006

5

22 729 52 61
533 681 995

HERE GOES YOUR SUBTITLE

Uruchomiliśmy dla Państwa możliwość dowozu zakupów
do domu (warzywa i owoce).

H E ULICA
RE GOES YOUR SUBTITLE

CZUBIŃSKA

Dowozimy świeżutkie pieczywo i pączki z dziennej zmiany
na terenie gminy Brwinów, Milanówka, Podkowy Leśnej.
Zamówienia telefoniczne w godz. 8–18.
Dostawa następnego dnia od godz. 13.
ONLINE SHOPPING
Sprzedaż w piekarni od niedzieli do piątku w godz. 17–21.
HERE GOES YOUR SUBTITLE

igor.biryuk

Piekarnia-Roguscy-518600654830017/

ONLINE SHOPPING PROCESS
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Gospodarstwo w Kotowicach –
jabłka, ziemniaki, marchew, cebula,
ONLINE
SHOPPING
ogórki małosolne, kiszonki, kapusta
HERE GOES YOUR SUBTITLE
kiszona i ogórki kiszone, pszenica
itp. SHOPPING PROCESS
ONLINE
HERE GOES YOUR SUBTITLE

Dowóz gratis przy zamówieniu powyżej 100 zł.
(Brwinów, Parzniew, Pruszków, Podkowa Leśna, Otrębusy,
Milanówek, Grodzisk Maz. i okolice).

10

Pani Marlena z targowiska w Brwinowie ONLINE SHOPPIN
warzywa, ziemniaki, kiszona kapusta i ogórki, jaja,
w słoiczkach: chrzan, ćwikła, żur oraz pszenica

HERE GOES YOUR SUBTITLE

Gotówka lub przelew. Zamówienia telefoniczne.

795 775 595

PROCESS

BISKUPICE

Przyjazd po zakupy
po umówieniu telefonicznym.

anna.grzebalska

798 988 290

ONLINE SHOPPING
HERE GOES YOUR SUBTITLE

ULICA

DOMANIEWEK

Gospodarstwo rolne
Krzysztofa Markowicza

3

warzywa korzeniowe, cebulowe i kapustne
oraz młode polskie nowalijki (sałata, pomidory i inne)
500 222 985

Płatność gotówką lub przelewem.
Przyjazd po zakupy
po umówieniu telefonicznym.

krzysztof.markowicz.144

Agencja ubezpieczeniowa
Brwinów, ul. Powstańców Warszawy 3
Jesteśmy do dyspozycji klientów od poniedziałku do piątku
w godz. 8.45–18, w soboty w godz. 8.45–13. Wszystkie formalności
można u nas załatwić przez telefon lub e-mail.
Mamy pełny zakres
ubezpieczeń:
ubezpieczenie OC i AC, ubezpieczeiMESSAGE
FREE VECTOR PACK
nia domów i mieszkań, ubezpieczenia firm, ubezpieczenia na życie.

693 561 755

Pszczelińska
Spiżarnia Babci Zosi
warzywa, owoce, nabiał, ryż, kasza,
orzechy, suszone owoce i in.
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H

507 052 801

Spiżarnia-Babci-Zosi-254256845256648/

Agenci ubezpieczeniowi Warta i HDI
Możemy dojechać do Klienta lub zdalnie z nim ustalić szczegóły
ubezpieczenia.
Nasza oferta:
ubezpieczenia komunikacyjne, domów i mieszkań, ubezpieczenia
dla firm, ubezpieczenia na życie i ubezpieczenia podróżne.

500 642 515

ONLINE SHOPPING PROCESS
Redakcja biuletynu „Ratusz” nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń.
HERE GOES YOUR SUBTITLE

O

Zamówienia przez SMS.
Minimalna wartość dostawy 50 zł.

Agnieszka Połukord

biuro@optymalnie.com.pl

1

Małgorzata Panek

501 165 156

X
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ULICA

Ksero, dorabianie kluczy,
wydruki komputerowe,
wymiana baterii, pieczątki

ULICA

Sklep „Chemiczny u Kasi”
Brwinów, obok kościoła

RYNEK

5C

RYNEK

9

W ofercie m.in. chemia, kosmetyki,
ONLINE
SHOPPING
rajstopy, PROCESS
środki higieniczne,
ONLINE SHOPPING PROCESS
FREE VECTOR
PACK
ONLINE
SHOPPING
PROCESS H E R E G O E S Y O U R S U B T I T L Etakże środki do mycia i dezynfekcji, rękawiczki.
Czynne w dniiMESSAGE
robocze
od poniedziałku do piątku w godz. 10–17, w soboty w godz. 9–13.
Atrakcyjne ceny i duży wybór.
Wejście pojedynczo.
Sklep jest czynny
od poniedziałku do piątku w godz. 9–17,
ONLINE SHOPPING P
p.mielczarek@op.pl
509 634 729
w soboty w godz. 9–14.
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HERE GOES YOUR SUBTITLE

HERE GOES YOUR SUBTITLE

FILES FORMAT
AI / PDF / EPS

Gospodarstwo Ogrodnicze
Adama Grzelaka w Brwinowie

ONLINE SHOPPING PROCESS
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ULICA
Sklep zoologicznoONLINE
RYNEK
ONLINE
SHOPPING
PROCESS
-wędkarski Dogo Company

ULICA

KOŚCIELNA

Cięte tulipany, pakowane po 25 szt. Cena: 20 zł
za paczkę. Dowóz przy zakupie min. 5 paczek.

24

18

HERE GOES YOUR SUBTITLE

Artykuły dla zwierząt, ryb akwariowych
i w oczkach wodnych, artykuły wędkarskie
oraz weterynaryjne.
505 165 050
ONLINE Możliwość
SHOPPING
PROCESS
zakupu
w sklepie stacjonarnym
604 612 171
po umówieniu telefonicznym.

HERE GOES YOU

HERE GOES YOUR SUBTITLE

665 307 460 Dostawy od 30 zł

(Brwinów i okolice, WarszawaONLINE
Mokotów)SHOPPING
HERE GOES YOUR SUBTITLE

Sklep-zoologiczno-wędkarski-Dogo-Company-164007767859542/

ONLINE SHOPPING PROCESS
Produkty
Sklep z kosmetyką samochodową
dla domu i ogrodu
FREE VECTOR PACK
Brwinów, ul. marsz. J. PiłsudskiegoiMESSAGE
21
HERE GOES YOUR SUBTITLE

ULICA

KAZIMIERZOWSKA

4

O

H

Wędzarnie ogrodowe, zrębki, siatki i haki do
OWCZARNIA
W tym trudnym czasie
wędzenia, paleniska z grillem na trójnogu i wiele
www.chemopak.com
zachęcamy mieszkańców
innych akcesoriów, budki dla ptaków, domki dla
do pozostania w domach.
jeży, karmniki dla wiewiórek.
iMESSAGE FREE VECTOR PACK
chemopak@chemopak.com
Zapraszamy do naszego ONLINE SHOPPING
ONLINE
SHOPPING
PROCESS
Odbiór
towaru – osobiście. Dostawa na terenie
PROCESS
sklepu internetowego.
gminy Brwinów przy zamówieniu powyżej 100 zł.
ONLINE SHOPPING PROCES
Dla mieszkańców gminy
608 506 522
Płatność gotówką lub przelewem.
Brwinów darmowe dostawy
dla zamówień powyżej 50 zł.
kontakt@patiostyl.pl
605 505 007
patiostyl
HERE GOES YOUR SUBTITLE
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Korepetycje z matematyki i fizyki online
Karol Czarnecki

Burgery z wołowiną lub kurczakiem,
zapiekanki, frytki, hot dogi, tortilla,
zestawy śniadaniowe
Domaniew 35

Dostawa od 20 zł w zasięgu do ok. 8 km
(Brwinów, Pruszków, Podkowa Leśna,
Płochocin,
Krosna, Koszajec),
do 5 km
ONLINE
SHOPPING
HERE GOES YOUR SUBTITLE
gratis, powyżej
5 km dopłata 5 zł.

ONLINE SHOPPING PROCESS

PROCESS

796 946 344

ONLINE SHOPPING PROCESS

ZŁOTA-BUŁA-101556087901510/

H E R E G Odla
E S Y uczniów
O U R S U B T I TiL studentów,
E
Korepetycje
zarówno uzdolnionych,
jak i takich, którzy mają problemy z materiałem. Przygotowanie
do matury na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
Dla studentów m.in. analiza matematyczna, granice, funkcje
i przebieg zmienności funkcji, całki, macierze, rachunek wektorowy,
liczby zespolone, geometria analityczna, statystyka.
Cena: 70 zł za lekcję 60 min.

MatFiz-121986761905827/
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531ONLINE
214 350SHOPPING P

ONLINE SHOPPING PROCESS
Dostawa książek z „Księgarni u Ani” (Galeria Brwinów)

HERE GOES YOUR SUBTITLE
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Atelier malarskie – malarstwo olejne

Nowości wydawnicze dla dzieci i dorosłych,
pomoce naukowe, puzzle i gry planszowe.
Fachowe
w wyborze lektury.
iMESSAGE doradztwo
FREE VECTOR PACK
Dostawa do domu po umówieniu.

www.marekszmidel.com

Możliwość zakupu przez Allegro.pl – Marek Szmidel / Otrębusy
Płatność gotówką, przelewem lub za pobraniem.
iMESSAGE lub
FREEodbiór
VECTOR PACK
Przesyłka
osobisty w Otrębusach.

ONLINE SHOPPING PROCESS
HERE GOES YOUR SUBTITLE

609 216 877

880 789 747
anulka24@op.pl

szmidel.art@wp.pl
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Książki-Galeria-Brwinów-323015984564953/
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Nic to, drodzy moi… Mimo że zakupów nie zrobię takich, jak przed
poprzednimi świętami (jarmark świąteczny odwołali, a tam surowa biała kiełbasa była i inne regionalne smakołyki), trzeba coś
ugotować. Z wiadomych względów nie zobaczę się podczas świąt
z rodzicami, ale tradycyjny świąteczny żur po zamojsku jak zwykle
wieść będzie prym podczas wielkanocnego śniadania. W poprzednim numerze podawałem m.in. przepis na postny żur i obiecałem
do tematu wrócić. Zatem teraz zupełnie niepostny, z dwóch połączonych starych rodzinnych przepisów (bo rodziny NIE ZOSTAWAŁY
w domach, tylko migrowały).

O

MICHAŁ HABER

BąŻUR
Choć pogoda sprzyja, trudno z niej korzystać…

Musiałem zmienić pierwszą koncepcję tekstu do tego numeru, bo
jak tu pisać i działać swobodnie, obojętnie i twórczo zarazem, gdy
wszystko szybko się dzieje i niezależnie od nas… i z zamkniętymi przez
maseczki ustami, w białych jednorazowych rękawicach. Ludzie nie
wiedzą, co i kiedy gotować, pracując zdalnie jednocześnie, bo dotychczas wszyscy obiadowali się w tygodniu poza domem. Nie wiedzą,
kiedy spotkają najbliższą, niekiedy daleko mieszkającą rodzinę. Kiedy
swobodnie, bez stresu i w dowolnej chwili będą mogli zrobić zakupy…

Wielkanocny (i nie tylko) żurek po zamojsku
Przygotować zakwas wcześniej.
Do naczynia (najlepiej glinianego, ale może być i słój) wrzucić
skórkę chleba razowego, 4-5 łyżek mąki żytniej razowej i zalać
ok. 0,5 litra przegotowanej letniej wody (najlepiej jakaś źródlana).
Mieszać drewnianą łyżką przynajmniej dwa razy dziennie, a najlepiej jak się tylko przypomni. Zostawiamy na kilka dni w temperaturze pokojowej. Gdy już poczujemy w nozdrzach kwas, bez
wcześniejszego mieszania wylewamy z naczynia ok. ¾ zaprawy,
tak by został głównie osad i trochę płynu. To był tzw. zaczyn, teraz
do dzieła: do tego, co zostało, dodajemy 10-11 łyżek mąki żytniej
razowej, kilka liści laurowych, kilka ziarenek ziela angielskiego,
7-8 obranych ząbków czosnku, 1,5 łyżki soli, trochę pieprzu i zalewamy ok. 2 litrami wody (jak wyżej). Mieszamy co jakiś czas,
ale nie tak często jak zaczyn. Po co najmniej tygodniu (mniej więcej, bo wszystko zależy od temperatury w pomieszczeniu) zakwas
powinien być dobry. Teraz wyrzucamy wszystkie pływające grubsze składniki, mieszamy i rozlewamy do szklanych zakręcanych
0,5-litrowych pojemników. Trzymamy w lodówce lub w piwnicy.
Powinno wyjść ok. 4 pojemników. Na jeden żur schodzi jeden, więc
proporcje musicie ustalić indywidualnie (zakwas może stać nawet
kilka miesięcy).

Składniki na wersję wielkanocną
• włoszczyzna na zupę (z cebulą włącznie)
• kawałek wędzonego boczku ze skórą lub wędzonego żeberka
• 0,5 kg białej surowej kiełbasy z dobrego źródła
• kostka chudego białego sera (najlepiej pokroić go w kostkę mniej
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więcej centymetrową dwa dni wcześniej i podsuszyć na talerzu lub w ok. 75 stopniach przez 15-20 min. (wywar nie powinien wrzeć ani
desce do krojenia)
bulgotać). Wyjmujemy kiełbasę, dodajemy włoszczyznę i gotujemy
ok. 40 min. na wolnym ogniu. W tym czasie gotujemy jajka, stu• 0,5 litra zakwasu
dzimy, obieramy, kroimy w grubszą kostkę. Wyrzucamy warzywa
• 5 jajek
(w wersji całorocznej zostawiamy marchewkę, którą potem dodamy
pokrojoną
w kostkę), wkład mięsny (jak ktoś lubi, może odseparo• 2 ząbki czosnku
wać tłuste części i kości, a resztę pokroić i dodać później do zupy,
• 5-6 łyżek śmietany 18%
w wersji całorocznej w tym momencie dodajemy pokrojone w kostkę
ziemniaki i czekamy, aż będą prawie miękkie), dodajemy zakwas,
• 2 łyżeczki chrzanu
sól,
pieprz. Dodajemy pokrojony ser. Chwilę gotujemy. Dodajemy
• sól, pieprz, liść laurowy, ziele angielskie, majeranek
zahartowaną dwiema łyżkami wywaru śmietanę. Doprawiamy
chrzanem, wyciśniętym przez praskę czosnkiem i majerankiem.
Wyłączamy. Dodajemy jajka, pokrojoną białą kiełbasę i ewentualnie pozostałe mięso (w wersji całorocznej ugotowaną wcześniej
w zupie, pokrojoną w kostkę marchewkę). Podajemy na talerzu ze
święconką, co w tym roku będzie trudne…

Składniki na wersję całoroczną bogatsze są jedynie o ziemniaki :)
Do garnka wlewamy ok. 3 litrów wody, wkładamy boczek lub
żeberka, liść laurowy, ziele angielskie i zagotowujemy. Zmniejszamy ogień do minimum, dodajemy białą kiełbasę i zaparzamy

W nawiązaniu… do samego siebie

Jeden z rodzinnych „dziwolągów kulinarnych” – czyli ja, dodaje od
początku gotowania też ze 2-3 suszone grzybki :)
Smacznego pichcenia!
fotografie_MICHAŁ HABER

ANNA ŻACZEK-SIWCZUK

Poranna kawa, codzienna porcja wiadomości. Poranna kawa coraz wcześniej, codzienna porcja… codzienności.
Kiedy było to inne wczoraj?
Kolejne wiadomości. Obowiązki. Kolejne obowiązki. Kolejna kawa. Wiadomości. Netflix. Wiadomości. Nagłówki.
Trochę treści. Nagłówki… Poranna kawa…
Wokół nas kadry niczym z Epidemii* – właściwie „niczym” można skreślić. Kino wieszczy katastrofy – świat je realizuje. W czas wielkich zakupów dopadła mnie niegdyś na łamach QLTW de Lux** refleksja o marności naszych
poczynań. Przeleciały mi przed oczyma wszystkie znane mi filmy katastroficzne, w których uciekamy przed nami
samymi… Cokolwiek by nie myśleć o większości tych filmów, to jednak, kręcone z ogromnym rozmachem i niezwykłymi efektami, przenosiły nas w świat okrutnej fantazji, lecz jednak ciągle fantazji. Trochę strachu, emocji,
a przecież głównie dobra zabawa. Coraz częściej jednak kino próbuje nas nieco zgrabniej oszukać i pokazać nasze
życie „za chwilę” w sposób dużo bardziej prawdopodobny. Przykład. W ostatnim sezonie The Affair (tak, to serial,
nie kino, nie film :)) historia głównych bohaterów wybiega o jakieś 30 lat do przodu. Niewiele. To czas dorosłego
życia naszych dzieci i wnuków. Czas, w którym pozornie wiele się nie zmieni. Nie będziemy latać poduszkowcami
nad ziemią, domy nie staną się nagle okrągłe, ale to będzie zupełnie inny świat. I ten zupełnie inny świat właśnie
zaczyna się dzisiaj. Niezależnie od tego, co jest przyczyną nadchodzących zmian i jak wiele jest tych przyczyn, nie
da się pominąć głównej. Jestem przyczyną. Jesteś przyczyną… jesteśmy ośmioma miliardami przyczyn. I „dzisiaj”
jest dla nas szansą :)
Poranna kawa, codzienna porcja wiadomości – bo trzeba być świadomym. Kolejna kawa. Obowiązki – bo to obowiązki :) A potem… pomyślmy o sobie ciepło, właściwie cały czas o sobie myślmy. Bo wszystko, co robimy, jest
przecież dla nas. Róbmy sobie przyjemności, uczmy się języków, dbajmy o swoje relacje z bliskimi. Dbajmy o siebie. Dbajmy o innych. Ta dbałość z pewnością przyczyni się do zatrzymania czy choć spowolnienia pewnych procesów. Małe kroczki miliardów ludzi chyba mogą zmieniać świat?
A gdy znów dopadnie Cię pośpiech i swoją codzienność będziesz chciał uciszyć kolejnym serialem, popadnij chociaż w Melancholię ***, w przepiękną baśń o końcu świata, a potem wstań i bądź superbohaterem, i uratuj go :)
A tymczasem zostań w domu…

* Epidemia, reż. Wolfgang Petersen, 1995 r.
** Qltywator Extra de Lux, wyd. Gminny Ośrodek Kultury OKej, 2018 r.
*** Melancholia, reż. Lars von Trier, 2011 r.

ilustracje na stronach ok_kulturze
ANNA ŻACZEK-SIWCZUK
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ZARAZA JEDNA!
Nastały inne czasy. Nieszczególnie nowe z perspektywy
świata, a co za tym idzie – literatury. Z początkiem doniesień
o wirusie, kiedy jeszcze był od
nas daleko, zaczęłam przepowiadać sobie w głowie tytuły:
Dekameron, Uczta w czasie dżumy, Dziennik roku zarazy, Dżuma, Miłość w czasach zarazy,
Miasto ślepców. Boccaccio, Puszkin, Defoe, Camus, Marquez, Saramago – wszystkie te wspaniałe teksty (no może
poza Defoe, bo on z perspektywy niefilologa jest raczej
nudny) zrobiły na mnie w swoim czasie ogromne wrażenie
– kompletowały moją teoretyczną wiedzę o świecie i człowieku w szczególnych okolicznościach.
I oto mamy szczególne okoliczności – w dobie mediów
społecznościowych, od kilku tygodni przyzwyczajamy się
do nowej sytuacji, której główną składową jest niepewność – jak długo to potrwa, co z pracą, jak wytrzymać z domownikami, co można, czego nie wolno – i lęk, jak blisko
ta zaraza do nas podejdzie, z czym będziemy się musieli
mierzyć. Co robić? – myślimy. I słyszymy w odpowiedzi –
siedzieć w domu, pilnować dzieci, nie chodzić bez potrzeby po mieście.
Dzieci, młodzież to osobny temat – najpierw powiedziano im, że mogą
być utajonymi nosicielami i pozarażać nieświadomie dziadków, więc mają
areszt domowy, potem zarzucono ich falą zadań do odrobienia, nikt nie
pomyślał o tym, by w zależności od wieku wystosować sensowny, ludzki
komunikat, wysłuchać lęków, pozwolić się ulać frustracji i złości. Szczęśliwie
mają swoje kanały komunikacji, a my w domu mamy szansę (jeśli sobie zasłużyliśmy wcześniej na ich zaufanie) o tych emocjach porozmawiać.
Część z nas siedzi w domu, ogarnia życie zawodowe i szkołę, część zastanawia się, czy jego firma przetrwa przestój w działalności, części pęka głowa
od nadmiaru życia rodzinnego, części cisza dzwoni w uszach – wszyscy,
i introwertycy, i ekstrawertycy zostaliśmy pozbawieni sprawczości – to nie

LUDMIŁA LASKOWSKA
my decydujemy, czy widzimy się z ludźmi, czy chcemy od nich odpocząć.
Martwimy się o najbliższych i o przyszłość. A przed nami następne długie
tygodnie niewiadomego.
W starych książkach wszystko już zostało opowiedziane, że jedni reagują
paniką, inni bagatelizują, ofiarni robią, co należy, bezwzględni, wykorzystują sytuację, że te wydarzenia mają pewną dynamikę – wzrost najpierw
powolny, potem lawinowy, szczyt, wygaszanie. Wszystko, co czujemy: niedowierzanie, zaprzeczenie, bezradność, rezygnację, niezgodę – czuli nasi
poprzednicy w Atenach, Florencji, Oranie. Tylko że my nie jesteśmy bohaterami książki, gramy główne role w naszym życiu.
Nie wiemy, jak będzie, ale możemy zadecydować, jak będziemy reagować.
Zachować zdrowy rozsądek i spokój, świadomość, że dla wszystkich sytuacja jest nowa – nie mieliśmy kiedy się nauczyć, jak sobie w takich okolicznościach radzić. I jeśli to nie za dużo dla Państwa – poczucie humoru.
Śmiech podnosi odporność, podczas gdy stres ją obniża.
Niezapomniana Wisława Szymborska wynalazła lepieje i moskaliki – wierszyki, które zaczynają się od słówka „Lepiej…” lub od jakiejś opinii na temat rodu
czy plemienia: „Kto powiedział, że Moskale…”. Rymy mogą być częstochowskie, chodzi o konstrukcję i pomysł. Na przykład:
Lepiej z dziećmi jeść ziemniaki / niż choroby mieć oznaki.
Lepiej znosić swoją klatkę / niż zarazić starą matkę.

1Albo:
2Twierdzi ktoś, że kwarantanna
3ogranicza jego wolność
wróćmy do tematu, kiedy
4płucek spadnie mu wydolność.
5Niniejszym ogłaszamy konkurs – prosimy o nadsyłanie Państwa twórczo6ści na adres: bibliotekawbrwinowie@tlen.pl. Zwycięskie utwory zostaną
opublikowane na facebookowym funpage’u biblioteki oraz ogłoszone dru7kiem na łamach „Ratusza”.
8
Zapraszamy do zabawy!
9

KRZYŻÓWKA dla całej rodziny, rozwiązaniem jest tytuł wiersza znanej polskiej poetki dla dzieci
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1. Bohater książeczek René Goscinnego
2. Uprząż dla bydła pociągowego
3. Tytuł powieści T. Dołęgi Mostowicza
4. Umiejętność pięknego wysławiania się
5. Leśna stołówka
6. Uratował Czerwonego Kapturka
7. Mieszka w niej czarownica
8. Właścicielka kryształowego pantofelka
9. Walczyły o nie dwie siostry
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10. Wędrowała po polskich dróżkach

11. Daje mleko
12. Kartka z podróży
13. Osobowy zaprzęg konny
14. Tytuł powieści M. Rodziewiczówny
15. Najmniejsza bohaterka książek o Muminkach
16. Spała w łupinie orzecha
17. Starający się o rękę
18. Mała porcja jedzenia
19. Uratowały Rzym
20. Długi i ma dużo drzwi
21. Ogród pełen zwierząt
22. Największy polski kot
23. Polska wyspa na Bałtyku
24. Biblijny chwast
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Przy okazji
rozliczenia
PIT za 2019 r.

X

Wszyscy, którzy płacą podatki, mają okazję do wsparcia różnego rodzaju organizacji pożytku publicznego, bezuszczuplania własnychśrodków.
Na cele społeczne, charytatywne, leczenie itp. zostanie przeznaczony jeden
procent podatku.

A

by przekazać jeden procent wybranej ogranizacji oraz na wybrany cel
szczegółowy należy wypełnić część K oraz L (w przypadku deklaracji PIT-37).
W ten sposób organizacje
pozyskują środki na swoją

działalność – na konto lidera rankingu wpłat z jednego
procenta – Fundacji „Zdążyć z pomocą” – trafiło w
ubiegłym roku ponad 185
mln zł.
Za pomocą jednego procenta podatków można wspie-

z a p r o s z e n i e

z e s p o ł u

rać lokalne inicjatywy: na
terenie gminy Brwinów
działają organizacje mające status OPP, działające na rzecz mieszkańców,
zbierające środki też za
pośrednictwem innych organizacji.

m a z o w s z e

Rehabilitacja Przemka Gryczki
0000270809

132. Numer KRS
133. Kwota wyliczona na podstawie własnych danych podatnika
134.

Gryczka, 10577

135. i 136. Zgoda na udostępnienie danych osobowych organizacji

Młody mieszkaniec Brwinowa uległ we wrześniu 2018 r.
poważnemu wypadkowi. Uszkodzenie rdzenia kręgowego
spowodowało niemal całkowity paraliż. Szansą na odzyskanie choćby częściowej sprawności jest kosztowna rehabilitacja. Przemek przebywa w specjalistycznym ośrodku. Przez
ostatni rok tytanicznym wysiłkiem dokonał postępów: rusza obiema rękami, wzmacnia mięśnie brzucha i grzbietu
oraz ćwiczy pozycję siedzącą bez podporu. Walczy również
o uruchomienie dłoni. Pieniądze zbierane są za pośrednictwem Fundacji Avalon.

Stowarzyszenie „Szarża” z Kań
0000219302

132. Numer KRS
133. Kwota wyliczona na podstawie własnych danych podatnika
134.

SJ Szarża

135. i 136. Zgoda na udostępnienie danych osobowych organizacji

„Szarża” posiada status OPP. Więcej o działalności na str. 12

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”
0000270261

132. Numer KRS
133. Kwota wyliczona na podstawie własnych danych podatnika
134.

TGS Brwinów, 3103

135. i 136. Zgoda na udostępnienie danych osobowych organizacji

Za pośrednictwem Fundacji „Młodzi – Młodym” Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” chce pozyskać środki na prowadzenie swojej działalności. Obecnie w Brwinowie działają
sekcje siatkówki, tenisa stołowego, piłki halowej, biegowa
oraz turystyki rowerowej.

Dla uczniów szkoły w Otrębusach
0000382471

132. Numer KRS
133. Kwota wyliczona na podstawie własnych danych podatnika
134.

Stowarzyszenie „Nasze dzieci”

135. i 136. Zgoda na udostępnienie danych osobowych organizacji

Stowarzyszenie Rodziców „Nasze dzieci” posiada status
OPP. Działa przy Szkole Podstawowej w Otrębusach i pozyskuje środki na wzbogacenie oferty edukacyjnej, zajęcia
dodatkowe, rozwijanie talentów dzieci.

Dla brwinowskiej Jedynki
0000450085

132. Numer KRS
133. Kwota wyliczona na podstawie własnych danych podatnika
134.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Brwinowie

135. i 136. Zgoda na udostępnienie danych osobowych organizacji

Za pośrednictwem Fundacji Audemus Audire zbierane są
środki, które będą przeznaczone na rzecz Szkoły Podstawowej nr 1 w Brwinowie.
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Pomoc
dla „Szarży”
Każdy może pomóc!

Na ratunek „Szarży”, koniom i hipoterapii
Stowarzyszenie Jeździeckie „Szarża” powstało 35 lat temu z inicjatywy pasjonatów jeździectwa. Jest
organizacją pożytku publicznego (OPP), której działalność opiera się na wolontariacie. Od kilku lat
rozwija zajęcia z hipoterapii i pomaga niepełnosprawnym. Teraz potrzebuje pomocy, by przetrwać.

N

na pracy wolontariuszy - zapaleńców, którzy w zdrowiu
i w chorobie, podczas sesji
i w Sylwestra (a także pomimo urodzin cioci) przyjeżdżają do ośrodka, aby opiekować się końmi i dzielić
swoją pasją. W SJ „Szarża”
pracują społecznie nie tylko
opiekunowie koni (wachmistrzowie) czy instruktorzy,
ale również władze stowarzyszenia (Zarząd).
Jedną z najważniejszych
wartości SJ „Szarża”, będącą bezpośrednią kontynuacją tradycji polskiej
kawalerii, jest szacunek dla
koni. Stowarzyszenie posiada trzydzieści własnych
koni i to na ich utrzymanie
przeznacza dochody ze swej
działalności.

Fot. Z. Russyan

a pierwszy rzut oka
działalność SJ „Szarża” może przypominać jedną z prywatnych
stajni oferujących lekcje
jazdy konnej, bo faktycznie:
na co dzień prowadzone są
pojedyncze jazdy rekreacyjne, latem obozy jeździeckie i
letnie warsztaty jeździeckie,
rajdy konne czy też regionalne zawody w skokach przez
przeszkody. Wszystko to jest
jednak jedynie środkiem do
realizacji misji i celu statutowego, jakim jest umożliwianie dostępu do kontaktu z
końmi jak największej grupie odbiorców, a w szczególności – osobom w trudnej
sytuacji życiowej.
Działalność Stowarzyszenia opiera się całkowicie

Konie, które pracują w
Stowarzyszeniu, mogą godnie dożyć swoich dni – nigdy
nie były i nie są oddawane
na rzeź. Dbamy o ich dobrostan: komfort życia (czystość
w boksach, dobre wyżywienie, czas na na łące), bezpieczeństwo oraz prawidłowe
użytkowanie (bez nadmiernego obciążania pracą).
Dotychczas Stowarzyszenie samo zarabiało na
swoje utrzymanie, jednocześnie działając charytatywnie na rzecz potrzebujących np. poprzez bezpłatną
hipoterapię dla osób niepełnosprawnych. Od maja
do grudnia 2019 r. zrealizowane zostały trzy takie projekty, dofinansowane przez
Stowarzyszenie „Europa i
my” oraz program Tesco
„Decydujesz – pomagamy”,
z których skorzystało łącznie
30 osób z niepełnosprawnościami. Zajęcia odbywały się
raz w tygodniu, w oparciu
o pracę 45 wolontariuszy,
w tym 7 wykwalifikowanych
instruktorów hipoterapii.
	Z uwagi na pandemię
koronawirusa, zarówno tego

typu działania, jak i również
los „Szarży” z dnia na dzień
znalazły się pod znakiem
zapytania. Ze względów
bezpieczeństwa konieczne
było zawieszenie wszystkich
zajęć grupowych. Dzięki
ogromnemu poświęceniu
wolontariuszy, konie wciąż
mają zapewnioną codzienną
opiekę, udało się również zabezpieczyć dostawy paszy na
najbliższy czas oraz ograniczono wszelkie wydatki do
niezbędnego minimum.
Pomimo zapobiegliwości
Zarządu posiadane środki
w końcu się wyczerpią. Same
koszty wyżywienia koni to
kwota minimum 10 tys. zł
miesięcznie. Stowarzyszenie ponosi też koszty opieki
weterynaryjnej (stałej oraz
w sytuacjach kryzysowych),
a także bieżące opłaty na
utrzymanie ośrodka. Łączna
kwota to ok. 20 tys. zł miesięcznie. Prosimy o wsparcie
wszystkich, którym bliskie
są konie, nasza tradycja i hipoterapia.
- Anna Zieleśkiewicz,
Stowarzyszenie Jeździeckie
„Szarża” w Kaniach

Na zdjęciach: obok - hipoterapia, u góry - podopieczni Domu
Pomocy Społecznej w Czubinie na Dniu Konia w Kaniach.

Przekazanie 1% podatku
Przy okazji rozliczania podatku za 2019 r. można w
formularzu PIT zaznaczyć
przekazanie 1% podatku na
„Szarżę” (KRS: 0000219302)
Owies, siano, marchew...
Owies, słoma, siano, leki
oraz suplementy dla koni,
a także marchewki – przyjmiemy wszystko, co przyda
się naszym podopiecznym.
Wpłata na konto
Już za 20 zł możemy zakupić
kostkę siana, która zaspokaja dzienne wyżywienie
jednego konia. Każda, nawet
niewielka darowizna będzie
dużą pomocą. Numer konta:
10 1050 1924 1000 0022 8888 5375
z dopiskiem DAROWIZNA
PayPal: szarza@szarza.pl
Zrzutka:
zrzutka.pl/g3m98j
Know-how wolontariuszy
Równie mocno jak środków
do przetrwania, Szarża potrzebuje każdej dobrej duszy
z odrobiną wolnego czasu,
która mogłaby wesprzeć
zdobywanie środków, m.in.:
osób znających się na wnioskach o dotacje, informatyków, copywriterów, grafików, specjalistów w zakresie
social media, osób znających
się na crowdfundingu, a także rękodzielników, którzy
chcieliby przekazać swoje
prace na aukcje.
Licytacje na Facebooku
facebook.com
/groups/2704776566417540/
Każde
udostępnienie
i przekazanie dalej informacji o „Szarży” jest bezcenne,
gdyż poszerza krąg potencjalnego wsparcia!
Kontakt: zarzad@szarza.pl
www.szarza.pl
Adres: ul. Szarży 3
Kanie (Popówek)

Punkty, w których można otrzymać biuletyn „Ratusz”:
BRWINÓW: Urząd Gminy – ul. Grodziska 12 oraz ul. T. Kościuszki 4A  Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. T. Kościuszki 4A  Świetlica Działu Wspierania Rodziny, ul. Grodziska 31
 Dworek Zagroda, ul. Grodziska 57  NZOZ Alfa i apteka, ul. Powstańców Warszawy 8
 NZOZ Peronowa, ul. Peronowa 4B  BPWiK, ul. Wilsona 46  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: 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
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
DZIĘKUJEMY SOŁTYSOM:  Biskupice  Czubin  Domaniew  Falęcin  Koszajec  Krosna  Milęcin  Moszna  Kotowice  Owczarnia  Parzniew  Terenia  Żółwin

kolejne wydanie: początek MAJa 2020 r.

