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Nagrodzone prace
ETZT

N

a przełomie lat 80.
i 90. samorządy
otrzymały prawo do
tworzenia straży miejskich,
co pozwoliło ówczesnemu
burmistrzowi
Brwinowa
Janowi Witkowskiemu na
wydanie zarządzenia powołującego taką formację w
Brwinowie. Dokument nosił
datę 25 października 1991 r.
Organizacją Straży Miejskiej w Brwinowie zajął się
jej pierwszy komendant
Zbigniew Kret. Początkowo
w straży miejskiej zatrudniono 18 osób. Strażnicy
dysponowali wówczas jed-

nym pojazdem marki Nysa,
a do utrzymania łączności
wykorzystywano sprzęt analogowy.
Dzisiaj w Straży Miejskiej w Brwinowie jest 17
etatów. Dyżury pełnione są
od poniedziałku do soboty
w godzinach 6–22. Funkcję
komendanta pełni od ubiegłego roku Izabela Koźbiał.
Strażnicy mają do dyspozycji m.in. dwa samochody,
sieć komputerową i system
monitoringu
wizyjnego.
Część zadań realizowana
jest przez patrole rowerowe.
Do działań edukacyjnych

strażnicy
wykorzystują
mobilne miasteczko ruchu drogowego, które służy
do nauki przepisów ruchu
drogowego i praktycznego
szkolenia z zakresu ruchu
pieszych oraz nauki jazdy
na rowerze uczniów szkół
podstawowych oraz dzieci
w wieku przedszkolnym.
Na wyposażeniu jednostki
znajduje się także sprzęt do
przeprowadzania szkoleń
z pierwszej pomocy. Przeszkolony strażnik prowadzi
takie szkolenia w ustalonych terminach, aby jak
najwięcej
mieszkańców,

pracowników urzędu, szkół
i przedszkoli poznało zasady udzielania pierwszej
pomocy. Taka wiedza może
okazać się bezcenna. Strażnicy pomagają kierowcom
– patrol pomoże w uruchomieniu samochodu z rozładowanym akumulatorem,
a osoby, które nie są pewne
stanu trzeźwości, mogą skorzystać w dyżurce przy ul.
Grodziskiej 12 z badania
alkotestem.
– Misją Straży Miejskiej
w Brwinowie jest ochrona
porządku publicznego na
Dokończenie na str. 4 >>>
fot. Urząd Gminy Brwinów (PR)

gra terenowa i jadłodzielnia

Od 30 lat służy mieszkańcom i dba o porządek publiczny na terenie gminy – Straż Miejska w Brwinowie
obchodziła w październiku rocznicę swojego powołania.

> strona 7

Qltywator

strony Gminnego Ośrodka
Kultury w Brwinowie

> strony 8–9

Karta biblioteczna

> strona 10

Wiadomości sportowe

> strona 11

Sadzenie krokusów

> strona 12

Na zdjęciach: Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Brwinowie Marek Winiarski złożył strażnikom gratulacje z okazji jubileuszu; zastępcy burmistrza Sławomir Walendowski i Jerzy Wysocki wręczyli nagrodę komendant Izabeli Koźbiał; strażnicy
zaprosili gości do zabawy w "Koło fortuny".
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Podsumowanie inwestycji drogowych gminy Brwinów w roku 2021 r.
Kilometry przebudowanych i wyremontowanych nawierzchni pojawiły się w tym roku na drogach gminnych. Nowe inwestycje
opiewały na łączną kwotę około 13 mln zł. Nakłady na infrastrukturę drogową poprawiają płynność ruchu i bezpieczeństwo.
Poniżej zestawienie tegorocznych inwestycji, zrealizowanych w całości lub rozpoczętych (realizowanych etapowo).
Przebudowa ul. Sadowej
w Otrębusach na odcinku od ul. Natalińskiej do
ul. Sygietyńskiego. Zadanie
polegało na przebudowie
jezdni oraz budowie wyniesionego skrzyżowania,
zjazdów indywidualnych,
budowie chodnika, systemu
odwadniającego i opaski
z płyt ażurowych. Wartość
inwestycji: 1.211.550,00 zł.

1

2

2

Przebudowa ul. Polnej w Otrębusach, od
ul. Sadowej do ul. Dunina.
Roboty obejmowały m.in.
przebudowę jezdni oraz budowę wyniesionego skrzyżowania, budowę zjazdów
indywidualnych i przebudowę kolidującej sieci telekomunikacyjnej, remontów
wlotów ulic poprzecznych,
budowę chodnika oraz systemu odwadniającego. Wartość inwestycji: 947 100,00 zł

3

Odwodnienie
pasa
drogowego ul. Pięknej
i Pogodnej w Otrębusach.
Inwestycja jest w trakcie
realizacji. Wartość zadania:
618.690,00 zł

6

Remont ul. Krótkiej
w Brwinowie. Wartość
prac: 289.050,00 zł

6

w Brwinowie na ul. Sochaczewskiej i ul. Przejazd
na drogach nr 311384W
i 311441W” zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju
Dróg kwotą w wysokości
400.000,00 zł.

e-mail: brwinow@
brwinow.pl

Rozbudowa drogi gminnej z Grudowa do Falęcina wraz z budową sieci wodociągowej (spinka
Brwinów – Falęcin). Inwestycja została zrealizowana
w trzech zadaniach. Pierwsze z nich obejmowało budowę nowej drogi rowerowej
o długości 620 m sięgającej
do granicy z Falęcinem. Zadanie mieściło się w ramach
projektu pn. „Rozwój systemu dróg rowerowych w
Gminie Brwinów – etap II”.
Dokończenie na str. 4 >>>
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Na zdjęciach na str. 2 oraz w dokończeniu na str. 4:
Inwestycje drogowe pokazane na różnych etapach prac,
m.in. latem i wczesną jesienią. Obecnie większość z nich
(z wyjątkiem zadań dwuletnich) została już zakończona.

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
Urząd Stanu Cywilnego, tel. 22 738 25 61
Referat Spraw Obywatelskich, tel. 22 738 25 72
Referat Budżetowo-Fin.-Podatkowy (podatki), tel. 22 738 26 34
Referat Planowania Przestrzennego, tel. 22 738 26 54
Referat Gospodarki Nieruchomościami, tel. 22 738 26 53
Referat Oświaty, tel. 22 738 26 17
Biuro Promocji, tel. 22 738 26 29

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: promocja@brwinow.pl
Współpraca: Gminny Ośrodek Kultury w Brwinowie
(str. 6–9, 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

22 738 26 15
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Przebudowa ul. J. I. Kraszewskiego w Brwinowie na odc. od ul. Konopnickiej do ul. Kępińskiej.
Wybudowano chodnik, jezdnię oraz system kanalizacji deszczowej, wykonano
przebudowę zjazdów do posesji oraz wybudowano wyniesione skrzyżowanie z ul.
B. Prusa. Jest to zakończenie prac na ul. Kraszewskiego, które były prowadzone
w ubiegłych latach. Wartość
tegorocznej inwestycji wyniosła 986.999,97 zł.

4

Urząd Gminy Brwinów: adresy i telefony			

Urząd Gminy

Remont ul. Zacisze
w Brwinowie. Wartość
prac: 252.150,00 zł

7

Przebudowa ul. Szkolnej i ul. Spokojnej, ul.
Żwirki i Wigury od ul.
Spokojnej do ul. Powstańców Warszawy. Wykonane
w tym roku odcinki dróg
zyskały nowe asfaltowe nawierzchnie oraz chodniki.
Wykonano
odwodnienie
poprzez system skrzynek
rozsączających lub pobocza z warstwami przepuszczalnymi i ekokratą. W
przyszłym roku prace będą
kontynuowane po zachodniej stronie ul. Biskupickiej.
Wartość inwestycji wynosi
2.290.262,00 zł.

fot. Urząd Gminy Brwinów (PR)

4

Przebudowa skrzyżo-wania ul. Przejazd i ul.
Sochaczewskiej w Brwinowie. Przy okazji budowy
skrzyżowania wyniesionego wykonano korektę geometrii jezdni, poprawiono rozwiązania dotyczące
odwodnienia i oświetlenia
oraz zmieniono organizację
ruchu. UWAGA: Teraz jest
to skrzyżowanie równorzędne. Wartość inwestycji:
605.422,33 zł. Zadanie pn.
„Poprawa bezpieczeństwa
ruchu drogowego na dwóch
przejściach dla pieszych

5
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fot. Urząd Gminy Brwinów (PR)
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komentarz burmistrza

Arkadiusza Kosińskiego

Urszula Wojciechowska

na temat zakończonego w październiku
cyklu spotkań z mieszkańcami

1963–2021

Ostatnie pożegnanie
W ostatnich dniach października odbył się pogrzeb ś.p. Urszuli Wojciechowskiej, wieloletniej
dyrektorki szkoły w Otrębusach, radnej Rady
Powiatu Pruszkowskiego.

P

ani Urszula Wojciechowska była z wykształcenia i zamiłowania zawodowo związana
z oświatą. Ukończyła studia
na kierunkach: edukacja
wczesnoszkolna, wspomaganie dzieci z problemami rozwojowymi, historia,
a później także zarządzanie oświatą. Pierwszą pracę podjęła na stanowisku
nauczyciela
przedszkola.
Od 1996 r. pełniła funkcję
dyrektora najpierw Szkoły
Podstawowej w Otrębusach, następnie Zespołu
Szkół w Otrębusach i ponownie dyrektora Szkoły
Podstawowej, gdy znów
zmieniły się przepisy dotyczące organizacji szkół.
Kierując placówką dała
się poznać jako doskonały menadżer, z charyzmą
i zaangażowaniem. Zawsze
dbała o wysoki poziom jakości pracy szkoły, czego
dowodem były coroczne
wyniki uczniów na egzaminach zewnętrznych (zawsze
wyższe od średniej gminy,
powiatu i województwa),
liczne nagrody oraz certyfikaty przyznawane szkole.
	Sukcesem Pani Dyrektor Urszuli Wojciechowskiej
były działania wspierające
budowę nowego skrzydła
szkoły oraz budowę przedszkola, co pozwoliło na

utworzenie w Otrębusach
nowoczesnego kompleksu
oświatowego.
Dzięki jej osobistemu
zaangażowaniu oraz umiejętności przekazywania pasji
nauczycielom szkoła w Otrębusach zdobywała kolejne
certyfikaty: Szkoły Otwartej na Unię Europejską,
Bezpiecznej Szkoły, Szkoły
z Klasą, Szkoły Łowców
Talentów oraz Kreatywnej
i Wiarygodnej Szkoły, a
także prestiżową „Krajową
Odznakę Jakości eTwining”,
za zaangażowanie w projekty partnerskie ze szkołami z
innych krajów.
	Szczególnym osiągnięciem związanym z wykonywaniem zawodu nauczyciela
było opracowanie własnego programu wychowania
przedszkolnego oraz publikacje dotyczące problematyki edukacyjnej. Występowała jako prelegent na konferencjach oraz seminariach
krajowych i międzynarodowych związanych z pracą
zawodową i społeczną.
Otrzymała Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej
oraz Medal Pamiątkowy Pro
Mazovia Marszałka Województwa Mazowieckiego za
wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz
województwa mazowieckiego. Uhonorowaniem 20-let-

gminy brwinów

S

potkaniem w OSP
w Brwinowie zakończyłem 17 października tradycyjną jesienną
serię 16 spotkań z mieszkańcami naszej Gminy
(14 spotkań w sołectwach
i dwa w Brwinowie).
Wszystkie nasze wieczorne i nocne rozmowy w tym roku trwały
łącznie 2513 minut, tj.
41 godzin i 53 minuty.
I nie wiem, jak to traktować... – czy jako rekord
mojego gadulstwa, czy
też większej liczby pytań
i podniesionych spraw?
Bezdyskusyjnie o 40 minut pobiliśmy w tym
roku rekord czasu trwania spotkań ustanowiony
w 2016 roku!
Dziękuję wszystkim
osobom, które znalazły

czas na to, żeby wziąć
osobisty udział w naszych rozmowach i dyskusjach. Część zgłoszonych mi uwag, opinii,
wniosków, spostrzeżeń i
zastrzeżeń już przekazałem do moich pracowników a resztę przekażę
w najbliższych dniach.
Uważam, że nasze regularne coroczne spotkania i wsłuchiwanie się w
Państwa głosy przynosi
dobry skutek, bowiem
lwia część kiedyś zgłaszanych spraw została
już załatwiona, część
jest w trakcie realizacji i
z każdym rokiem rozmawiamy o coraz lżejszych
problemach.
Garść informacji statystycznych dotyczących
tegorocznych spotkań:

• średnio każde spotkanie trwało 2 godziny i 37
minut,
•najdłuższe
spotkania
odbyły się w Owczarni,
Domaniewie i Brwinowie; każde z nich trwało
ponad 4 godzny,
• niewiele krócej trwały
spotkania w Otrębusach
oraz w OSP w Brwinowie
– każde ponad 3 godziny,
• spotkania w Kaniach
i Parzniewie okazały się
być najbliższe średniej,
bo trwały odpowiednio
2 godziny i 46 minut oraz
2 godziny i 27 minut,
• najkrótsze spotkanie –
w Czubinie, 1 godzina.
Szczególne
słowa
podziękowania za frekwencję
należą
się
mieszkańcom Domaniewa i Domaniewka.

niej pracy na stanowisku
dyrektora szkoły było przyznanie jej Polskiej Nagrody
Jakości w X edycji konkursu
„Znakomity Przywódca”.
Pani Urszula Wojciechowska pełniła także funkcje społeczne. Była czterokrotnie wybierana przez
mieszkańców Gminy Brwi-

nów na radną Rady Powiatu Pruszkowskiego. W czasie sprawowania mandatu
radnej – w okresie od 2006 r.
do maja 2021 r. kiedy to
objęła stanowisko zastępcy
wójta gminy Michałowice –
pełniła funkcję kolejno wiceprzewodniczącej Komisji
Inwestycji, członka Zarządu

Powiatu Pruszkowskiego,
przewodniczącej Rady Powiatu Pruszkowskiego, wiceprzewodniczącej Komisji
Edukacji, Kultury, Sportu
i Promocji, a w obecnej kadencji – wiceprzewodniczącej Rady Powiatu Pruszkowskiego.

Rodzinie i bliskim
wyrazy głębokiego współczucia składają w imieniu radnych Rady Miejskiej
w Brwinowie i pracowników Urzędu Gminy Brwinów
Przewodniczący Rady Miejskiej
Sławomir Rakowiecki

W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych gminie Brwinów przyznano 5 mln zł na budowę ul. Słonecznej
w miejscowości Krosna. Ta inwestycja znajdzie się w budżecie na 2022 r.

W

2020 r. roku gmina Brwinów wykonała pierwszy etap budowy drogi łączącej sołectwa Moszna i Krosna
(ok. 1 km). Gotowa jest dokumentacja dla pozostałego
odcinka ul. Słonecznej.

Wszystko wskazuje na
to, że w przyszłym roku będzie można zakończyć całość zadania. Budowa ulicy
Słonecznej znalazła się na
liście inwestycji wybranych
do dofinansowania przez
Rządowy Fundusz Polski

Ład – Program Inwestycji
Strategicznych jako jedyna
inwestycja z terenu gminy Brwinów. Nie udało się
uzyskać dofinansowania na
budowę nowej szkoły podstawowej w Parzniewie oraz
cmentarza w Żółwinie.

fot. Urząd Gminy Brwinów (PR)

Ciąg dalszy nastąpi: Krosna, ul. Słoneczna

Burmistrz Gminy Brwinów
Arkadiusz Kosiński
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Dokończenie ze str. 1 >>>

Podsumowanie inwestycji drogowych gminy Brwinów

Jubileusz...

Dokończenie ze str. 2 >>>
Budowa ścieżki rowerowej
była współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.
Drugie zadanie dotyczyło
przebudowy skrzyżowania
drogi w Grudowie wraz z
budową chodnika między
posesją 1–5. Trzecie zadanie
obejmowało budowę wodociągu o długości 1,2 km tzw.
„spinki” łączącej istniejące
sieci w Falęcinie i Brwinowie. Wartość inwestycji:
1.131 600,00 zł.

10

Rozbudowa drogi powiatowej nr 3111W –
ul. Powstańców Warszawy
w Brwinowie objęła m.in.
budowę ciągu pieszo-rowerowego, ścieżki rowerowej
oraz chodnika i zjazdów
na posesje d mostu na rzece Zimna Woda do ul. Wiśniowej. Inwestycja została
zrealizowana w ramach
projektu pn. „Rozwój sys-

13

9

temu dróg rowerowych w
Gminie Brwinów – Etap
II”
współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
na lata 2014-2020. Wartość
inwestycji: 580.500,00 zł.

11

Przebudowa ul. Magnolii w Brwinowie wraz
z przebudową zjazdu na obwodnicę DW 719. Wartość:
inwestycji: 522.990,03 zł.
Inwestycja jest w trakcie realizacji.

12

Rozbudowa ul. Kępińskiej w Brwinowie na
odcinku łączącym drogę

powiatową ul. Wilsona
z drogą wojewódzką DW
nr 719. W ramach inwestycji zaplanowano m.in. dwa
wyniesione skrzyżowania,
szeroki chodnik, dojścia do
posesji i wykonanie kanalizacji deszczowej. Na to zadanie gmina otrzymała dotację w kwocie 1.603.524,82
zł z budżetu samorządu
województwa mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych
dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Wartość zadania:
2.130.193,99 zł. Realizacja
inwestycji została zaplanowana na dwa lata i na drugim odcinku zostanie wykonana w 2022 r.

13

Przebudowa ul. Dworskiej w Brwinowie.
Realizacja tej inwestycji jeszcze trwa. Powstanie nowa
droga, chodnik i miejsca
parkingowe.

Gmina Brwinów współpracuje także z powiatem
pruszkowskim i Mazowieckim Zarządem Dróg
Wojewódzkich przy inwestycjach na drogach powiatowych i wojewódzkich, np.
dofinansowała przebudowę
drogi powiatowej w Koszajcu i wykonała dokumentację
projektową budowy ronda
na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 720 ul. Natalińskiej z ul. Piaseckiego
w Otrębusach.

12

o g ł o s z e n i a

URZĄD GMINY BRWINÓW POSZUKUJE

OSÓB DO PRACY NA STANOWISKACH:

ZGŁOŚ AWARIĘ
LAMP ULICZNYCH
Zgłoszenia są przyjmowane
przez 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu

UWAGA: NOWY NUMER
I ADRES E-MAIL

 535 552 609
e-mail:

konserwacja.energobud@gmail.com

PODINSPEKTOR - PRACA NA ZASTĘPSTWO
w R ef er ac ie B u dże to wo-F in an so wo -Po d at kow ym
Wi ęce j i n fo rm ac ji : t e l. 2 2 7 38 26 2 4
e- ma i l: agn i esz ka .k ie lb owsk a@b rwino w. p l

PODINSPEKTOR ORAZ INSPEKTOR
DS. PRZYGOTOWANIA I ROLICZANIA
INWESTYCJI DROGOWYCH
- DWA STANOWISKA
w R efe r a c i e I n we st y cj i i R e m ontów
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Cały czas pracujemy nad
tym, aby nasza jednostka nie
była postrzegana jako straż
nastawiona na egzekwowanie prawa tylko i wyłącznie
za pomocą środków oddziaływania restrykcyjnego, ale
jako formacja przyjazna
społeczeństwu, otwarta na
jego bieżące problemy –
podkreślają strażnicy.
Obchody
jubileuszu
były okazją do podziękowań za służbę oraz gratulacji. Przedstawiciele szkół
i przedszkoli oraz innych
instytucji
współpracujących ze Strażą Miejską –
Środowiskowego Ośrodka
Pomocy Społecznej oraz
Ośrodka Kultury w Brwinowie i Biblioteki Publicznej
w Brwinowie – podkreślali,
jak ważna jest działalność
straży. Zastępcy burmistrza
Sławomir
Walendowski
oraz Jerzy Wysocki wręczyli strażnikom nagrody
przyznane przez burmistrza
gminy Brwinów, a komendant Izabela Koźbiał otrzymała dodatkowo złoty medal przyznany przez Polski
Związek Straży Miejskich
i Gminnych. – Cieszę się,
że zostałam częścią historii,
ale pracujemy dalej, nie zatrzymujemy się. Przed nami
nowe wyzwania i zadania –
podsumowała komendant
Koźbiał swoje wystąpienie
podczas jubileuszowej uroczystości, która odbyła się
22 października w sali OSP
w Brwinowie.
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Brwinów w rankingach
Jak nas widzą, tak nas piszą – gmina Brwinów
zajęła 36. miejsce w rankingu samorządów publikowanym przez „Rzeczpospolitą” oraz 50.
miejsce w rankingu „Gmina dobra do życia”.

A

utorzy publikowanego
od kilkunastu lat rankingu samorządów „Rzeczpospolitej” biorą pod uwagę dane pokazujące efekty
działań miast i gmin w
zakresie dbałości o jakość
życia mieszkańców, stan
środowiska i rozwój ekonomiczny przy zachowaniu
stabilności finansów i wysokiej jakości zarządzania.
Gmina Brwinów zajęła
w tym roku 36. miejsce
wśród 878 gmin miejskich
i miejsko-wiejskich, a więc
po raz kolejny znalazła się
wśród 5% najlepszych samorządów w swojej kategorii. Świadczy to o kontynuacji rozwoju mimo trudnych czasów pandemii.
	Na ogólną ocenę złożyły
się m.in. wskaźniki dotyczące zdolności do zwiększania dochodów i korzystania
z zewnętrznych źródeł finansowania. Oceniana była
też wielkość wydatków na
edukację, kulturę, sport
i rekreację oraz transport
publiczny, a także kwestie
związane z ochroną środowiska i dostosowań do
zmian klimatycznych.
Podobny wynik Brwinów uzyskał w nowym

rankingu „Gmina dobra do
życia”, który został przygotowany z inicjatywy Serwisu Samorządowego Polskiej
Agencji Prasowej. Jego autorem jest prof. dr. hab. Przemysław Śleszyński z Instytutu Geografii i Przestrzennego
Zagospodarowania
Polskiej Akademii Nauk
(PAN). Zestawienie obejmujące wszystkie 2477 polskich
gmin oparto na 48 wskaźnikach składających się na sumaryczny Wskaźnik Jakości
Życia. Gmina Brwinów zajęła 50. miejsce wśród 2477
gmin (a 35. miejsce w swojej
kategorii), co także lokuje ją
w czołówce najlepszych samorządów.
Kryteriami branymi pod
uwagę były m.in. wydatki inwestycyjne, atrakcyjność migracyjno-osadnicza
gmin, jakość oświaty na ich
terenie, ale także dostęp do
opieki zdrowotnej, rekreacji
czy zieleni. Autor rankingu
przyjrzał się ponadto obciążeniu demograficznemu
w samorządach, infrastrukturze kulturalnej i dostępowi do Internetu. Do stworzenia rankingu posłużyły
również takie dane jak usłonecznienie i bilans wodny.

Centrum Integracji Mieszkańców
Wkrótce oficjalnie rozpocznie swoją działalność Gminne Centrum Integracji
Mieszkańców (GCIM) zlokalizowane w samym centrum Brwinowa, na targowisku miejskim.

N

iewielki, ale przytulny lokal, umeblowany
i wyposażony w podstawowe sprzęty biurowe, stwarza
możliwość zorganizowania
szkolenia lub warsztatu,
spotkania grupy wsparcia
czy koła zainteresowań.
Korzystać z niego mogą
mieszkańcy gminy Brwinów, Milanówka i Podkowy
Leśnej, którzy mają pomysł,
a nie mają go gdzie zrealizować. GCIM może być
udostępnione stowarzyszeniom, grupom czy pojedynczym osobom bez po-

noszenia przez nich kosztów
za wynajem i eksploatację,
ale jest jeden warunek: prowadzone tam zajęcia muszą
być nieodpłatne dla mieszkańców, czyli prowadzona
działalność ma być całkowicie niekomercyjna.
Funkcję administratora
GCIM pełni Środowiskowy
Ośrodek Pomocy Społecznej w Brwinowie (ŚOPS),
który serdecznie zaprasza do
korzystania z tego miejsca
i używania go do realizowania własnych projektów i pomysłów.

Koordynatorem GCIM
jest pracownik socjalny
ŚOPS Dorota Piasecka
i to do niej należy przesłać
e-mail w sprawie udostępnienia GCIM. Zapytanie
o termin powinno zawierać
dane kontaktowe nadawcy
oraz krótki opis projektu/
zamierzenia, które miałoby
być realizowane w GCIM.
Adres:
d.piasecka@brwinow.pl
lub ops@brwinow.pl.
– Joanna Dzierzba,
Środowiskowy Ośrodek
Pomocy Społecznej

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

LGD Zielone Sąsiedztwo wspiera rozpoczynających działalność gospodarczą
Osoby pełnoletnie zamieszkałe na obszarze gminy Brwinów, w Podkowie Leśnej i w Milanówku mogą, korzystając z pomocy i pośrednictwa Lokalnej Grupy Działania „Zielone Sąsiedztwo”, otrzymać premię w wysokości nawet 50 tys. zł na nowo
zakładaną działalność gospodarczą.

S

towarzyszenie Lokalna
Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo” pozyskała
dodatkowe środki z inicjatywy LEADER w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)
2014–2020 na dotacje dla
osób, które planują rozpocząć nową działalność gospodarczą.
	To już prawdopodobnie
ostatni nabór do konkursu
z tego programu, w którym
pełnoletnie osoby fizyczne
zamieszkałe na terenie działania LGD Zielone Sąsiedztwo (czyli w gminie Brwinów, w Milanówku oraz

Podkowie Leśnej) nieprowadzące działalności gospodarczej mogą uzyskać nawet
50 tys. zł premii na wsparcie
nowego biznesu. Zostały już
ogłoszone nabory: dotyczące wspierania rozwoju i powstawania nowych przedsiębiorstw, refundacji kosztów
w przypadku przedsięwzięć
gospodarczych i społecznych oraz rozwoju kultury,
turystyki, rekreacji i sportu.
Nabór wniosków będzie trwać od 22 listopada
do 10 grudnia 2022 r. Osoby zainteresowane rozpoczęciem działalności gospodarczej powinny przygotować

odpowiednie dokumenty,
w tym biznesplan.
Premia będzie wypłacana (pierwsza transza w wysokości 80% kwoty pomocy,
druga transza w wysokości
20% kwoty pomocy) w formie płatności ryczałtowej na
poniesienie kosztów kwalifikowanych, wskazanych
we wniosku i biznesplanie.
Wniosek o płatność pierwszej transzy pomocy składa
się w terminie do 3 miesięcy
od dnia zawarcia umowy do
Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego. Druga transza płatności jest wypłacana, jeżeli

operacja zostanie zrealizowana zgodnie z biznesplanem.
Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”
zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w
bezpłatnych konsultacjach,
najlepiej w formie on-line
lub telefonicznych. Można
również umówić się na spotkanie w biurze LGD, które
znajduje się w Podkowie Leśnej przy ul. Świerkowej 1.
Warto zaznaczyć, że
osoba, która uczestniczyła
w szkoleniu organizowanym
przez LGD lub skorzystała
z konsultacji dotyczących

naboru, może otrzymać
dodatkowe pięć punktów
w ocenie wniosku.

Aktualne informacje
dotyczące naboru wniosków, dokumentację oraz
pomocne linki można znaleźć na stronie internetowej
stowarzyszenia LGD „Zielone Sąsiedztwo”:
zielonesasiedztwo.pl i na
fb.com/zielonesasiedztwo.
Informacji na temat udziału
w konkursie udzielają także
pracownicy biura LGD pod
nr. telefonu 22 724 58 90.

6 ratusz
fot. Słoneczne przedszkole

fot. pixabay

Biuletyn informacyjny Ur z ę d u G m i n y B rw i n ó w
n r 1 1 1 | 1 7 l i stopa da 2 0 2 1

Nowe mundury dla OSP

Akcja przedszkola
dla Domu Dziecka

Doceniają druhów ochotników i rozumieją, jak
ważne są kwestie bezpieczeństwa – mieszkańcy
9 sołectw przeznaczyli część funduszu sołeckiego
na zakup nowego umundurowania dla OSP.

Przedszkole nr 3 w Brwinowie zorganizowało
akcję pomocy dla Domu Dziecka nr 16 w Warszawie. Pomogli również druhowie z brwinowskiej
Ochotniczej Straży Pożarnej.

F

W

undusz sołecki to część
budżetu, o przeznaczeniu której nie decydują radni czy burmistrz, lecz mieszkańcy sołectw. Decyzje dotyczące 2022 r. zapadały na
spotkaniach wiejskich odbywających się pod koniec
sierpnia i we wrześniu.
OSP Biskupice pełni
w swojej miejscowości ważną funkcję, chętnie angażuje
się w akcje społeczne, więc
tradycją jest, że sołectwo
Biskupice przeznacza na
potrzeby strażaków część
funduszu – w 2022 r. na dofinansowanie zakupu „piaskowych” mundurów prze-

znaczono ponad 6,6 tys. zł.
Druhowie otrzymają też
wsparcie od sąsiednich sołectw: Czubin, Falęcin, Milęcin i Kotowice. Zwłaszcza
to ostatnie sołectwo stawia
na bezpieczeństwo, przeznaczając dla OSP Biskupice
17 tys. zł (¾ swoich środków).
OSP w Mosznie otrzyma
7 tys. zł z sołectwa Domaniew. Część funduszu na mundury dla druhów przeznaczono także
w sołectwie Koszajec.
Dofinansowanie
zakupu
sprzętu dla OSP w Żółwinie
przewidziano na przyszły
rok w Owczarni i Tereni.

sparcie dla akcji popłynęło z wielu stron:
od pracowników Słonecznego Przedszkola, rodziców
przedszkolaków, przyjaciół
i sponsorów.
Udało się pozyskać i
zakupić m.in. dużą ilość
pieluch i artykułów higienicznych, podesty do umywalek, proszki i pasty do
prania, płyny do płukania i
wiele innych artykułów chemicznych. Jeden ze sponsorów przekazał dużą paczkę
nowych książek dla dzieci,
a z zebranych pieniędzy zakupiono m.in. wózek spacerowy typu parasolka, dwie

hulajnogi dla dzieci młodszych i dwie dla dzieci starszych oraz słodycze.
W poniedziałek 25 października przy zaangażowaniu strażaków z OSP
Brwinów
zgromadzone
dary zostały przekazane do
Domu Dziecka w Warszawie. Wizyta była dla dzieci
miłą niespodzianką.
	Strażacy z Brwinowa zaprezentowali dzieciom swój
wóz strażacki, stroje, kaski,
w które dzieci się ubierały
i dumnie w nich prezentowały. Dzieci z domu dziecka
ze swoimi „ciociami” przystąpiły do akcji i jechały na

sygnale „do pożaru”, co stanowiło dla nich niewątpliwie największą atrakcję.
Akcja powiodła się!
– Za bezinteresowną pomoc,
ofiarność i życzliwość, które
przyczyniły się do realizacji
naszych planów i zamierzeń,
składam serdeczne podziękowanie. Dziękuję za przekazane darowizny i wsparcie
materialne i finansowe akcji
zainicjowanej przez Przedszkole nr 3 w Brwinowie
– napisała Ewa Przybylik
dyrektor Przedszkola nr 3
w Brwinowie.

„Jedźmy po zdrowie bezpiecznie” – konkursowe prace plastyczne
Uczestnicy konkursu plastycznego zaprezentowali swoje pomysły na ekologiczny środek transportu. Okazuje się, że dobre rozwiązania są na
wyciągnięcie ręki.

P

race plastyczne miały być nawiązaniem do hasła przewodniego tegotocznego Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu – „Korzystaj ze zrównoważonej
mobilności. Dbaj o zdrowie”. Jedna z nagrodzonych prac
pokazuje samochód z magnesami zamiast kół, druga – rowerzystę. Na wyróżnionych pracach widać przykłady z życia wzięte: hulajnogi, pociąg, rower i ścieżki rowerowe.

Rys. Alicja Broda z kl. IVb, SP nr 1

Rys. Nikodem Rybak z kl. Ib, SP w Żółwinie

Rys. Lena Leszkiewicz z kl. IVb, SP w Podkowie Leśnej

Rys. Bartosz Broda z kl. VIIa, SP nr 1

Rys. Jakub Gromadzki z kl. 2e, SP nr 2
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Jadłodzielnia
Aby jedzenie się nie
marnowało... Z takim
założeniem społecznicy uruchomili kilka
miesięcy temu punkt
bezpłatnego oddawania i odbierania żywności w Brwinowie.

J

Ukryta historia Brwinowa, czyli opencaching
(czyt. openkeszing) dla wszystkich
Spacery i wyprawy po tzw. kesze ukryte w różnych miejscach w terenie, a przy okazji poznawanie
historii Brwinowa w ramach popularnej gry terenowej „opencaching” to propozycja Fundacji Sofijka.

W

spólnie zwykli ludzie
mogą osiągnąć niezwykłe rezultaty. Takie motto przyświecało Fundacji
Sofijka – edukacja i rozwój
w realizacji projektu, którego celem było utworzenie
26 skrytek opencachingowych, opisujących ciekawe
miejsca i postaci Brwinowa i okolic. Całość została
stworzona dzięki zaangażowaniu wolontariuszy (ponad
30 osób), którzy tworzyli
skrytki i są ich opiekunami
oraz partnerów (10 organizacji takich jak Biblioteka
Publiczna czy Towarzystwo
Przyjaciół Brwinowa).
Projekt
obejmował:
przeprowadzenie
dwóch

spotkań organizacyjnych,
które odbyły się w lipcu
w Gminnym Ośrodku Kultury OKej w Brwinowie,
dwóch spotkań praktycznych w terenie dla dzieci
i rodzin (wrzesień) oraz
pracy merytoryczno–technicznej, dzięki której skrytki
dostępne są na stronie www.
opencaching.pl.
W październiku mieszkańcy i sympatycy Brwinowa zostali zaproszeni
do udziału w grze „Odkryj
Brwinów”. Zgłoszone zespoły (ponad 70 osób) miały
dwa tygodnie na odnalezienie skrytek i wpisanie się
do dziennika odwiedzin.
Po zaciętej rywalizacji zwy-

cięzcami zostali Grzegorz
i Wojciech Zygnerscy.
W sobotę 23 października w pięknej scenerii brwinowskiego dworku Zagroda
odbyło się spotkanie finałowe z udziałem współtwórców skrytek, partnerów oraz
uczestników gry terenowej.
	Ten projekt to dowód na
to, jak wiele można zdziałać
razem. Udało się nim objąć
ponad 100 osób, a najważniejsze jest to, że skrytki
dostępne są przez cały czas.
Zapraszamy
wszystkich
do poszukiwania skrytek,
bo jest to świetna zabawa
dla całej rodziny. Wystarczy
odnaleźć skrytkę za pomocą współrzędnych i innych
z a p r o s z e n i a

danych dostępnych na www.
opencaching.pl, wpisać się
do dziennika odwiedzin
i zapoznać się z opisem.
Dzięki temu w ciekawy sposób można poznać dziedzictwo kulturowe naszego regionu.
	Zadanie zostało dofinansowane ze środków programu „Działaj Lokalnie”
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju
Filantropii w Polsce oraz
Stowarzyszenie Europa i My,
a także przez gminę Brwinów.
– Monika Jędrzejewska-Wiergiles,
prezes Fundacji Sofijka

adłodzielnia funkcjonuje
w dawnym punkcie Totolotka przy Ośrodku Kultury
w Brwinowie. Drzwi są
otwarte od poniedziałku
do piątku w godz. 6–20, w
soboty do godz. 17, a w niedziele w godz. 10–16.
– Zachęcamy mieszkańców do przeglądania szafek
i spiżarni w poszukiwaniu
produktów, które mogą się
zmarnować – mówi Ewa
Kaszowska-Brol, koordynatorka jadłodzielni w Brwinowie.
Każdy sklep, restauracja,
czy osoba prywatna, która
chce przekazać żywność,
a nie ma możliwości jej dostarczenia, może wysłać do
wolontariuszy jadłodzielni wiadomość przez stronę
FB/jadlodzielniabrwinow.
Dla tych osób, które nie korzystają z Facebooka, swój
numer telefonu zgodził się
udostępnić
wolontariusz
Zbyszek 604357009. Z koordynatorem
jadodzielni
można też skontaktować się
mailwo pod adresem:
jadlodzielniabrwinow@
gmail.com
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Skarpetki mają swój świat
Świat wyobraźni jest najpiękniejszym miejscem. Wiedzą o tym
doskonale dzieci, my dorośli (w zderzeniu z codziennością) niestety
o nim zapominamy.

to forma medytacji. Mam nadzieję, że wystawa w Brwinowie będzie
źródłem wielu miłych dni i przyciągnie ku sobie okolicznych widzów,
małych i dużych.
A więc zapraszamy, i małych, i dużych do naszej galerii. Prace Laury
Rumi można oglądać do 7 grudnia.

W sobotę 23 października w świetlicy w Domaniewie tworzyły się na
kartce papieru przepiękne historie. Prym wiodły... SKARPETKI! Otóż
właśnie one giną w otchłaniach pralkowych bębnów, to ich nigdy nie
można sparować (nie mylić ze sparowaniem sportowym). To m.in. one
mają w świecie książek swoją własną krainę. Po wystawie ilustracji do
książek Daniela de Latoura natchnione dzieci tworzyły i opowiadały
artyście o wymyślonych historiach bohaterek.
Było to przedostatnie spotkanie z cyklu GALERIA WIEJSKA NAD ŁĄKAMI. Kolejne już 4 grudnia, a poprowadzi je Agata Skiba i będzie dotyczyło szczególnej techniki – mozaiki, jej historii oraz najbardziej reprezentatywnych dzieł od starożytności do współczesności. Oczywiście
będzie też czas na podsumowanie pierwszej edycji spotkań ze sztuką
w Domaniewie.
Projekt GALERIA WIEJSKA NAD ŁĄKAMI współorganizowany jest przez
Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Muzyka Mistrza
„Jeśli masz pasję do czegoś, po prostu to rób”– powiedział laureat
XVIII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina Bruce (Xiaoyu) Liu.
Emocje po werdykcie jury jeszcze nie opadły, dlatego postanowiliśmy
zorganizować dla Was koncert muzyki geniusza polskiej pianistyki Fryderyka Chopina w wykonaniu Łukasza Nagórki.
W programie koncertu, który odbył się 13 listopada w OKeju, usłyszeć
można było Grande Valse Brillante Es-dur op. 18, Walc As-dur op. 34
nr 1, Nokturn cis-moll op. 27 nr 1, Mazurek e-moll op. 59 nr 1, Scherzo
b-moll op. 31 nr 2, a na koniec, na bis, Legendę Ignacego Paderewskiego! [mh/aż]

Laura Rumi WZORY I ILUSTARCJE
Galeria OK z ogromną przyjemnością promuje młodych twórców. Tym
razem do naszej przestrzeni wystawienniczej zaprosiliśmy artystkę,
która zupełnie niedawno zajęła się ilustrowaniem. Swoją pasję łączy
z wcześniej już rozwijanym zamiłowaniem do tworzenia przedmiotów
użytkowych. W ten sposób Laura Rumi stała się autorką 88 kart składających się na talię La.Rumi. Są to karty do pobudzającej wyobraźnię
gry kreatywnej, mogącej urozmaicić spotkanie przyjaciół czy rodzinny
wieczór. W swoim zbiorze autorka ma już około stu prac malowanych
akwarelą, które służą jej również za kanwę wzorów drukowanych na
tkaninie oraz w formie plakatów.
Artystka pisze o sobie: Wszystko zaczęło się w 2020 roku i pociągnęło za sobą wiele skojarzeń... Stałam się Laurą Rumi, ponieważ było
to najlepszym, co mogłam sobie dać w owym czasie. Spłynęłam na
papier emocjami, dodając do swoich myśli wody i koloru, kształtując
je za pomocą cienkopisu. Tworzę wieczorami, gdy moje dzieci śpią.
Odpoczywam, projektując kolejny wzór, nową kartę do talii La.Rumi.
Zawsze są to dla mnie bardzo przyjemne chwile. I zdecydowanie jest

foto_ARCHIWUM OKej
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Pumpkin brzmi lepiej niż dynia
Zawsze mnie odstraszała nazwą jak szpinak, zupa rybna czy cebulowa,
przekonałem się dopiero po ugotowaniu, jaka jest smaczna, pożywna
i pachnąca. Sezon na dynie w pełni, a może już się kończy? Jeśli nie
macie swojej wersji eko, wybierzcie się np. na targ w Brwinowie lub do
takiego sklepu warzywnego niedaleko Urzędu Gminy :)
Co można z niej robić, pewnie wiecie (ja dżemu nie robię, bo nikt
w domu nie lubi), ale jakie ma właściwości? Hmm… Po pierwsze jest
niskokaloryczna, poza pestkami, które za to dobre dla jelit. Jest przeciwutleniaczem, bombą beta-karotenu i błonnika, jednak ma wysoki
indeks glikemiczny – uwaga cukrzycy!

kroję w kostkę. W większym garnku na oliwie szklę pokrojoną w kosteczkę cebulę oraz obrany i pokrojony na plasterki czosnek (nie cały,
bo dodaję resztę pod koniec pichcenia). Dodaję dynię i ziemniaki, doprawiam solą i pieprzem, smażę, co chwilę mieszając, przez ok. 5 minut. Pod koniec dodaję curry i kurkumę. Wlewam gorący bulion i pod
przykryciem gotuję 10-15 minut (trzeba sprawdzać, czy nie przywiera
i mieszać).
Pomidory sparzam, obieram, usuwam szypułki i pestki, kroję w kostkę.
Wrzucam do zupy (chyba, że używacie już rozdrobnionych z puszki czy
słoika, wówczas kilka łyżek, by nie zdominować smaku dyni). Gotuję
jeszcze ok. 10 min, wyłączam gar, wyciskam pozostały czosnek, dodaję
śmietany (kilka łyżek można kleksnąć do talerza tuż przed podaniem),
studzę i miksuję. To tyle! Jak ktoś lubi bazylię i sery – włala!

Można ją długo przechowywać w pokojowej temperaturze lub chłodzić, mrozić. Jest kilka odmian, nawet taka, którą można jeść na surowo.

foto_AUTOR

No dobra, czas na zupę!

Zupa dyniowa Co potrzebne?
• ok. kilogram dyni (obranej, wydrążonej, bez pestek)
• 3–4 ziemniaki

• 1 cebula

• 5 ząbków czosnku (lub do smaku)

• 3–4 łyżki oliwy

Bajka terapeutyczno-filozoficzna
autorstwa Agnieszki Suchowierskiej
z cyklu BAJKI NA LEPSZE ŻYCIE
Opracowanie teatralne

SŁAWA TARKOWSKA
Scenografia i lalki

KATARZYNA SAMOSIEJ

• 2 pomidory (bez skóry lub trochę przecieru)

• 3–4 szklanki bulionu (najlepiej domowego, nie z torebki!)

• ½ szklanki śmietanki 18%

• sól, pieprz, curry, kurkuma (do smaku, ja zawsze przedobrzam)
• opcjonalnie trochę świeżej bazylii

• mogą być grzanki, stary ser, choć i tak składników sporo.
Robię tak: dynię obieram ze skórki, usuwam nasiona (możecie suszyć
i potem obierać i jeść), miąższ kroję w kostkę. Ziemniaki obieram i też

27

listopada 17.00
Ośrodek Kultury OKej
Wilsona 2
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BRWINOWSKI PARNAS 2021 ROZSTRZYGNIĘTY
Z wielką przyjemnością ogłaszamy, że jury V Ogólnopolskiego Konkursu
Poetyckiego BRWINOWSKI PARNAS jednogłośnie wskazało zwycięzcę.
Laureatką nagrody głównej została Sara Jaworska. Dzielimy się z czytelnikami „Ratusza” zwycięskimi wierszami poetki oraz zamieszczamy laudację sędziowską.
Rafał Różewicz: W wierszach Sary Jaworskiej mamy spójność językową
i światopoglądową. W moim odczuciu język nadąża za myślą, za tym, co
autorka chce powiedzieć, albo lepiej: wykrzyczeć zbliżający się koniec
wielkiego kapitału, który niestety nie podda się tak łatwo i pociągnie za
sobą koniec świata, czyli nas wszystkich – na dno (myślę że nadzieja jest
wtedy jak trzymasz mnie za rękę a rozpacz jak przypominam sobie że nie
dożyjesz starości) – te wersy zapamiętam na długo. Sara Jaworska nie robi
tego jednak w sposób pretensjonalny, ponieważ ten słuszny lęk o przyszłość jest już literacko obrobiony, poddany odautorskiej obróbce. I wybrzmiewa dokładnie tak, jak chce tego autorka. Jeśli autorka umie już to
robić, czyli kontrolować wszelkie towarzyszące pisaniu myśli jak w wierszu terrorgirl (siostrzenica supergirl) i panować nad przestrzenią, w której
dzieje się wiersz, taki jak ten – umie już zapanować nad osobą czytającą.
A umiejętność przekazywania ludziom w wierszach tego, z czego nie
zdają sobie jeszcze sprawy – to duża sztuka i dobry prognostyk na
przyszłość.
W Turnieju Jednego Wiersza, który odbył się 6 listopada podczas finałowej
gali Brwinowskiego Parnasu, wzięło udział ośmioro uczestników, a zwyciężyła Iwona Szewczak wierszem pt. List do brzozy. Nagrodzony wiersz
opublikujemy w kolejnym wydaniu „Ratusza”. Szczegółowe informacje o finale
V edycji Brwinowskiego Parnasu na stronie Biblioteki: biblioteka.brwinow.pl. Wkrótce również udostępnimy relację filmową z wydarzenia na naszym kanale YouTube.

SPOTKANIE Z KATARZYNĄ GACEK
Serdecznie zapraszamy na spotkanie z Katarzyną Gacek, pisarką i scenarzystką, tworzącą zarówno dla dorosłych, jak i dla młodzieży. Autorka z wykształcenia jest psychologiem, a karierę literacką rozpoczęła od pisania artykułów prasowych, scenariuszy odcinków seriali kryminalnych
oraz pisania powieści w duecie.
Ostatnie lata to dla Katarzyny GaSPOTKANIE AUTORSKIE
cek przede wszystkim praca indywidualna. Dla młodych czytelników stworzyła bestsellerową serię
Pisarka i scenarzystka.
Supercepcja, o przygodach trójki
Autorka powieści dla dorosłych i dla dzieci.
Mieszka w Kaniach.
przyjaciół, których łączy tajemniczy dar. Dziś seria liczy już sześć
tomów. Dorośli z kolei mogą się
cieszyć książkami o sympatycznej
grudnia
pani weterynarz z Podkowy Leśnej,
2 0 2 1
obdarzonej wyjątkową intuicją de18.00
tektywa. Cykl z udziałem bohaterki
liczy trzy tomy, a pierwszy tytuł –
Wilsona 2
W jak morderstwo – został sfilmoBrwinów
wany i w czerwcu tego roku miał
premierę kinową.
możliwość
kupienia
Na spotkanie z Katarzyną Gacek
książek
zapraszamy do sali Ośrodka Kultury OKej w piątek 3 grudnia na
liczba miejsc
ograniczona
godz. 18.00. Wstęp wolny.

KATARZYNA GACEK

fot: Natalia Łabuzek

OŚRODEK KULTURY

SPOTKANIA DKK

Chcesz porozmawiać o książkach? Przyjdź na jedno ze spotkań Dyskusyjnego Klubu Książki. Najbliższe spotkania:
BRWINÓW 26 listopada w Ośrodku Kultury OKej (godz. 10.20) – porozmawiamy
o książce reportażowo-podróżniczej Piotra Milewskiego Transsyberyjska.
OTRĘBUSY 10 grudnia w Filii Biblioteki przy ul. Wiejskiej 1 (godz. 12.30) – porozmawiamy o powieści japońskiego autora Duriana Sukegawy Kwiat wiśni i czerwona fasola.
Omawiane książki dostępne do wypożyczenia w naszej Bibliotece.

NAGRODA NAGRODA
GŁÓWNA

w V Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim . Brwinowski Parnas .

NAGRODA
GŁÓWNA
GŁÓWNA

SARASARAJAWORSKA
JAWORSKA
w V Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim . Brwinowski Parnas .

terrorgirl (siostrzenica supergirl)
budzi mnie kiedy próbuję się wydostać j u r y j u r y
z siedziby libertariańskiej sekty nie zdążę nawet
uruchomić laserów z oczu mimo że chcę
i chcę lecieć budzi mnie bo znowu zabieram jej kołdrę
budzi mnie bo to ją obudziła
kuna nie jest naszą przyjaciółką chociaż może
pragnie być tak skrobie i bez ustanku skrobie
i chodzi i w kółko chodzi boję się że je wapno
ze ściany czy styropian z ocieplenia i wkrótce umrze
między mną a nieskończonością
6 al dla
i s innego
t o p apodłoga
d a 2 0 2 1
ta granica że dla kogoś sufit
Patronat Burmistrza
ta granica jest zbyt
cienka
Gminy Brwinów
proszę kuno przedrap
Patronat Burmistrza
Gminy Brwinów
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ernst toller dowiaduje się o końcu świata

wcześniej czekał na ponowne przyjście
nie wiedział że wszystko na co mógł liczyć dzieje się już teraz
że istnieje jedynie nadzieja i rozpacz
drugi najbogatszy człowiek na świecie buduje tunele do zabijania bogaczy
przeprowadzi się na inną planetę i zapomni o apartheidzie
kosmiczna żona urodzi mu kolejne nieludzko rumiane dziecko
a może sam je urodzi tak jak pascal curious w the sims 2 po porwaniu przez ufo
myślę że nadzieja jest wtedy jak trzymasz mnie za rękę
a rozpacz jak przypominam sobie że nie dożyjesz starości

truck simulator
śpiewamy przejeżdżając na czerwonym
może nawet krzyczymy
bo nie potrafisz śpiewać a ja cię kocham
i have emotional motion sickness
siedemdziesiąt na godzinę na rondzie
sonda wystrzelona w kosmos
radzieckie podboje rosyjskie drogi going east
pewnie kiedyś wyjedziemy bo nie do twarzy mi w czerwonym
a już teraz boję się zasypiać i budzić
born under scorpio skies
niestety nawet waga w ascendencie nie wróży nic dobrego
ta symulacja nie może przecież trwać wiecznie
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fot.Urząd gminy Brwinów (PR)

Zawody Pucharu Polski

Rowerem na przełaj
V Ogólnopolski Wyścig w Kolarstwie Przełajowym
o Puchar Burmistrza Mikołowa, który odbył się 23
października 2021 r., miał rangę zawodów Pucharu
Polski. Jakub Wolcendorf bardzo dobrze rozpoczął
tegoroczny sezon, zajmując miejsce na podium.
Poniżej jego relacja z wyścigu.
jednym z podchwytliwych
zakrętów spada mi opona
z przedniego koła i zaliczam dzwona. Trochę deprymujące, to zadarzyło mi
się pierwszy raz. Powrót do
auta, szybka zmiana koła.
Tym razem opona bardziej
agresywna, trochę nieodpowiednia na suche warunki,
ale nie ma wyboru. Szybka
rozgrzewka i start. Ruszam
nieźle, bo trzecia pozycja, a
czołówka blisko. Szybki wyścig z mnóstwem ciasnych

z a p r o s z e n i e

z e s p o ł u

nawrotów, 3x schody i trochę błota. 5 okrążeń szybko
mija, ale dopiero na ostatnich dwóch jestem w stanie
złapać swój rytm. Jak zacząłem, tak kończę na trzeciej
pozycji w kategorii wiekowej
35–45. Dekoracja i do domu,
już z myślą o startach w kolejnych tygodniach. Zawody
wieńczące sezon – Mistrzostwa Polski – odbędą się
w styczniu.
– Jakub Wolcendorf,
Brwinowski Klub Kolarski

m a z o w s z e

Unihokeiści na podium
Reprezentacja Brwinowa zajęła drugie miejsce
w zawodach unihokeja.

Z

espoły z Błonia, Brwinowa, Leszna, Komorowa, Milanówka, Nadarzyna i Podkowy Leśnej
rozegrały 21 października
2021 r. turniej unihokeja.
Gospodarzem wydarzenia
była gmina Brwinów. Nie
zawiedli kibice – uczniowie
Szkoły Podstawowej nr 1
w Brwinowie wspierając zawodników, stworzyli w hali
piękną sportową atmosferę.
W decydującym meczu
o złoto zmierzyły się drużyny z Brwinowa i Milanówka.
Pojedynek był wyrównany.
Ostatecznie mecz zakończył
się wynikiem 1 : 2. Choć

fot.Urząd gminy Brwinów (PR)

obudka o czwartej nad
ranem. Za oknem wichura i deszcz siąpi. Łyk ciepłej
kawy. Wrzucam jedzenie
do wcześniej zapakowanego
auta i ruszam na pierwsze
w tym sezonie zawody przełajowego Pucharu Polski.
Tym razem do Mikołowa –
jedyne 310 km.
	Na miejscu jesienna aura
i wiatr. Opuszczam ciepłe
auto, trzeba przygotować rower i ubiór. Ruszam na rundę zapoznawczą, a na niej na

nie udało się wygrać, ale
w klasyfikacji końcowej królem strzelców został reprezentant Brwinowa Ignacy
Starosz.
	Zastępca
burmistrza
gminy Brwinów Jerzy Wysocki gratulował wszystkim
uczestnikom, wręczał puchary i medale.

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 oraz jego świetlice w sołectwach Dworek Zagroda,
ul. Grodziska 57  Apteka, ul. Powstańców Warszawy 8  BPWiK,
ul. Wilsona 46  Sklep „Czwórka”, ul. Grodziska 4  Sklep, ul. Grodziska 9
 Galeria Brwinów, ul. Grodziska 46  Magmar, ul. Wilsona 52
 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 AK Otrębusy, ul. 11 Listopada 4F  kioski przy rondzie
Wacława Kowalskiego
otrębusy: Toeplitzówka, ul. Wiejska 1 – Biblioteka 
piekarnia AK, ul. Wiejska 21  sklep Społem przy WKD, ul. Natalińska 21
 piekarnia Witaszczyk przy WKD  sklep U Sabiny, ul. Natalińska 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  sklep Delikatesy na rogu,
ul. Żółwińska 27B
DZIĘKUJEMY SOŁTYSOM ZA POMOC:
 Biskupice  Czubin  Domaniew  Falęcin  Koszajec
 Krosna  Milęcin  Moszna  Kotowice  Owczarnia
 Parzniew  Terenia  Żółwin

kolejne wydanie: 15 grudnia 2021 r.
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Jesienne sadzenie krokusów – fotorelacja
Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa rozdawał pod koniec października cebulki krokusów. W akcję sadzenia włączyły się
m.in. przedszkola i szkoły z Brwinowa i Otrębus oraz Galeria Pomysłów „Pasja” z Osiedla Słonecznego w Kaniach.
Jako pierwsze zameldowało
się po wykonaniu zadania
przedszkole przy ul. Piłsudskiego w Brwinowie.
– W ogrodników wcieliła
się grupa Żabki (5-latki)
z Przedszkola Filialnego
Przedszkola nr 1 – relacjonowała Małgorzata Russo.
Wiosną dzieci będą wypatrywać, czy na klombach pojawią się kwiatki!
To była duża frajda, móc
samemu wziąć do ręki
małe cebulki krokusów.
– Zdjęcia wykonane w Przedszkolu nr 1 w Brwinowie – przesłała Kamila Ajdysińska.
– Pozdrawiamy z osiedla
Słonecznego w Kaniach.
Cebulki z Pasją wsadzone!
Korzystając z ostatnich dni
słonecznej pogody, zdążyliśmy wsadzić cebulki. Chociaż było nas bardzo mało,
było za to dużooo radości.
Już nie możemy doczekać
się wiosny, jak zachwyci
nas nasz kolorowy kwiatowy obraz – napisała Dorota
Płóciennik z Galerii Pasja.
– Dzieci z Przedszkola w Otrębusach sadziły cebulki, które
otrzymaliśmy z Urzędu Gminy – napisała Magdalena Piskorz

– Słoneczne przedszkolaki dbają o zieleń w swoim otoczeniu. Na dużym placu zabaw posiadają skrzynie do sadzenia
kwiatów i warzyw. W jednej z nich rośnie jeszcze pietruszka
posiana wiosną, a zielona natka chętnie podskubywana jest
przez dzieci bawiące się w ogrodzie.
Wykorzystując wolne miejsca w skrzyniach, starszaki posadziły tam cebulki krokusów. Tymczasem dzieci będą obserwowały ich wzrost i czekały, aż pięknie zakwitną wiosną
ku radości dzieci oraz dorosłych – podkreśla Ewa Przybylik,
dyrektor Przedszkola nr 3 w Brwinowie.
i n f o r m a c j e

fb.com/Brwinow

Obserwuj stronę społecznościową prowadzoną przez Urząd Gminy Brwinów.
Zobacz, co słychać.

– W piękną, słoneczną środę
3 listopada klasa Ic z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Otrębusach postanowiła
upiększyć teren wokół szkoły
i posadzić cebulki krokusów,
które będą zwiastunami nadejścia wiosny.
Sadzenie cebulek kwiatowych to lekkie i przyjemne
jesienne zajęcie dla każdego.
Należy jedynie pamiętać, by
cebulki sadzić na głębokości trzykrotnie większej od
ich wysokości i tak, by czubek skierowany był do góry.
Prace ogrodowe dostarczyły
dzieciom mnóstwa radości.
Nauka przez doświadczanie
jest szybka, łatwa i trwała.
– relacjonowały akcję wychowawczynie Paulina Hagowska-Słowik i Agnieszka
Łuczak.

