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Od 5 grudnia 2020 r. handel powrócił na dawne, lecz zupełnie odmienione miejsce. Zapraszamy
na zmodernizowane targowisko przy ul. Rynek 24. Gmina Brwinów ogłosiła też drugi przetarg na
dzierżawę pozostałych sześciu pawilonów handlowo-usługowych na tym terenie.

P

rzestrzeń targowiska
po modernizacji zmieniła się i powiększyła.
– Stare pawilony handlowe
były usytuowanie w odległości 3 m od granic sąsiednich
działek, jednak na etapie
konsultacji koncepcji targowiska i prac projektowych
udało się nam porozumieć
z właścicielami sąsiednich
działek, tak aby nowe pawilony oraz wiaty handlowe
zostały usytuowanie w ostrej
granicy działki, dzięki czemu zyskaliśmy dodatkowe

6 m na szerokości placu
targowego – wyjaśnia burmistrz Arkadiusz Kosiński.
W nowych pawilonach
handlowo-usługowych znajduje się 19 lokali użytkowych, a przy głównej alejce
zostało wygospodarowane
miejsce na skwery z ławkami i stojakami na rowery. Na placu targowym od
strony ul. Armii Krajowej
jest łącznie ok. 60 miejsc
zadaszonych i niezadaszonych, dla osób handlujących
z samochodów oraz na roz-

stawianych stołach. Został
też zbudowany budynek administracyjny oraz toaleta
publiczna, również z dostosowaniem do potrzeb osób
niepełnosprawnych. Jeden
pawilon został przeznaczony na centrum integracji
mieszkańców, ale z uwagi na
trudny czas pandemii Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej zaczeka z jego
uruchomieniem do przyszłego roku.
	Targowisko pod szyldem „Mój Rynek” zaczęło

funkcjonowanie w sobotę
5 grudnia. Plac targowy
był wypełniony przez kupców, ale jeszcze nie wszyscy
dzierżawcy zdążyli z uruchomieniem sprzedaży w
pawilonach. Sprzedaż mięsa i wędlin w piątki i soboty będzie mogła pozostać w
grudniu w pawilonach przy
ul. Grodziskiej 18, gdyż konieczne jest przystosowanie
nowych pawilonów do podwyższonych wymagań sanitarnych.
Dokończenie na str. 2 >>>

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
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>>> Dokończenie ze str. 1
Trzynaście pawilonów
ma już swoich dzierżawców, na pozostałe sześć
został ogłoszony przetarg
– wadium należy wpłacić
w nieprzekraczalnym terminie do 14 grudnia br.
Przetarg odbędzie się
17 grudnia 2020 r. o godz.
1000 w sali konferencyjnej
przy ul. Turystycznej 4.
	Szczegółowe informacje
o lokalach użytkowych będącym przedmiotem przetargu można uzyskać telefo-

nicznie pod nr. tel. 22 738 26
94. Już w ostatnich dniach
widać było zainteresowanie dzierżawą pawilonów.
Mogą w nich działać niewielkie sklepy lub punkty
usługowe.
Pawilony są wykonane z konstrukcji stalowej
ze ścianami zewnętrznymi
i dachem obłożonymi płytą
warstwową, ścianami wewnętrznymi
obłożonymi
płytą kartonowo-gipsową,
na podłodze wykładzina wi-

nylowa. Każdy lokal składa
się z pomieszczenia na cele
handlowo-usługowe i łazienki, ma ogrzewanie, instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną.
Handel na targowisku
może być prowadzony od
poniedziałku do piątku

w godz. 600–1800, a w soboty
– do godz. 1500. Pierwszeństwo na placu mają rolnicy,
którzy sprzedają towary rolno-spożywcze.

Na zdjęciach: Targowisko
„Mój Rynek” w dniu otwarcia. Widok na główną alejkę
łączącą Rynek i ul. Armii
Krajowej oraz plac targowy.

ePodatki w Urzędzie Gminy Brwinów – zamiast listu poleconego
Aby nie czekać każdego roku na list polecony z informacją o podatkach, można skorzystać z internetowego serwisu ePodatki.
Uzyskanie na stałe dostępu online do swoich danych wymaga jedynie rejestracji przez internet i jednej wizyty w Urzędzie

D

ecyzje podatkowe są
wysłane do mieszkańców co roku. Termin płatności pierwszej raty mija już
15 marca, ale osoby, które
otrzymują decyzję z opóźnieniem, mają dodatkowy
czas na zapłatę – wówczas
obowizuje termin 14 dni od
dnia dostarczenia decyzji.

Ponieważ
korespondencja dotycząca podatków musi być wysyłana „za
zwrotnym potwierdzeniem
odbioru”, często zdarza się,
że adresaci, których listonosz nie zastanie w domu,
muszą udać się na pocztę z
otrzymanym awizo. Można
wybrać inne rozwiązanie.

Urząd Gminy Brwinów: adresy i telefony			

22 738 26 15

e-mail: brwinow@
brwinow.pl

Usługa ePodatki umożliwia sprawdzenie informacji o naliczanych przez
urząd podatkach, wysokości rat i terminie płatności
oraz istniejących zaległościach i należnych odsetkach.
Aby skorzystać z usługi
należy:

1. Założyć swoje indywidualne konto przez Internet:
https://ugbrwinow.epodatnik.info/
2. Zgłosić się z dowodem
osobistym do urzędu (ul.
Grodziska 12, Referat Budżetowo-Finansowo-Podatkowy, pok. 110) w celu zweryfikowania tożsamości.

e-mail: brwinow@brwinow.pl

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

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)

www.brwinow.pl

Straż Miejska

22 729 63 94

oraz bezpłatny
z terenu gminy:

986

e-mail: straz.miejska@brwinow.pl

Urząd Gminy

Wystarczy
zarejestrować się w serwisie ePodatki
przez internet oraz potwierdzić swoją tożsamości podczas jednej, krótkiej wizyty
w Urzędzie (w Referacie
Finansowym przy ul. Grodziskiej 12), a wszystkie informacje podatkowe będą
dostępne online.
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Radarowe wyświetlacze
prędkości
Gmina Brwinów rozstrzygnęła przetarg. Dziesięć
radarowych wyświetlaczy prędkości ma stanąć
jeszcze w tym roku przy drogach powiatowych,
gdzie kierowcom często zdarza się przekroczyć
dozwoloną prędkość.

D

ul. Kasztanowa w Żółwinie,
ul. Książenicka (w pobliżu
ul. Małej) w Owczarni oraz
drogi powiatowe we wsiach
Moszna (przy moście nad
Utratą), w Kotowicach i w
rejonie Osiedla Słonecznego
w Kaniach.
Gmina
Brwinów
r ów n i e ż
tym razem bierze pod
uwagę
rozwiąz a n i a
ekologiczne. W warunkach przetargu zostało
uwzg lęd nione
zasilanie korzystające z energii słonecznej i
wiatrowej (panel
słoneczny oraz
wiatraczek), uzupełniane
możliwością
wyprowadzenia zasilania
do sieci elektroenergetycznej.
Mierniki prędkości mają
pojawić się w naszej gminie
jeszcze w tym roku. Na przyszły planowane jest ustawienie podobnych urządzeń
przy drogach wojewódzkich.
Na zdjęciu: przykładowy
miernik prędkości, wyposażony w panel fotowoltaiczny.
FOT. wyswietlaczeradarowe.pl

Arkadiusza Kosińskiego
na temat trwającej przebudowy
ulicy pruszkowskiej

N

ie miała szczęścia
ta
inwestycja...
Żaden inny projekt drogowy od 2010 r.
nie trwał tak długo: począwszy od drogi przez
mękę jaką przeszliśmy z
uzgodnieniami z kilkoma spółkami kolejowymi
(w zasadzie granica pasa
drogowego przebiega po
krawędzi jezdni, a niemal
cały pas zieleni znajduje
się w pasie kolejowym) aż
do bardzo długiego czasu
rozpatrzenia kilku odwołań właścicieli sąsiednich
nieruchomości;
Jak już znaleźliśmy solidnego wykonawcę (który
w przeszłości oddał kilka inwestycji sporo przed
terminem), to przy robotach związanych z budową odcinka nowej kanalizacji deszczowej pogoda
załamała się, co nie tylko

utrudniało i opóźniało pracę, ale również uprzykrzało
życie mieszkańcom okolicznych ulic;
Następnie w trakcie
wykonywania
dodatkowych odgałęzień i wpustów deszczowych do starej kanalizacji na odc. od
ul. Wspólnej do Ronda
Kowalskiego, okazało się,
iż stara kamionkowa sieć
jest w bardzo złym stanie i
musieliśmy dodatkowo zlecić jej wymianę. W efekcie
o ponad miesiąc przedłużyliśmy prace ziemne na tym
odcinku;
Wreszcie swoje zrobił
również koronawirus, który na jakiś czas wyłączał
z prac kolejne grupy pracowników.
Jak już na sobotę 28 listopada wykonawca zaplanował układanie pierwszej
wyrównującej warstwy as-

faltu na odc. od ul. Gdańskiej do ronda Nowosielskiego, to w nocy spadł
taki deszcz, że praktycznie
uniemożliwił wykonanie
tych prac. Udało się to dopiero w ostatnim dniu listopada.
Do połowy grudnia robotnicy będą wykonywali: podbudowę drogi na
odcinku od ul. Peronowej
do ronda Wacława Kowalskiego, pozostały odcinek ścieżki rowerowej
i zaprojektowane zatoki
postojowe na tym odcinku, skrzyżowanie wyniesione z ul. Orlą oraz pozostałe roboty brukarskie
i wloty ulic poprzecznych.
O ile pogoda się nie załamie, to za dwa tygodnie
zostaną zakończone zasadnicze roboty drogowe...
Trzymajcie kciuki, żeby
się wszystko udało!
FOT. Urząd Gminy Brwinów (PR)

iodowe wyświetlacze
typu LED będą sygnalizować kierowcom, z
jaką prędkością poruszają
się po drodze. Informacje
o przekroczeniu prędkości
oraz o wysokości grzywny
i liczbie punktów karnych
za dane wykroczenie mają
spowodować, że
łamiący przepisy zdejmą
nogę z gazu.
W przypadku znacznego przekroczenia
pr ę d k o ś c i
ponad dopuszczalny limit urządzenie wyświetli
znak ostrzegawczy oraz komunikat ZWOLNIJ.
	Nowoczesne
wyświetlacze posiadają także dodatkowe funkcje, m.in.
możliwość rejestracji statystyk dotyczących ilości
pojazdów i ich prędkości
oraz liczby wykroczeń.
W dokumentacji przetargowej uwzględniono dla
nich osiem lokalizacji przy
drogach powiatowych. Są
to: ul. Powstańców Warszawy (w rejonie ul. Wygonowej), ul. Wilsona (w
pobliżu skrzyżowania z ul.
Sportową) oraz ul. Piłsudskiego w Brwinowie, a także

komentarz burmistrza

Na zdjęciu:
Wicemarszałek
Rafał Rajkowski
(na zdjęciu pierwszy
z prawej) przyglądał
się 3 grudnia podczas swojej wizyty
w Brwinowie pracom
prowadzonym na
ul. Pruszkowskiej.
Samorząd województwa mazowieckiego udzielił
dotacji na realizację
tej inwestycji.

Rozpoczęła się aktualizacja numeracji domów na terenie gminy Brwinów
W 2021 r. planowany jest narodowy spis powszechny ludności i mieszkań, więc Urząd Gminy Brwinów aktualizuje i uzupełnia
numerację porządkową na terenie gminy. Mieszkańcy powinni zaś zadbać o umieszczenie na swojej posesji tabliczki.

O

bowiązkiem burmistrza
jest ustalenie numerów
porządkowych, zakładanie
i prowadzenie ewidencji
miejscowości, ulic i adresów.
Dla budynków, które nie
posiadają indywidualnych
numerów porządkowych
są obecnie ustalane adresy,
które mają zapewnić ich czytelną identyfikację w terenie
oraz ciągłość w powiązaniu z
adresami sąsiednimi.

Obowiązkiem właściciela
nieruchomości jest umieszczenie w widocznym miejscu na budynku lub na ogrodzeniu, tablicy z numerem
i nazwą ulicy lub placu, a w
miejscowościach posiadających ulice lub place bez nazwy – nazwę miejscowości
z nadanym numerem porządkowym. Tablice z numerami porządkowymi powinny być czytelne, widoczne

oraz utrzymane w należyULICA
ULICA
tym stanie, gdyż pomagają
w orientacji w terenie nie
tylko gościom, kurierom
i listonoszom, lecz także
służbom spieszącym na ratunek.
OWCZARNIA
Dodatkowe informacje na temat
aktualizacji numeracji:
Powyżej: przykładowe tabliczki do oznaczania posesji, według
Referat Gospodarki
zasad Systemu Informacji Gminnej uchwalonego przez Radę
Nieruchomościami
Miejską w Brwinowie
 22 738 26 94
 nieruchomosci@brwinow.pl
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Odbiór odpadów – zmiany od stycznia 2021 r.
Odbieranie bioodpadów oraz możliwość korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych – takie zmiany w gospodarce odpadami czekają na mieszkańców gminy Brwinów
w przyszłym roku. Nie zmieni się firma odbierająca odpady – przetarg wygrała spółka SUEZ,
która już rozpoczęła dostarczanie mieszkańcom ulotek z harmonogramem odbioru na 2021 r.

P

odczas sesji Rady
Miejskiej w Brwinowie 29 października 2020 r. zostały podjęte
uchwały, które dostosowują regulamin utrzymania
czystości i porządku na
terenie gminy Brwinów do
zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach. Zgodnie z aktualnymi przepisami segregowanie odpadów jest obowiązkowe dla wszystkich.
Mieszkańcy
gminy
Brwinów segregowali do
tej pory odpady w pięciu
frakcjach: papier, plastik
i metal, szkło, odpady zielone i odpady zmieszane. Od
przyszłego roku pojawi się
nowa frakcja – bioodpady
– a jej częstotliwość odbioru zwiększy się od wiosny
do jesieni w porównaniu
z dotychczasowymi terminami odbioru odpadów zielonych. Dodatkowo odpady

segregowane będzie
można przekazywać do Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych (PSZOK).
Nowy regulamin
z takimi zapisami wejdzie w życie 1 stycznia.
Od przyszłego roku jako
bioodpady trzeba będzie
wyrzucać m.in. odpadki
warzywne i owocowe czy
skorupki jaj (które dotychczas trafiały do odpadów
zmieszanych) oraz drobne
gałęzie, trociny, skoszoną
trawę i liście (dotychczas
były to odpady zielone).
Z kolei surowe mięso i kości, odchody zwierząt należy
potraktować jako odpady
zmieszane. Zestawienie informacji o zasadach segregacji – na str. 12.
Bioodpady będą odbierane od wszystkich mieszkańców (także z zabudowy
wielorodzinnej), z wyjątkiem gospodarstw domowych, które zadeklarowały
posiadanie kompostownika. Od mieszkańców zabudowy jednorodzinnej, którzy nie zgłosili chęci kompostowania, będą odbierane
dwa worki o pojemności 120
litrów na nieruchomość.

Mieszkańcy,
którzy
zadeklarowali chęć kompostowania, korzystają ze
zniżki w opłatach za odpady w wysokości 6 zł za osobę miesięcznie.
Częstotliwość odbioru
odpadów z domów jednorodzinnych od przyszłego
roku:
niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – raz na dwa tygodnie,
papier – raz w miesiącu,
plastik i metal (m.in.
tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe wielomateriałowe) – raz w miesiącu,
szkło – raz w miesiącu,
bioodpady – od kwietnia
do października raz na
dwa tygodnie, od listopada
do marca raz w miesiącu.
W budynkach wielolokalowych bioodpady należy segregować w odrębnych
pojemnikach koloru brązowego oznaczonych napisem
BIO. Zasady odbioru pozostałych frakcji pozostają bez
zmian.
Gmina Brwinów prowadzi obecnie zaawansowane
rozmowy w sprawie umożliwienia mieszkańcom gminy Brwinów korzystania z
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

(PSZOK) w jednej okolicz- Segregacja na 5!
nych gmin. Po podpisaniu Więcej informacji na str. 12 >>>
stosownego porozumienia oraz w ulotkach roznoszonych
do PSZOK-u będzie można do domów jednorodzinnych
we własnym zakresie dostarczać segregowane odpady (w
tym m.in. meble, odpady budowlane, które nie zawierają
azbestu, opony i in.).
W ramach obowiązująPapier
cych limitów rocznie na jedno gospodarstwo domowe
będzie przyjmowanych do
4 szt. zużytych opon oraz
do 300 kg odpadów budowlanych i rozbiórkowych pochodzących z remontów,
na które nie jest wymagane szkło
pozwolenie na budowę. Odpady budowlane nie mogą
zawierać materiałów niebezpiecznych.
Odpady te zostaną przyjęte po okazaniu dokumentu
Plastik
potwierdzającego zamiesz- oraz
Metal
kanie na terenie gminy
Brwinów oraz kserokopii
złożonej deklaracji lub dowodu wpłaty za gospodarowanie odpadami komunal- bio
nymi. Za odpady przekazane
do PSZOK w ilości powyżej
ustalonych limitów pobierana będzie od właściciela
nieruchomości dostarczającego odpady opłata zgodna z obowiązującym cennikiem przyjęcia odpadów
ZMIESZANE
do PSZOK.

i n f o r m a c j e

ZGŁOŚ AWARIĘ
LAMP
ULICZNYCH

Jesteś w potrzebie? Zadzwoń!
Ogólnopolska infolinia dla Seniorów, tel. 22 505 11 11
Skontaktuj się z pracownikiem Środowiskowego Ośrodka
Środowiskowy
Ośrodek
Pomocy Społecznej
Pomocy
Społecznej
w Brwinowie pod numerem
w Brwinowie
(pon 8-18, wt, śr, czw 8-16, pt 8-14) 		
tel. 22 729 54 44
Wolontariat – Dorota Piasecka tel. 533 305 489
Usługi opiekuńcze
– Monika Knych
tel. 533 305 ogólnopolską
498
lub zadzwoń
na specjalną
infolinię
Pomoc materialna, poradnictwo – pracownicy socjalni tel. 22 739 51 01 do 04
					
e-mail: ops@brwinow.pl
Zgłoszenia dotyczące przemocy w rodzinie:
do pracowników socjalnych lub e-mail: bezprzemocy@brwinow.pl

22 729 54 44 lub 533-305-489

22 505 11 11

Zgłoszenia przyjmujemy też na adres: ops@brwinow.pl

535 481 335
eles-bud@wp.pl
Zgłoszenia są przyjmowane
24 h na dobę,
7 dni w tygodniu
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Paka dla medyka -

razem możemy więcej
Przedstawiciele kilku straży miejskich i gminnych z dwóch powiatów –
warszawskiego zachodniego oraz pruszkowskiego – przekazali medykom
świąteczne podarunki przygotowane w podziękowaniu za ich ciężką pracę.
W akcji uczestniczyła także Straż Miejska z Brwinowa.

C

hcąc podziękować ratownikom medycznym
za trud jaki wkładają w
wykonywaną pracę przedstawiciele straży miejskich
i gminnych przekazali 2
grudnia na ręce dyrektora
Ratownictwa Medycznego
w Błoniu świąteczne paczki, które zakupione zostały
z przeprowadzonej wśród
strażników zbiórki pieniężnej.
Akcja została przeprowadzona szybko: strażnicy
sprawnie zebrali w swoim
gronie fundusze i dowiedzieli się, co najbardziej
przyda się medykom. Okazało się, że potrzebne są różnorodne produkty spożywcze – kawa, herbata i batony
wzmacniające, które dodają
energii podczas wielogodzinnych, wyczerpujących
dyżurów.

– Projekt nazwaliśmy „Paka
dla medyka – razem możemy więcej”. Przygotowaliśmy tą akcję wspólnie, ponieważ chcieliśmy pokazać,
że całe środowisko strażnicze solidaryzuje się z medykami i dziękuje za ich ciężką
pracę – podkreślali strażnicy, którzy zaangażowali się
w przygotowanie paczek.
– Jesteśmy z Wami – zapewniali na spotkaniu z dy-

rektorem Powiatowej Stacji
Ratownictwa Medycznego w
Błoniu, który z wdzięcznością przyjął paczki i serdecznie podziękował za wsparcie. Była to też okazja do złożenia sobie życzeń spokoju
na święta Bożego Narodzenia oraz lepszego roku 2021.
– Izabela Koźbiał,
komendant Straży Miejskiej
w Brwinowie

FOT. Straż Miejska

Gmina Brwinów uzyskała w ramach programu „Zdalna Szkoła +” dofinansowanie w kwocie 74 970 zł. W efekcie do szkół trafiło 37 laptopów dla
uczniów, którzy mają problem z dostępem do sprzętu komputerowego.

akupiony sprzęt jest
własnością szkoły, a na
podstawie umowy użyczenia jest przekazywany najbardziej
potrzebującym,
zwłaszcza rodzinom wielodzietnym, gdzie organizacja
nauki zdalnej dla wszystkich
może sprawiać trudności.
W czasie powszechnej nauki
zdalnej
trudno już wyobracppc_naklejka_140x34_v01.pdf
zić sobie funkcjonowanie
bez swobodnego dostępu

Gmina Brwinów zakupiła trzy pojemniki do zbiórki plastikowych nakrętek. Jeden stoi przy wejściu do Szkoły Podstawowej nr 2, drugi – przed
budynkiem nowego przedszkola w Żółwinie.
Serce na nakrętki stanie także przy szkole
w Otrębusach, a dołączenie do akcji zapowiada
również brwinowska Jedynka.

P

Laptopy do nauki zdalnej

Z

Serca do zbiórki nakrętek

do komputera – wsparcie w
postaci laptopów trafiło do
wszystkich szkół: Szkoły
Podstawowej nr 1, Zespołu
Szkół Ogólnokształcących,
Szkoły Podstawowej w Otrębusach oraz Szkoły Podstawowej w Żółwinie.
Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego
Funduszu12:09
Rozwoju
1
05/06/2020
Regionalnego w ramach w
ramach Programu Opera-

cyjnego Polska Cyfrowa na
lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”
działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic
w możliwości dostępu do
szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” projekt grantowy pt.:
„Zdalna Szkoła+ w ramach
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”.

Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza nabór na stanowisko

P O D I N S P E K T O R
d s . P R O M O C J I
Składanie dokumentów: do 17.12.2020 r. do godz. 15.
Szczegóły w Biuletynie Informacji Publicznej.

gdzie obecnie uczęszczają
na zajęcia dzieci z oddziału przedszkolnego. Mieszkańcy Żółwina mogą więc
dorzucić się do zbiórki pod
adresem Nadarzyńska 42.
Pojemnik na nakrętki trafił także do szkoły
w Otrębusach. Zostanie
ustawiony przed wejściem
do budynku. Do akcji dołączy też Szkoła Podstawowa
nr 1 w Brwinowie.
Kształt pojemników na
nakrętki wskazuje na charytatywny wymiar prowadzonych zbiórek, ale służą one
także edukacji ekologicznej.
Warto zastanowić się, czy
rzeczywiście wszystko, co na
co dzień trafia do śmietnika,
jest już w 100% bezużyteczne. Nakrętki zyskują drugie
życie jako surowiec wtórny
wysokiej jakości, oddzielony
od pozostałych plastików.
Chociaż cena za tonę
nakrętek wynosi kilkaset
złotych, a na jedną tonę trzeba ich zebrać ok. 0,5 mln,
jednak warto jest dorzucić
w ten sposób swój „grosz”
do pomocy potrzebującym.
Serduszka czekają na wypełnienie nakrętkami!
FOT. Urząd Gminy Brwinów (PR)

i n f o r m a c j e

lastikowe nakrętki – od
napojów, oleju, kawy
rozpuszczalnej, szamponów,
płynów do płukania, pasty
do zębów itp. – są w każdym
domu. Zamiast trafiać z innymi odpadami plastikowymi do śmieci mogą pomóc
w akcjach charytatywnych.
Zbiórki nakrętek prowadzone są w Polsce od wielu
lat, a dochód ze sprzedaży
pozyskanego w ten sposób
surowca wspiera różnego
rodzaju akcje dobroczynne.
Do tej pory korki przyjmowane były m.in. przez Bibliotekę Publiczną w Brwinowie, ale wkrótce mieszkańcy gminy zyskają dodatkowe cztery punkty zlokalizowane przy szkołach.
Pojemnik w kształcie serca przy wejściu do
Szkoły Podstawowej nr 2
w Brwinowie już zapełnia
się nakrętkami. Szkoła już
wcześniej przekazywała nakrętki na cel charytatywny – wspierając Macieja z
Pruszkowa, który cierpi na
niedorozwój mięśni.
Kolejny pojemnik stanął
przed budynkiem nowego
przedszkola w Żółwinie,
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Brwinów - miasto z klimatem
Brwinów zajął drugie miejsce w konkursie „Miasto z klimatem” – „Najlepszy
zrealizowany projekt” organizowanym przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Kapituła konkursowa doceniła zrealizowane gminne inwestycje służące ochronie środowiska: system dróg rowerowych oraz energooszczędną
halę sportową.
gorii „Najlepszy zrealizowany projekt”.
– Ideą konkursu „Miasto
z klimatem” było docenienie i promowanie działań
samorządów, które realizują inwestycje infrastrukturalne z uwzględnieniem
aspektu troski o środowisko. W konkursie oceniane
były inwestycje zrealizowane w obszarach rozwoju
błękitnej i zielonej infrastruktury, zrównoważonego
transportu, gospodarki w
obiegu zamkniętym i zrównoważonego
budownictwa – podsumował Michał
Kurtyka, Minister Klimatu i
Środowiska.
Ocena miast została
dokonana na podstawie
ogólnodostępnych danych zbieranych
przez Główny
Urząd Stat yst yczny
oraz Inspekcję

Ochrony Środowiska. Do
oceny wykorzystano także
informacje pozyskane od
miast biorących udział w badaniu.
Rozwój ścieżek rowerowych jest ważną dla gminy inwestycją ekologiczną.
Łączna długość dróg i ścieżek rowerowych na terenie
naszej gminy to ok. 26 km.
Ścieżki stanowią alternatywny i bezpieczny dojazd
do szkoły (np. ścieżka w Kotowicach czy Żółwinie) oraz
zachęcają do jazdy rowerem,
uprawiania sportu i turystyki. Mieszkańcy coraz częściej wybierają rower jako
środek transportu pomiędzy Na zdjęciach: Nagradzana i służąca jako przykład dla innych
obszarami gminy i sąsiedni- miejska hala sportowa przy ul. Moczydłowskiego w Brwinowie
oraz widok na ścieżkę rowerową łącząca Brwinów i Kotowice.
mi miejscowościami.
Gmina Brwinów jako
jedna z pierwszych zde- nimalizację strat ciepła przy czas zorganizowanej na
cydowała się na budowę równoczesnym dążeniu do początku listopada konenergooszczędnego obiektu jak najpełniejszego wyko- ferencji online EkoSfera,
sportowego w standardzie rzystania biernych zysków w ramach której zorganizowano cykl debat dotycząpasywnym. Hala sportowa energetycznych.
w Brwinowie jest budynLaureaci konkursu zo- cych ochrony środowiska
kiem nastawionym na mi- stali zaprezentowani pod- i zmian klimatu.

FOT. Urząd Gminy Brwinów (PR)

K

onkurs odbywał się
w dwóch kategoriach
– miasta do 100 tys.
mieszkańców i powyżej 100
tys. mieszkańców. W każdej
z nich przyznano 5 nagród,
za postępy w dziedzinach:
gospodarki odpadami, jakości powietrza, terenów
zieleni, gospodarki wodno-ściekowej i zrównoważonej
mobilności.
	Zgłoszenia w kategorii
„Miasta z klimatem” przekazało ponad 270 miast.
Kapituła konkursowa wyróżniła gminę Brwinów,
pr z y z nając
drugie miejsce w kate-

Zagospodarowanie ronda Kozielewskiego – mamy to!
Marszałek Adam Struzik ogłosił 25 listopada 2020 r. wyniki głosowania w pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.
Wśród 63 projektów, jakie będą realizowane w 2021 r. ze środków budżetu samorządu województwa, jest „Harcerskie rondo”.

W

FOT. Urząd Gminy Brwinów (PR)

tym roku mieszkańcy Mazowsza po raz
pierwszy mieli możliwość
zdecydowania o wydatkowaniu części budżetu województwa mazowieckiego
na projekty z zakresu zadań
własnych tego szczebla samorządu. Każdy mógł zgłosić swój projekt. Okazało
się, że mieszkańcy chcą, aby

środki zostały przeznaczone
przede wszystkim na inwestycje w placówkach ochrony zdrowia oraz na drogach
wojewódzkich. Burmistrz
Arkadiusz Kosiński zgłosił
jako mieszkaniec Brwinowa
projekt „Harcerskie rondo
– zagospodarowanie terenu
wokół ronda Ignacego Kozielewskiego, współtwórcy

polskiego harcerstwa i słów
hymnu »Wszystko, co nasze«”.
Głosy 1182 osób sprawiły, że projekt o wartości ponad 350 tys. zł zajął drugie
miejsce wśród projektów z
regionu warszawskiego zachodniego i zostanie skierowany do realizacji w przyszłym roku.
Projekt polega na zagospodarowaniu zielenią oraz
małą architekturą ronda
Ignacego Kozielewskiego
w Brwinowie. Przydadzą się
tam nasadzenia roślin, które będą atrakcyjne o każdej
porze roku. Projekt zakłada
posadzenie w obrębie ronda
gatunków zimozielonych,
liściastych o ciekawych pokrojach (grab kolumnowy)
i gałęziach (dereń), kolorach

(róże) oraz formach (trawy).
Upamiętniony zostanie
też patron ronda, Ignacy
Kozielewski, który w latach 1929–1945 mieszkał
w Brwinowie. Był też jednym ze współzałożycieli
polskiego harcerstwa, propagatorem idei harcerskich,
a także działaczem Towarzystwa
Gimnastycznego
„Sokół” i ostatnim przedwojennym prezesem brwinowskiego gniazda tej organizacji.
W projekcie zostało zaproponowane
ustawienie
w pobliżu ronda naturalnej
wielkości rzeźby plenerowej
z brązu przedstawiającej Kozielewskiego jako harcerza
siedzącego na kłodzie, a na
samym rondzie – podświetlane krzyże harcerskie.

Realizacją projektu zajmie się Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w 2021 r.
W naszym regionie
zyska nie tylko Brwinów.
Wśród zwycięskich projektów z puli ogólnowojewódzkiej jest rewitalizacja terenu
przy szpitalu w Tworkach
oraz zakup sprzętu do przezczaszkowej stymulacji magnetycznej.
W Tworkach będzie też
realizowany projekt zgłoszony przez mieszkańca
Pruszkowa – z wielofunkcyjnego boiska przy szpitalu
mają korzystać nie tylko pacjenci, lecz także mieszkańcy powiatu pruszkowskiego,
którzy odwiedzają malownicze tereny wzdłuż rzeki
Utraty.

Na zdjęciu: Rondo będzie harcerskie, nie królewskie! Krótki filmik był jednym ze sposobów
na zachęcenie do głosowania.
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Spacery
na leśnych
ścieżkach
Sołectwa Kanie i Otrębusy inwestują w infrastrukturę turystyczną
i sportową – radny Zbigniew Bartosik zachęca
do spacerów po Lesie
Młochowskim.

K

ończy się rok i po raz
kolejny udało się wspólnym wysiłkiem mieszkańców Kań i Otrębus wzbogacić infrastrukturę naszych
sołectw. Tym razem chodzi
o realizację urządzeń sportowych w ramach budowy
„ścieżki zdrowia” na terenie lasów położonych w naszych sołectwach.
Pomysł narodził się w
trakcie podziału funduszy
sołeckich w 2019 r. Zebrania
wiejskie obu sołectw uznały, że warto przeznaczyć po
10 tys. zł na zakup elementów wyposażenia „ścieżki
zdrowia”. W listopadzie
2020 r. za pieniądze z kolejnego funduszu (w podziale:

Kanie 10 tys. zł, Otrębusy
3 tys. zł) zostały zainstalowane zamówione wcześniej
elementy.
	Są to solidnie wykonane drabinki pionowe i poprzeczne, drążki do podciągania i fikołków oraz
kółka do akrobacji. Pięć
modułów zostało zlokalizowanych w dwóch miejscach
w sąsiedztwie dróg leśnych,
w uzgodnieniu z Nadleśnictwem Chojnów. Miejsce do
ćwiczeń zyskali i młodsi,
i starsi. W planach jest rozbudowa trasy „ścieżki zdro-

wia” o kolejne moduły. Na
rok 2021 zebranie sołeckie
Kań zdecydowało się przekazać kolejne 24 tys. zł.
Warto przy okazji przypomnieć o zrealizowanych
również za pieniądze z funduszu sołeckiego Kań tablicach
informacyjnych
o mieszkańcach naszych
lasów. Powstały już kilka
lat temu i wspaniale pełnią
swoją funkcję edukacyjną.
Ciekawa forma przekazu informacji o przyrodzie przyciąga nie tylko najmłodszych spacerowiczów.

	Specjalnie nie podaję lokalizacji elementów „ ścieżki zdrowia” tak, aby zachęcić
mieszkańców naszej gminy
do odszukania i rozpoczęcia
ćwiczeń w trakcie jesienno-zimowych spacerów.
Warto dodać, że w ramach funduszu sołeckiego
gmina Brwinów otrzyma
z budżetu państwa zwrot
poniesionych nakładów w
wysokości ok 19%.
	Na zakończenie chciałbym podziękować pomysłodawcom Stowarzyszeniu
Mieszkańców Kań oraz

osobom szczególnie zaangażowanym w realizację tych
przedsięwzięć: sołtysowi wsi
Kanie panu Jackowi Jankowskiemu, pani kierownik Referatu Ochrony Środowiska
i Rolnictwa Edycie Osmańskiej-Jakóbik z Urzędu
Gminy Brwinów oraz panu
Tomaszowi Szymańskiemu,
gospodarzowi
Leśnictwa
Podkowa Leśna.
Do zobaczenia na „ścieżce zdrowia”.
– Zbigniew Bartosik,
radny Rady Miejskiej,
mieszkaniec Kań
FOT. Z. Bartosik

Trwają zdjęcia do kolejnego sezonu Stulecia Winnych
Widzowie z niecierpliwością czekają na kontynuację losów bohaterów serialu nakręconego na podstawie powieści Ałbeny
Grabowskiej. Mieszkająca w Brwinowie autorka opisała losy fikcyjnej rodziny Winnych z Brwinowa na przestrzeni stu lat.

W

trzeciej odsłonie serialowej ekranizacji
do głosu dojdzie kolejne
pokolenie. Codzienne życie
w trudnych czasach powojennych, umacniająca się
władza ludowa, problemy
z zaopatrzeniem i absurdy
socjalizmu będą dotykać rodzinę Winnych na każdym
kroku. Mimo to Winni próbują żyć normalnie, witają
na świecie dzieci, żegnają
bliskich.

Trzeci sezon serialu
obejmuje lata 1956–1976.
Wielka historia i tym razem
nie ominie Brwinowa. Bohaterowie będą świadkami
i uczestnikami odwilży październikowej w 1956 r., strajków studenckich w marcu
1968 r., wydarzeń w stoczni
Gdańskiej w 1970 r. i w Ursusie w 1976 r. Niektórzy
z nich zapłacą najwyższą
cenę za pragnienie życia
w wolnym kraju.

	Stulecie Winnych jest
jednak przede wszystkim
opowieścią o sile rodziny.
Winni wciąż kochają i radują, przeżywają trudne chwile
i osobiste tragedie, ale mają
nadzieję na lepsze jutro. Zawsze też mogą na siebie liczyć.
Wystąpią aktorzy znani
z poprzednich sezonów: Jan
Wieczorkowski, Arkadiusz
Janiczek, Katarzyna Kwiatkowska, Barbara Wypych,

Patryk Szwichtenberg, Piotr
Rogucki, Stefan Pawłowski, Mateusz Janicki i Lesław Żurek. W rolach Ani
i Mani zobaczymy nowe aktorki – Urszulę Grabowską
oraz Magdalenę Walach.
W serialu wystąpi także
znana z dwóch poprzednich
sezonów, kochana przez
widzów Weronika Humaj
(młoda Ania Winna), tym
razem w roli własnej siostrzenicy – aktorki Kasi.

	Za scenariusz na podstawie sagi Ałbeny Grabowskiej odpowiada zespół pod kierunkiem Ilony
Łepkowskiej. Producentem
wykonawczym jest Endemol
Shine Polska.
Kto nie oglądał serialu,
może zobaczyć wszystkie
odcinki na vod.tvp.pl. Miłośnicy czytania poznają dzieje rodziny (nieco inne niż
w filmie), sięgając po książki
Ałbeny Grabowskiej.
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Stanęła choinka w samym środku nieba,

teraz tę choinkę pięknie ubrać trzeba…*

Gdyby śniegu zima nam nie dostarczyła, na rozgrzanie mamy dla Was
przepis na zupę z BIAŁYCH warzyw :) To smaczna, bardzo pożywna zupa
i za każdym razem może być trochę inna, w zależności od składników,
których użyjecie, jakich lubicie (ja np. nie daję kalafiora, ani kalarepy,
ciecierzycę z puszki zamieniam czasem na szparagi z puszki, o ile w ogóle mam w domu, zamiast soku z cytryny wolę użyć białego wytrawnego
wina, ale pod koniec gotowania przed zmiksowaniem czasem dodaję,
ukradkiem przed dziećmi, odrobinę sera pleśniowego, bądź serów, jeśli zalegają mi w lodówce). Proporcje warzyw podaję orientacyjnie, bo
możecie dać więcej lub mniej. Zachęcam do eksperymentowania.

Biała zupa
• biała część dużego pora
• 2 średnie cebule
• 5 średnich ziemniaków
• 1/2 korzenia selera (w zależności jaki duży, ale też nie powinno
go być za dużo, bo może zdominować zapachem i smakiem zupę)

życzymy spokojnych świąt!
choinkę wykonały dwuletnia LIWIA LENARCZYK z mamą na konkurs MiAU „raz, dwa, trzy – tworzysz Ty”
*z kolędy „ Nie miały aniołki choinki na święta” Wandy Chotomskiej

Zamiast śniegu
Koniec roku zawsze kojarzy mi się z małym podsumowaniem, bilansem tego, co się wydarzyło lub co miało się wydarzyć, i ogólnie takim,
powiedzmy „rachunkiem sumienia”. Rok 2020 przede wszystkim pod
względem działalności kulturalnej był dla nas trudny, dziwny, nowy.
W krótkim czasie musieliśmy dużo zmienić w naszej formie działalności,
ale też zmienić swoje podejście i zmierzyć się z nowymi rozwiązaniami,
jak np. spotkania czy zajęcia on-line (zwłaszcza śpiewanie czy malowanie). Planowanych dużych wydarzeń było sporo, bo i okazje były ku
temu duże, np. 45 lat działalności OKeja czy 30-lecie samorządności.
Z wiadomych względów nie mogły się odbyć jako imprezy masowe.
Chwilę „odwilży” wykorzystaliśmy, więc niektóre zamierzone wcześniej
cele udało się zrealizować, np. Dni Brwinowa, Europejskie Dni Dziedzictwa, Festiwal Otwarte Ogrody. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom,
wydłużyliśmy o trzy tygodnie zajęcia wakacyjne dla dzieci i młodzieży
w naszych świetlicach i zorganizowaliśmy obóz wyjazdowy. Udało nam
się rozpocząć kolejny semestr akademicki Brwinowskiego Uniwersytetu Każdego Wieku i część zajęć przenieść ponownie do sieci. Dbamy
o fizyczną sprawność, nieustannie ćwicząc i trenując, osiągnięcia zatem
też mamy, zwłaszcza nasi koszykarze.
Wykorzystaliśmy ten czas także na drobne remonty, sprzątanie, zmianę strony internetowej, ale i inwestowanie w siebie podczas różnych
szkoleń (internetowych i nie tylko). Co przyniesie 2021 rok, któż to
wie… Mamy nadzieję, że będzie kulturalnie lepszy i że będziemy mogli
zaprosić Was wreszcie do nowej siedziby!

• 2 korzenie pietruszki (podobnie jak z selerem)
• 6 ząbków czosnku (tego wg mnie nigdy za mało, choć poddany
obróbce termicznej traci właściwości zdrowotne)
• 3-4 szklanki wody lub bulionu (najlepszy bulion drobiowy, albo
przynajmniej jakaś jego część, ale też zawsze możecie uzupełnić
w trakcie, gdyby za dużo wyparowało, albo chcielibyście zrobić
więcej zupy, bo jednak nagle goście zjadą)
• 150 ml białego wytrawnego wina
• 4 łyżki soku z cytryny, jeśli nie chcecie lub nie macie wina
• mascarpone, śmietana lub mleko (jak wolicie, ja najczęściej
używam śmietany 18% ulubionej firmy na literkę „p”, bo chyba
najmniej ma zagęstników, choć niedawno odkryłem w sklepie
ŚMIETANĘ ZAKWASZANĄ!?, która jest niezła w smaku, ale
boję się pomyśleć, co dali, by zakwasić)
• 3-4 łyżki (lub na oko, w miarę potrzeby) masła klarowanego
lub jakiegoś płynnego tłuszczu
• przyprawy: 2 płaskie łyżeczki soli to na bank, do smaku, pozostałe wg uznania, czyli pieprz, gałka muszkatołowa, imbir,
szczypta kminu rzymskiego
• opcjonalnie trochę kalafiora, kalarepy, ciecierzyca w puszce lub
szparagi ze słoika (bez zalewy)
Przygotujcie sobie garnek ok. 4-litrowy. Cebule i czosnek obieramy
i kroimy w kostkę. Z pora ściągamy pierwszą warstwę liści, szatkujemy.
Dodajemy te składniki do rozgrzanego w garnku masła. Chwilkę podsmażamy. Ziemniaki, seler, pietruszkę (kalarepę jeśli chcecie) obieramy,
kroimy na mniejsze części i wrzucamy do garnka. Zmniejszamy ogień
i chwilkę smażymy. Dodajemy wina i trochę odparowujemy. Wlewamy pozostałe płyny (bulion, wodę) i gotujemy do miękkości warzyw
korzennych. Nie przykrywamy i mieszamy drewnianą łyżką od czasu
do czasu.
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Dodajemy warzywa z puszki, kalafiora, jeśli na któryś ze składników się
zdecydowaliście, ale to jak pisałem opcjonalnie, oraz przyprawy. Ja dodaję teraz sery, jeśli mam ochotę lub muszę je zużyć. Całość gotujemy
10-15 min. Zabielamy wybranym składnikiem, wcześniej zahartowanym kilkoma łyżkami wywaru. Pod koniec dodajemy wyciśnięty przez
praskę i roztarty z odrobiną soli pozostały czosnek, sok z cytryny, jeśli
nie dawaliście wcześniej wina. Chwilkę gotujemy.
Gotową zupę zmiksujcie blenderem na gładko. Jeśli uznacie, że za gęsta, możecie dodać wody czy bulionu (mleko gdyby co też się nada).
I dobrze byłoby wówczas doprowadzić do wrzenia. Spróbujcie, czy nie
jest np. za mało słona. Na zimową porę dobrze jest dodać więcej imbiru
(może być świeży starty lub w wersji sproszkowanej).

Najczęściej podaję z grzankami i posypuję startym twardym serem
typu parmezan lub Grana Padano lub daję kleksa śmietany. Oczywiście
dzieciom nie mówcie o składnikach zupy, bo nie zjedzą, proponujcie
tylko dodatki, które zaraz wyliczę :) i raz jeszcze zachęcam do eksperymentowania! Zatem: groszek ptysiowy, plasterki podsmażonego cienkiego bekonu lub szynki parmeńskiej, prażone ziarna słonecznika czy
dyni i oczywiście zieleninka (szczypiorek, natka pietruszki i koperek),
jak lubicie „na ostro”, można posypać sproszkowaną papryczką chili,
która kolorystycznie pasuje i fajnie wygląda na śmietanowym kleksie.
Smacznego!

fotografie do tekstu_MICHAŁ HABER

V MAZOWIECKI TURNIEJ KOSZYKÓWKI OLIMPIAD SPECJALNYCH
Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska – Mazowieckie zorganizował przy naszym wsparciu wyjątkowy turniej!
Zawodnicy Klubu Olimpiad Specjalnych „Dom”, działającego przy Warsztacie Terapii Zajęciowej „Dom” w Warszawie, brali udział w konkurencjach V Mazowieckiego Turnieju Koszykówki Olimpiad Specjalnych,
którego część odbyła się na naszej hali. Turniej odbywa się w ramach
Europejskiego Tygodnia Koszykówki Olimpiad Specjalnych.
Obok krótka fotorelacja, a więcej zdjęć na naszej stronie ok.brwinow.pl.
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Zdrowych i spokojnych świąt!

BRWINOWSKI PARNAS 2020 – FINAŁ!
Do tej pory z okazji ogłoszenia wyników Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „Brwinowski Parnas” spotykaliśmy się podczas uroczystej gali. Były wiersze, muzyka, śpiew… W tym roku musieliśmy postąpić wbrew tradycji i przenieść całe wydarzenie do sieci. Zarejestrowaliśmy wywiad z naszym gościem specjalnym, a zarazem
jurorką konkursu – Elizą Kącką – znawczynią poezji współczesnej, autorką tomów prozatorskich „Elizje” i „po
drugiej stronie siebie”. Pani Eliza odpowiada m.in. na pytanie, czy istnieje recepta na napisanie dobrego wiersza. Rozmowę poprowadził Paweł Majcherczyk, poeta i pomysłodawca Brwinowskiego Parnasu. Serdecznie
zapraszamy do obejrzenia całego materiału na naszej stronie internetowej: http://biblioteka.brwinow.pl/final-brwinowski-parnas-2020/.
Z wielką przyjemnością ogłaszamy, że laureatką Brwinowskiego Parnasu 2020 została:
–––––––––––––––––––

Martyna Pankiewicz-Piotrowska

–––––––––––––––––––

DORA MITTELBAU NRD 27 MARCA 1980
wchodzi na teren obozu nie zastaje nikogo żywego
więc ogłasza się komendantem geist kommando
spędza SS-manów do karcerów i piwnic
każe czekać na dzień sądu
wywołuje duchy więźniów krankenbaumu
wylatują przez komin w nieskończoność
skrzydła z osmalonych koców śmierdzą szczyną
pasma papieru toaletowego spowijają głowy
przesłaniając oczy

KSIĄŻKA NA ZAMÓWIENIE
CZYLI NOWE ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI!
Znów zapraszamy czytelników do środka! Zgodnie z najnowszymi wytycznymi w lokalu biblioteki publicznej może przebywać jeden użytkownik na 15 m2. Dla większego bezpieczeństwa czytelników i pracowników
zachęcamy jednak do planowania swoich wizyt w bibliotece.

DOBRA PRAKTYKA: zadzwoń do nas lub napisz e-maila, złóż zamówienie, ustal z bibliotekarzem termin odbioru swojej paczki i ciesz się lekturą. Dzięki planowym odwiedzinom możemy uniknąć tworzenia się
kolejki i czekania na zewnątrz.
Wszelkie aktualności o zasadach korzystania z biblioteki na naszej stronie internetowej i profilu na Facebooku.

biblioteka.brwinow.pl | facebook.com/biblioteka.brwinow

po omacku próbują chwycić wiszące
w powietrzu niedojedzone pajdy chleba
mdląco słodki zapach
garść popiołu sypie się przez palce
naraz słyszy śpiew współwięźnia
Rico Cesare O sole mio do pustych prycz
wchodzi do baraku słońce wdziera się przez kraty
rzuca długie pasiaste cienie pchły skaczą wysoko

WYSTAWA JANA DANILUKA
Galeria Na Górce, która już od 10 lat funkcjonuje w filii biblioteki w Otrębusach, od 1 grudnia prezentuje prace Jana Daniluka, rzeźbiarza i naszego
czytelnika. Wystawę „Moje struganie” można oglądać po wcześniejszym
uzgodnieniu terminu odwiedzin.
Zapraszamy do kontaktu: Filia w Otrębusach, ul. Wiejska 1 / tel. 22 758 50 79 /
e-mail: bibliotekaotrebusy@poczta.onet.pl

CZYTAJ E-KSIĄŻKI ZA DARMO
Nasza biblioteka oferuje kody dostępu do platformy Legimi, cyfrowej wypożyczalni e-książek. Po zarejestrowaniu się można przez 30 dni bezpłatnie
korzystać z jej zasobów. Oferta Legimi to ponad 60 tysięcy tytułów, w tym
bestsellery i nowości. Po odbiór kodów zapraszamy do Biblioteki Głównej
w Brwinowie, ul. Grodziska 12 i do filii biblioteki w Otrębusach, ul. Wiejska 1.
Liczba kodów ograniczona!
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Fot. Przedszkole Filialne/M. Smułka

Przedszkolaki o Polsce
Przedszkolaki uczą się o patriotyzmie nie
tylko od święta, przy okazji listopadowego Święta
Niepodległości i majowych – Święta Flagi czy
Konstytucji Trzeciego Maja. Zajęcia i wydarzenia
rozłożone są w dłuższym okresie czasu.

ajstarsza grupa – ,,Motylki” – przygotowała
z okazji Narodowego Święta Niepodległości montaż
słowno-muzyczny w oparciu o publikację ,,Piękna nasza Polska cała”, w tworzeniu której miała udział jedna
z ich wychowawczyń – Monika Smułka. Występ został nagrany i udostępniony
rodzicom – tak, aby dzieci
doskonaliły
umiejętność
prezentowania swoich osiągnięć i poczuły, że ich wysiłek nie poszedł na marne.
Bardzo ciekawym pomysłem pani Moniki Świderskiej z ,,Motylków” było

stworzenie galerii ,,Wielcy
Polacy”, która została udostępniona dla ogółu społeczności przedszkolnej na
oknach. W galerii znaleźli
się m.in. Mikołaj Kopernik,
Fryderyk Chopin, Jan Matejko, a ich zdjęcia zostały opatrzone krótkimi informacjami zrozumiałymi dla dzieci
w wieku przedszkolnym.
We wszystkich grupach
były organizowane poranki
patriotyczne, podczas których dzieci słuchały opowiadań, wierszy i piosenek
związanych z tym tematem,
ale również tworzyły prace
plastyczne. W salach po-

z a p r o s z e n i e

z e s p o ł u

wstały także czasowe kąciki
książek o Polsce (jej krajobrazach, zwierzętach, sławnych ludziach, ale także najsłynniejsze dzieła literatury
dziecięcej polskich autorów).
Przeprowadzono też zajęcia dotyczące Brwinowa
i jego mieszkańców – dzieci
oglądały zdjęcia Pana Burmistrza i wspólnie zastanawiały się, na czym polega
jego praca, a także, kim jest
pan Stanisław Rumianek
i dlaczego można go nazwać
bohaterem.
Jednym z działań było
również wspólne zaśpiewanie hymnu przez wszyst-

m a z o w s z e

kie grupy. O umówionej
wcześniej godzinie grupy
ustawiły się na baczność
w drzwiach swoich sal i z
pełną powagą odśpiewały
wszystkie cztery zwrotki.
Chętne rodziny brały
udział w konkursie plastycznym ,,Co to jest Polska?” inspirowanym wierszem Agaty Dziechciarczyk
o tym samym tytule. Powstały małe dzieła sztuki,
które zostały wyeksponowane na tablicach grupowych

i nagrodzone pamiątkowymi dyplomami, książeczkami i lizakami. Wszystkie
prace były tak piękne, że zajęły równorzędne, pierwsze
miejsca!
	Nie zamierzamy spocząć
na laurach. U nas zawsze
dużo się dzieje, o czym będziemy informować w najbliższym czasie :-)
– Monika Smułka,
Przedszkole Filialne
przy ul. Piłsudskiego
w Brwinowie

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  Dworek Zagroda, ul. Grodziska 57  Szkoła
Podstawowa nr 1, ul. J. Piłsudskiego 11  Szkoła Podstawowa nr 2,
ul. Żwirowa 16  Przedszkole nr 3, ul. Słoneczna 6  Przedszkole nr 1,
ul. S. Lilpopa 4 oraz filia przy ul. J. Piłsudskiego 19  Apteka,
ul. Powstańców Warszawy 8  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  Lewiatan, ul. Armii Krajowej 14  Społem,
ul. Pszczelińska 48  Spiżarnia u Krysi, ul. Rynek 8  Sklep,
ul. Kraszewskiego 1  sklep U Jacka, ul. Sochaczewska 19 
sklep piekarni Otrębusy, ul. 11 Listopada 4F  kioski – rondo Kowalskiego
otrębusy: Szkoła Podstawowa, ul. M. Piaseckiego 2 
Toeplitzówka, ul. Wiejska 1 – Biblioteka  Przedszkole, ul. M. Piaseckiego 2A  sklep Kurczak, ul. Krótka 9  piekarnia AK, ul. Wiejska 21
 sklep Społem przy WKD, ul. Natalińska 21  piekarnia Witaszczyk
przy WKD  sklep U Sabiny 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: sklep U Anki, ul. Książenicka 39A  sklep Agata,
ul. Żółwińska 25  Pod Świerkami, ul. Mała 1
DZIĘKUJEMY SOŁTYSOM ZA POMOC:
 Biskupice  Czubin  Domaniew  Falęcin  Koszajec
 Krosna  Milęcin  Moszna  Kotowice  Owczarnia
 Parzniew  Terenia  Żółwin

kolejne wydanie: 9 GRUDNIA 2020 r.
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STOP NIE WRZUCAMY:

książki, zeszyty, kalendarze, gazety, koperty,
luźne kartki, czyste opakowania z papieru i tektury,
papierowe torby

tapet,
zatłuszczonego papieru,
pudełek z jedzeniem,
odpadów higienicznych

(np. zużytych chusteczek,
pieluch, opatrunków),

paragonów sklepowych

SZKŁO

STOP NIE WRZUCAMY

PLASTIK
METAL

STOP NIE WRZUCAMY

szklane butelki, słoiki (bez zakrętek
i dodatkowych torebek foliowych)

kartony po mleku i sokach, zgniecione butelki PET,
puste opakowania z plastiku (np. po chemii gospodarczej
i kosmetykach), płyty CD, puszki, folia aluminiowa,
styropian opakowaniowy, worki foliowe

BIOODPADY

odpadki warzywne i owocowe,
resztki jedzenia, drobne gałęzie,
trociny, skoszona trawa, liście

ODPADY
ZMIESZANE

kieliszków, szklanek,
porcelany, fajansu,
kryształów, luster, szyb,
żarówek

opakowań po aerozolach
(np. dezodorantów, pianek),
elektroodpadów,
(np. baterii, sprzętu RTV),
strzykawek,
pojemników po farbach

STOP NIE WRZUCAMY
resztek mięsa, kości,
popiołu węglowego,
ziemi,
drewna impregnowanego,
płyt wiórowych,
odchodów zwierząt

to, czego nie można wrzucać do pozostałych
pojemników, a nie jest odpadem
niebezpiecznym (niektóre
wyjątki opisane poniżej)

LEKARSTWA i TERMOMETRY – punkty odbioru w aptekach
ELEKTROODPADY – małe urządzenia, żarówki, świetlówki, baterie itp. zbierane w pojemnikach ustawionych
w sklepach RTV/AGD oraz w obu budynkach Urzędu Gminy
TEKSTYLIA (np. UBRANIA) – jeśli nie ma możliwości, by „dać im drugie życie” – zbiórka w pojemnikach na terenie gminy
GABARYTY (np. meble, drzwi, sanitariaty - jeśli nie ma możliwości, by „dać im drugie życie”) oraz GRUZ
i ODPADY REMONTOWE – odbiór po umówieniu terminu

Zespół ds. obsługi gospodarki odpadami komunalnymi
informacje  22 738 25 91
reklamacje  22 729 63 64
e-mail: zgk@brwinow.pl

