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Dla czytelników biuletynu „Ratusz” mamy ostatnie egzemplarze kalendarzy ściennych gminy Brwinów.
Rozdamy je tym, którzy zadzwonią do Biura Promocji (22 738 26 29) w poniedziałek 7 lutego w godz. 17–18.

Budżet gminy Brwinów na 2022 rok
Gmina Brwinów rozpoczęła Nowy Rok z budżetem uchwalonym przez Radę Miejską podczas grudniowej
sesji on-line. Zaplanowane zostały wydatki w kwocie ponad 205 mln złotych. Ambitny plan inwestycyjny
zawiera zadania na ponad 48 mln zł.

r

adni podjęli 20 grudnia uchwały dotyczące budżetu na 2022 r.
oraz Wieloletniej Prognozy
Finansowej gminy Brwinów
na lata 2022–2034. Projekty tych dokumentów trafiły
wcześniej do regionalnej
Izby Obrachunkowej, instytucji nadzorującej prawidłowość działań samorządu
w zakresie spraw finansowych, która zaopiniowała je
pozytywnie.
W budżecie na 2022 r.
zostały zaplanowane nieco
niższe dochody niż w ubiegłym roku, w wysokości
186.385.404,99 zł.
Wydatki mają wynieść
205.045.869,59 zł, a zaplanowane zwiększenie deficytu umożliwi podjęcie
oczekiwanych przez mieszkańców działań inwestycyjnych. Jest wśród nich m.in.
budowa szkoły w Parzniewie, która będzie najkosztowniejszą inwestycją kubaturową w historii gminy,
a jej realizacja szacowana

na ok. 60 mln zł będzie re- ponad 7,7 mln zł. Ponad 13 budowę nowej szkoły oraz
mln zł to wydatki inwesty- modernizację istniejących
alizowana do 2024 r.
Na pierwszym miejscu cyjne, w których mieszczą placówek.
wykresu
Tytuł na
są wydatki na oświatę i edu- się tegoroczne wydatki
Dokończenie na str. 2 >>>
kację, które rosną z roku
na rok i zgodnie z uchwałą budżetową przekroczą
Rodzina i pomoc społeczna
74 mln zł. z tej kwoty ok.
~ 30 mln zł
60 mln zł to wydatki
Gospodarka
bieżące, w tym wyodpadami
datki
związane
~ 16 mln zł
Oświata
z prowadzeniem
szkół i przedi wychowanie
szkoli (m.in.
~ 74 mln zł
Drogi
pensje pracow(transport
ników, zakup
materiałów dyi łączność)
daktycznych,
~ 23 mln zł
utrzymanie
w 2022 r.
oraz remon(bieżące
ty budynków,
Administracja
wspólna obsłui inwestycyjne
~ 12 mln zł
ga i koszty enerrazem)
gii elektrycznej
oraz gazu).
Wodociągi
Dotację z budżei kanalizacja
tu gminy uzyskują
Pozostałe
Kultura ~ 21 mln zł
też niepubliczne szkowydatki
~ 11 mln zł
ły, przedszkola i punkty
~
21
mln
zł
przedszkolne – łączna kwota zaplanowana na ten cel to
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budżetu

gminy Brwinów
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Dokończenie ze str. 1
>>>

Budżet gminy Brwinów na 2022 rok

Choć od czerwca br.
wypłaty z programu rodzina 500+ będzie realizować
zus, wydatki na rodzinę
oraz pomoc społeczną nadal
plasują się na drugim miejscu w budżecie gminy. Łączna kwota prawie 30 mln zł
pokazuje skalę szerokiej
działalności Środowiskowego Ośrodka Pomocy
Społecznej. Obok wypłat
różnego rodzaju świadczeń
są tu także wydatki na usługi opiekuńcze oraz działania z zakresu wspierania
rodziny, w tym m.in. prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych w Brwinowie
i sołectwach, a także działania związane z przeciwdziałaniem uzależnieniom.
Znaczące wydatki związane są z utrzymaniem
i modernizacją dróg (ponad 23 mln zł) oraz z gospodarką odpadami (ponad 16 mln zł) – opłaty od
mieszkańców nie pokryją
wysokich kosztów odbioru
odpadów i ich zagospodarowania.

Na liście zadań inwestycyjnych w 2022 r. znalazło się 80 pozycji na łączną
kwotę ponad 48,25 mln zł
(z czego ponad 1/3 to inwestycje dotyczące dróg gminnych).
są wśród nich m.in.:
budowa szkoły w Parzniewie (10 mln zł),
projektowanie i budowa
sieci wodociągowej i
kanalizacji sanitarnej
(ponad 9 mln zł),
modernizacja ul. słonecznej w miejscowości
Krosna (5,3 mln zł),
przebudowa i budowa
ul. Karolińskiej w Otrębusach (2,7 mln zł),
rozbudowa ul. Kępińskiej w Brwinowie
(1,8 mln zł),
przebudowa ul. Kościuszki w Brwinowie
(1,5 mln zł),
przebudowa ul. szkolnej
w Brwinowie (1,4 mln zł
– dokończenie zadania
2-letniego),
przebudowa ul. Grudowskiej w Brwinowie
(0,7 mln zł),

Oświata
~ 13,3 mln zł
Drogi
~ 17,1 mln zł

Wodociągi
i kanalizacja
~ 9,1 mln zł

Kultura
~ 5,2 mln zł

kresu

Tytuł w
y

e-mail: brwinow@
brwinow.pl

ry technicznej, przebudowę
zatoki postojowej przy ul.
Grodziskiej.
Nowa biblioteka będzie
budynkiem energooszczędnym. Projekt wykonała
pracownia architektura Pasywna Pyszczek i stelmach
z Krakowa. Przy budynku
powstaną zewnętrzne czytelnie dla dzieci i dorosłych.
Miejskim w Brwinowie
(0,3 mln zł),
budowa i wyposażenie
strefy aktywizacji
oraz placu zabaw
w Otrębusach
(0,9 mln zł),
zakończenie rewaloryzacji pałacu w Brwinowie
(prawie 2,4 mln zł),
zakończenie budowy
biblioteki w Brwinowie (2,7 mln zł).

budowa ul. Woydy
w Brwinowie
(0,4 mln zł),
projektowanie i budowa
oświetlenia (1,1 mln zł),
realizacja projektu
„Działaj dla klimatu”
(1,8 mln zł),
modernizacja placówek
oświatowych i przedszkoli (1,5 mln zł),
rewitalizacja naturalna
stawu w Parku
Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska
~ 1,7 mln zł
Bezpieczeństwo
~1,6 mln zł

Projekt zakłada też nasadzenia zieleni
Budowa biblioteki przy
ul. Grodziskiej jest realizowana przy współfinansowaniu z budżetu województwa
mazowieckiego w ramach
Instrumentu wsparcia zadań
ważnych dla równomiernego rozwoju województwa
mazowieckiego.

Mieszkańcy skorzystają też
z gminnych dotacji, m.in.
na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu (40 tys. zł),
zmianę systemu ogrzewania
(250 tys. zł) oraz działalność
organizacji pozarządowych
w dziedzinie sportu, kultury, profilaktyki uzależnień,
edukacji, ochrony zdrowia
i ekologii (ponad 500 tys. zł).

Na zdjęciu: Budowa biblioteki przy ul. Grodziskiej 10A

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. 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

22 738 26 15

B

iblioteka powstaje w bliskim sąsiedztwie obecnej siedziby i urzędu Gminy
Brwinów, a jej nowym adresem będzie ul. Grodziska
10a. Wykonawca wybrany
w przetargu poza budową
biblioteki i wyposażeniem
budynku ma za zadanie zagospodarowanie terenu, budowę zjazdu i infrastruktu-

Pozostałe wydatki
~ 0,7 mln zł

Urząd Gminy Brwinów: adresy i telefony

Urząd Gminy

Gmina Brwinów otrzymała prawie 2,8 mln zł dotacji z budżetu województwa mazowieckiego. Umowa została podpisana 3 stycznia 2022 r.

FOT. URZĄD GMINY BRWINÓW (PR)

Wydatki
inwestycyjne
gminy Brwinów
w 2022 r.

Dotacja na budowę biblioteki
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Unia Miasteczek Polskich
w Otrębusach

KOMENTARZ BURMISTRZA

ARKADIUSZA KOSIŃSKIEGO
NA TEMAT WPŁYWU
PROGRAMU

Gminę Brwinów odwiedzili samorządowcy z całej
Polski – 17 stycznia w Otrębusach odbyło się
walne zgromadzenie Unii Miasteczek Polskich.

u

nia Miasteczek Polskich jest ogólnopolskim stowarzyszeniem reprezentującym
samorządy. została założona w 1991 r., a wśród ówczesnych członków-założycieli
była gmina Brwinów. Misją
Unii Miasteczek Polskich
jest wspieranie idei samorządności lokalnej oraz
rozwoju wspólnot lokalnych i społeczeństwa obywatelskiego. – Jesteśmy głosem samorządów, tej Polski
B, tej trochę powiatowej, ale
istotnym, bo przecież poza
dużymi miastami mieszka
kilka milionów Polaków
i to jest istotne, żeby na rzecz
mieszkańców
prowadzić
działania, które poprawiają
ich warunki życia – zaznaczył Grzegorz Cichy, prezes
unii Miasteczek Polskich
i burmistrz gminy Proszowice.
Dwudniowe spotkanie
odbyło się w siedzibie Państwowego zespołu Ludowego Pieśni i tańca „Mazowsze” w Otrębusach. Organizatorem był burmistrz
arkadiusz Kosiński, który
aktywnie działa w uMP
i z jej ramienia jest członkiem zespołu ds. Infrastruktury, rozwoju regionalnego i Polityki regionalnej Komisji Wspólnej rządu
i samorządu terytorialnego. Wśród zaplanowanych
tematów dyskusji podczas

walnego zgromadzenia były
zarówno kwestie dotyczące
zmian prawnych i sytuacji w
Polsce, jak też sprawy organizacyjne. Pierwszego dnia
delegaci mieli okazję poznać nieco gminę Brwinów
i uczestniczyć w Koncercie
Noworocznym Państwowego zespołu Ludowego Pieśni
i tańca „Mazowsze”. Kolejnego dnia walnego zgromadzenia przedstawione zostało sprawozdanie zarządu,
omówiono sprawy bieżące
oraz podjęto uchwały dotyczące m.in. przyjęcia nowego statutu, określenia zasad
rachunkowości stowarzyszenia uMP, a także przeciwdziałania praniu pieniędzy
oraz finansowania terroryzmu. Do grona nowych
członków przyjęto małopolską gminę Ochotnica Dolna.
– Mam nadzieję, że koleżanki i koledzy samorządowcy opuścili naszą gminę
uwiedzeni zarówno koncertem noworocznym zespołu
„Mazowsze”, jak i zwiedzaniem niezwykłego Centrum
Folkloru Polskiego w Pałacu Karolin i jeszcze nie raz
z przyjemnością nas odwiedzą, a także będą zapraszać
do siebie zespół „Mazowsze”
– mówił arkadiusz Kosiński,
burmistrz gminy Brwinów.
Na zdjęciu poniżej:
samorządowcy po zakończeniu obrad UMP w sali kameralnej w Karolinie

POLSKI Ł AD

NA FINANSE SAMORZĄDÓW

Rządowy program Polski
Ład budzi w ostatnich
tygodniach wiele emocji.
Czas pokaże, czym to się
dla nas wszystkich skończy...
Polski Ład, poza wpływem na nasze prywatne
portfele, zabiera sporo
pieniędzy całej naszej
brwinowskiej społeczności. Ale od początku...
Każdemu z nas – niezależnie czy pracujemy
na etacie, prowadzimy
działalność gospodarczą,
otrzymujemy rentę lub
emeryturę, czy zarobkujemy w inny legalny sposób
– urząd skarbowy zabiera jakiś podatek dochodowy. Ponad 38% kwoty
podatku PIT trafia do
gminy, którą wskazujemy
w rocznym zeznaniu podatkowym jako miejsce
swojego zamieszkania.
Zmiany w przepisach podatkowych mają
istotny wpływ na wysokość dochodów gmin.
W ostatnich latach miały miejsce dwie reformy
podatkowe.
W 2019 r. Sejm wprowadził zmiany, które weszły w życie od 1 stycznia
2020 r. i zabrały nam ok.
7,3 mln zł rocznie, czyli w perspektywie kolejnych 10 lat tracimy około
73 mln zł.

Kilkanaście
tygodni
temu zostały przyjęte
przepisy podatkowe Polskiego Ładu, które weszły
w życie od 1 stycznia br.
To zaboli nas wszystkich znacznie bardziej,
bowiem rocznie stracimy ok. 15,8 mln zł, czyli
w perspektywie kolejnych
10 lat stracimy kolejne
około 158 mln zł.
Zwróćcie uwagę, że po
tych zmianach jako gmina tracimy blisko 23,1
mln zł rocznie!
W obydwu przypadkach rządzący zapomnieli o przepisach art. 167
ust. 1 i 4 Konstytucji RP,
które stanowią, że:
„jednostkom samorządu
terytorialnego zapewnia
się udział w dochodach
publicznych odpowiednio
do przypadających im zadań”;
„zmiany w zakresie zadań i kompetencji jednostek samorządu terytorialnego następują wraz
z odpowiednimi zmianami w podziale dochodów
publicznych”.
Koszty zmian podatkowych zostały wprost
przerzucone na samorządy, którym zabrano
konkretne pieniądze, nie
zmieniając jednak zakresu zadań i odpowiedzialności.

Na początku grudnia
ub.r. na portalach rządowych i w wypowiedziach
ministrów pojawiły się
informacje, że (cyt.) „żaden samorząd nie straci
na Polskim Ładzie”.
W 2022 ROKU DOSTANIEMY
SPORO
MNIEJ PIENIĘDZY NIŻ
W ZESZŁYM ROKU!
A DO TEGO MNIEJ NIŻ
W ROKU 2020 I NAWET MNIEJ NIŻ W 2019
ROKU!
Boli to tym bardziej,
że i Naszą Gminę dotyka szalejąca obecnie inf lacja: rosnące ceny mediów, towarów i usług.
Nie
zaoszczędzimy
przecież na ogrzewaniu
szkół i innych budynków
gminnych, niezbędnych
remontach
budynków
i dróg, płacach pracowników szkół i przedszkoli,
ośrodka kultury, biblioteki czy urzędu, oświetleniu ulicznym, bezpieczeństwie
publicznym
itp. W efekcie znacznie
mniej pieniędzy będziemy mieli na inwestycje
gminne: drogi, wodociągi
i kanalizację sanitarną,
odwodnienie, oświetlenie
uliczne, kolejne obiekty
oświatowe, place zabaw
itp.
Idą trudne czasy dla
samorządów...

FOT. M. LARKOWSKI
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Dla rolników
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zachęca rolników do udziału
w warsztatach online. Pomocą służą
doradcy Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

M

ODr Oddział Bielice to jeden z sześciu
oddziałów Mazowieckiego Ośrodka
Doradztwa rolniczego. Obejmuje swoim
zasięgiem powiaty: pruszkowski, grodziski,
warszawski zachodni, sochaczewski i żyrardowski. W każdym powiecie działa Powiatowy zespół Doradztwa rolniczego (PzDr).
Rolnicy z powiatu pruszkowskiego
mogą korzystać z pomocy PZDR w Brwinowie, który mieści się w Centrum Doradztwa Rolniczego, przy ul. Pszczelińskiej 99
(parter, pokój nr 4).
tu doradcy zgodnie z posiadaną wiedzą pomagają rolnikom, oferując całą gamę
szkoleń, pokazów, porad i informacji. Pomogą też w zgłębianiu różnych zagadnień
dotyczących wsi i rolnictwa. Wykłady na
szkoleniach prowadzą nie tylko nasi specjaliści, ale też przedstawiciele znakomitej kadry
naukowej z całej Polski. Obecnie, w sytuacji
pandemicznej, większość szkoleń odbywa się
w formie online, co ułatwia ich dostępność
na terenie całego Mazowsza.
Harmonogram szkoleń dostępny jest
na stronie www.modr.mazowsze.pl. Można zarejestrować się na wybrane szkolenie,
zadawać pytania i udostępniać swoje opinie.
szczególnie obfity w szkolenia jest czas od jesieni do wczesnej wiosny.
Doradcy w PZDR Brwinów są dostępni
od wtorku do czwartku w godz. 7–16,
a w poniedziałek i piątek w godz. 7–15.
tel. 22 729 66 34–38, w. 115
• Dariusz Piekutowski – p.o. kierownika
PzDr Brwinów, tel. 663 270 044
• Marta Harasymovych – starszy doradca
rolniczy, tel. 723 430 854
– Krzysztof Szumski
Dyrektor MODR Oddział Bielice

Gminne dotacje
na zmianę sposobu ogrzewania
W Urzędzie Gminy Brwinów już kolejny rok z rzędu można składać wnioski o dotacje
na zmianę sposobu ogrzewania. Piece węglowe mogą zostać zastąpione bardziej
ekologicznym piecem gazowym, elektrycznym lub opalanym pelletem.

W

arto
zdecydo- Uzyskanie dotacji krok po kroku:
wać się na wy złożenie przez właściciela nieruchomości wniosku wraz z załącznikami.
mianę systemu
ogrzewania i skorzystać  W przypadku potwierdzenia kompletności dokumentów – podpisanie
z
gminnego
wsparcia.
umowy pomiędzy Burmistrzem a Wnioskodawcą.
Na dotacje przeznaczono w tym roku 250 tys. zł.  realizacja zadania przez Wnioskodawcę, czyli zakup i montaż pieca.
z dofinansowania w wy-  złożenie przez Wnioskodawcę wniosku o rozliczenie dotacji wraz
sokości 75% kosztów udoz załącznikami.
kumentowanych fakturą
(nie większych niż 5 tys. zł)  Wizja lokalna na terenie nieruchomości – kontrola przez urzędników
w celu potwierdzenia zgodności wykonanej inwestycji ze złożonymi
mogą skorzystać m.in.
dokumentami.
osoby fizyczne, wspólnoty
mieszkaniowe, osoby praw-  Wypłata dofinansowania.
ne i przedsiębiorcy.
Informacje: referat Ochrony Środowiska i rolnictwa, tel. 22 738 25 94.
regulamin uchwalony
przez radę Miejską w Brwinowie określa szczegółowo
zasady przyznawania dotacji
na modernizację kotłowni
polegającej na wymianie
kotła/pieca węglowego na
kocioł/piec gazowy albo
elektryczny. W przypadku
braku sieci gazowej możliwe
jest uzyskanie dotacji na kocioł/piec opalany pelletem.
Wypełnione
wnioski
należy składać do 31 lipca na adres: Urząd Gminy
Brwinów, ul. Grodziska 12,
05-840 Brwinów. Będą one
rozpatrywane według daty
wpływu i kompletności,
a w przypadku wyczerpania środków na 2022 r. będą
rozpatrywane w następnym
roku.
O G Ł O S Z E N I A

BURMISTRZ GMINY BRWINÓW OGŁASZA
NABÓR NA STANOWISKO

PODINSPEKTOR/INSPEKTOR

W REFERACIE OŚWIATY

do 18 lutego 2022 r. do godz. 1300
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66 gospodarstw
domowych

skorzystało w ubiegłym roku
z dotacji gminy Brwinów
na zmianę sposobu ogrzewania.
Najwięcej, bo 36 pieców udało się wymienić na terenie miasta Brwinowa,
po cztery kolejno w Domaniewie, Kaniach, Otrębusach i Owczarni. Mieszkańcy Krosny-Wsi i Żółwina wymienili po trzy piece, Domaniewka dwa,
a Biskupic, Milęcina, Moszny i Parzniewa po jednym.

9 246 źródeł ciepła

zostało zinwentaryzowanych
na terenie gminy Brwinów.
Według raportu przygotowanego
w 2021 r. przez firmę atmoterm w ramach projektu „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie
gminy Brwinów” na terenie gminy
Brwinów funkcjonuje łącznie 9 246
źródeł ciepła, z czego 7 713 szt. stanowi
główne źródło ogrzewania.

Gaz ziemny w ponad
połowie gospodarstw

Głównym źródłem ciepła są kotły gazowe (5 405 szt.), na drugim miejscu
znajdują się kotły opalane paliwem
stałym – 1 430 szt.
109 systemów grzewczych wykorzystuje energię elektryczną, natomiast
do sieci ciepłowniczej podłączonych
zostało 83 obiektów. Kotły opalane
drewnem występują odpowiednio
w liczbie 177 szt. Kotły na pellet, olejowe, opalane biomasą czy też instalacje OzE są rzadkości (poniżej 50 szt.
w każdej kategorii).

1 978 kotłów bezklasowych
kwalifikuje się do wymiany do końca
2022 r.

Zgłoś swoje źródło ogrzewania
do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków
Wszyscy właściciele i zarządcy budynków zobowiązani są do złożenia deklaracji dotyczącej
źródeł ogrzewania, jakie posiadają w swoich zabudowaniach. Po wymianie urządzenia
trzeba dokonać aktualizacji.

D

ane do Centralnej
Ewidencji Emisyjności Budynków można przekazać na dwa sposoby. Pierwszym jest wypełnienie deklaracji na stronie
https://ceeb.gov.pl,
którą
należy podpisać za pomocą
profilu zaufanego, e-dowodu albo podpisu kwalifikowanego. Drugi sposób to
złożenie deklaracji w wersji
papierowej w urzędzie lub
wysłanie na adres: urząd
Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12, 05-840 Brwinów.
Na zgłoszenie istniejących już źródeł ciepła właściciel ma czas do 30 czerwca 2022 r. Natomiast jeżeli
zostało ono uruchomione
po 1 lipca 2021 r., termin
złożenia deklaracji wynosi
14 dni od dnia pierwszego
uruchomienia źródła ciepła.
Właściciele budynków
mieszkalnych powinni wypełnić deklarację — formularz A. W przypadku
budynku
wielomieszkaniowego to zarządca zgłosi
wspólne źródło ciepła.
Z kolei deklaracja na
formularzu B służy do
ewidencji budynków i lokali niemieszkalnych m.in.
budynków biurowych, budynków i lokali gastrono-

micznych, budynków i lokali – handlowo-usługowych, budynków łączności,
garaży, kotłowni, ciepłowni i elektrociepłowni, budynków i lokali przemysłowych, muzeów i bibliotek, budynków gospodarstw rolnych, obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków i objętych indywidualną ochroną konserwatorską.
W deklaracji należy określić rodzaj używanego źródła ciepła, a w przypadku kotła na paliwo stałe, należy podać klasę urządzenia. Można ją znaleźć na tabliczce znamionowej lub w dokumentach gwarancyjnych.
Formularze do wypełnienia można pobrać ze strony internetowej:
https://www.gunb.gov.pl/
Jeśli po złożeniu deklaracji nastąpi zmiana źródła ogrzewania, należy
zaktualizować informacje, postępując tak jak przy pierwszym zgłoszeniu:
przez stronę https://ceeb.gov.pl/ lub w formie papierowej, składając formularz w urzędzie pod adresem: urząd Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12,
05-840 Brwinów.
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Drzewka odbierane
będą z odpadami
gabarytowymi
po wcześniejszym
zgłoszeniu:

Zespół ds. Obsługi
Gospodarki Odpadami
tel. 22 738 25 91
e-mail: zgk@brwinow.pl
akcja trwa do 28 lutego 2022 r.

Zainstaluj nową aplikację

InfoPreZero

Bezpłatna aplikacja
do pobrania z Google Play
lub App Store.

Dzięki niej otrzymasz
powiadomienia
o terminach
odbioru odpadów.

InfoPreZero podpowie,
jak poprawnie
segregować odpady.
Zespół ds. Obsługi Gospodarki
Odpadami Komunalnymi

 22 738 25 91

 zgk@brwinow.pl
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Stypendyści gminy Brwinów
Gmina Brwinów przyznaje stypendia za wybitne osiągnięcia edukacyjne, artystyczne i sportowe dla najzdolniejszych uczniów
i studentów. W tym roku otrzymała je rekordowa liczba osób – aż 31 młodych ludzi mogło pochwalić się swoimi osiągnięciami,
które zakwalifikowały ich do uzyskania stypendium w roku szkolnym 2021/2022.

u

roczyste spotkanie
ze
stypendystami
odbyło się 14 grudnia 2021 r. w szkole Podstawowej nr 1 w Brwinowie.
Decyzje stypendialne na rok
szkolny 2021/2022 zostały
wręczone przez burmistrza
arkadiusza
Kosińskiego,
jego zastępcę Jerzego Wysockiego, który na co dzień
zajmuje się sprawami oświaty w gminie Brwinów, oraz
przewodniczącą
Komisji
Kultury, Oświaty i sportu
Małgorzatę Kucharską.
Przedstawiciele
gminy Brwinów gratulowali wyróżnionym uczniom
i studentom, a także życzyli
wielu sukcesów, spełnienia
marzeń oraz powodzenia
w życiu prywatnym.
LISTA STYPENDYSTÓW
– UCZNIOWIE
Maksymilian
Chrzanowski
uczeń szkoły Podstawowej
w Nadarzynie, otrzymał
stypendium za uzyskanie
tytułu laureata III stopnia
w II edycji Konkursu Matematyczno-Informatycznego
InstaLogik 2020/21.
Michał
Duszyński
uczeń szkoły Podstawowej
nr 1 w Brwinowie, otrzymał
stypendium za zdobycie tytułu laureata i zajęcie I miejsca w Konkursie Wojewódzkim Języka Niemieckiego.

wie, otrzymał stypendium
za powołanie na konsultacje
Kadry Polski u14M oraz za
udział w Mistrzostwach Polski u14M w koszykówce.
Agnieszka
Gajak
uczennica szkoły Podstawowej nr 1 w Brwinowie, otrzymała stypendium za zajęcie
I miejsca w VI edycji konkursu „z technologią w świat
nauki”,
zorganizowanego
przez Ośrodek Edukacji Informatycznej i zastosowań
Komputerów w Warszawie.
Piotr
Gajak
uczeń szkoły Podstawowej
nr 1 w Brwinowie, otrzymał stypendium za zajęcie
I miejsca w VI edycji konkursu „z technologią w świat
nauki”,
zorganizowanego
przez Ośrodek Edukacji Informatycznej i zastosowań
Komputerów w Warszawie.
Ksawery
Gajewski
uczeń szkoły Podstawowej
nr 2 w Brwinowie, otrzymał stypendium za zajęcie
I miejsca w Młodzieżowych
Mistrzostwach Polski w rozgrywkach u13M w koszykówce.

Konrad
Karlicki
uczeń szkoły Podstawowej
im. Bohaterów Warszawy
w Podkowie Leśnej, otrzymał stypendium za zdobycie tytułu laureata w II Ogólnopolskiej Olimpiadzie Języka angielskiego Juniorów
i tytułu finalisty w Konkursie Fizycznym.
Adam
Kowalczyk

uczeń LO im. tadeusza
Kościuszki w Pruszkowie,
otrzymał stypendium za
udział w Międzynarodowym turnieju tańca towarzyskiego w Czechach
i zajęcie I miejsca w kategorii
taniec latynoamerykański.
Barbara
Kowalska

Leon
Franczuk

uczeń Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego
szkoły Mistrzostwa sportowego Polskiego związku Koszykówki we Władysławo-

Agata
Młyńska

Joanna
Krzyżanowska
uczennica XL LO z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. stefana Żeromskiego
w Warszawie, otrzymała stypendium za udział w ćwierćfinale i finale Mistrzostw
Polski w koszykówce w kategorii u17K.
Jakub
Puławski

Gabriela
Jarzynka

uczennica szkoły Podstawowej nr 2 im. Jarosława
Iwaszkiewicza w Brwinowie,
otrzymała stypendium za
zajęcie III miejsca i uzyskanie tytułu laureata w wojewódzkim konkursie polonistyczno-artystycznym „Odkryj lektury na nowo”.

Jan
Kozłowski
uczeń IX LO im. Klementyny Hoﬀmanowej w Warszawie, otrzymał stypendium
za uzyskanie tytułu laureata w Konkursie Wiedzy
o społeczeństwie dla uczniów szkół podstawowych.

uczennica szkoły Podstawowej nr 2 w Brwinowie,
otrzymała stypendium za
udział w Drużynowych Mistrzostwach Polski skrzatek
u12 i Międzynarodowym
turnieju tennis Europe
(ranga 2).

uczennica LO szkoły Mistrzostwa sportowego Junior we Wrocławiu, otrzymała stypendium za zdobycie III miejsca w Mistrzostwach Polski w Centralnej
Lidze Juniorek u17 oraz za
udział w finale Młodzieżowych Mistrzostw Polski
w Futsalu Kobiet.
Jeremi
Lebiedziński
uczeń szkoły Podstawowej
im. Bohaterów Warszawy
w Podkowie Leśnej, otrzymał stypendium za zdobycie
I miejsca w Młodzieżowych
Mistrzostwach Polski u13M
w koszykówce.
Dominika
Łukasiewicz
uczennica LXV LO z Oddziałami
Integracyjnymi
w Warszawie, otrzymała
stypendium za udział w Mistrzostwach Europy World
traditional Karate Federation i zdobycie złotego medalu w kumite drużynowym
i srebrnego medalu w kumite indywidualnym.

WSZYSTKIE FOTOGRAFIE STYPENDYSTÓW
POCHODZĄ Z ARCHIWÓW RODZINNYCH

uczeń szkoły Podstawowej
nr 2 w Brwinowie, otrzymał stypendium za zdobycie
złotego medalu na Ogólnopolskich zawodach Dzieci
w sztafecie oraz za udział
w torowych Mistrzostwach
Polski
zorganizowanych
przez Polski związek sportów Wrotkarskich.
Mikołaj
Pytel
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Mikołaj Pytel
uczeń szkoły Podstawowej nr 4 w Pruszkowie, otrzymał
stypendium za zajęcie I, II, i III miejsca w Ogólnopolskich
zawodach Pływackich „Od młodzika do olimpijczyka”.

Wojciech
Sławiński

Anna Romanowska

uczeń IX LO im. Klementyny Hoﬀmanowej w Warszawie, otrzymał stypendium
za uzyskanie tytułu laureata
Konkursu Biologicznego dla
szkół podstawowych.

uczennica szkoły Podstawowej nr 2 w Brwinowie, otrzymała stypendium za udział w Mistrzostwach Polski Młodzików na Kucach, zorganizowanych przez Polski związek
Jeździecki.
Gabriela Romanowska

Daniel
Soboński
uczeń XIV LO im. stanisława staszica w Warszawie, otrzymał stypendium
za uzyskanie tytułu laureata i zdobycie I miejsca na
XXVIII Olimpiadzie Informatycznej oraz uzyskanie tytułu finalisty LXXII
Olimpiady Matematycznej.
Antoni
Szary
uczeń szkoły Podstawowej
im. Bohaterów Warszawy
w Podkowie Leśnej, otrzymał stypendium za powołanie do kadry narodowej
w kategoriach młodzieżowych Polskiego związku
tenisowego oraz zajęcie
I miejsca w Drużynowych
Mistrzostwach Polski u12.

uczennica szkoły Podstawowej nr 2 w Brwinowie, otrzymała stypendium za udział w Mistrzostwach Polski Młodzików na Kucach, zorganizowanych przez Polski związek
Jeździecki.

Wiktoria
Wójcik
uczennica szkoły Podstawowej nr 1 w Brwinowie,
otrzymała stypendium za

zdobycie tytułu laureata
Kamil
i zajęcie I miejsca w KonkurGontarczyk
sie Języka Niemieckiego.
student uniwersytetu Warszawskiego, otrzymał styAntoni
pendium za udział w zimoZaparucha
wych Mistrzostwach Polski
uczeń szkoły Podstawowej seniorów i Młodzieżowców
w Nowej Wsi, otrzymał sty- organizowanych przez Polpendium za zajęcie I miejsca ski związek Pływacki.
w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w rozgrywJakub
kach u13M w koszykówce.
Kaczmarczyk
LISTA STYPENDYSTÓW
– STUDENCI
Zuzanna
Bednarska
studentka
Politechniki
Warszawskiej,
otrzymała
stypendium za uzyskanie
wyróżnienia na międzynarodowym konkursie architektonicznym Bee Breeders
architecture Competition.
Jan Stanisław
Bednarski

student uniwersytetu Warszawskiego, otrzymał stypendium za zdobycie brązowego medalu w Mistrzostwach Polski seniorów
w Biegu na Orientację.

Z A P R O S Z E N I A

Brwinowskie

Spotkania Szachowe
znajdź nas na Facebooku

Gramy w szachy
w wybrane soboty
w godz.
16–19
w Centrum
Integracji
Mieszkańców
w Brwinowie
(pawilon
na targowisku,
Rynek 24)

student uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, otrzymał
stypendium za zajęcie II
miejsca w ogólnopolskim
konkursie IX Polskich spotkań Kontrabasowych.
Wojciech
Miks
student akademii sztuk
Pięknych w Warszawie,
otrzymał stypendium za
uzyskanie tytułu laureata
w międzynarodowym projekcie PQ stuDIO – Common Design – oraz udział
w wystawie prac fotograficznych podczas 40. Festiwalu
Młodzi i Film w Koszalinie.
Julia
Sadkowska
studentka
Europejskiej
uczelni w Warszawie, otrzymała stypendium za zajęcie
I miejsca w XXII Mistrzostwach Polski w tańcu na
Wózkach, II miejsca w zimowych Otwartych Międzynarodowych Mistrzostwach Polski Osób Niepełnosprawnych w Pływaniu,
III miejsca w Letnich Mistrzostwach Polski Osób
Niepełnosprawnych w Pływaniu.
Bartosz
Słowikowski
student
Warszawskiego
uniwersytetu Medycznego,
otrzymał stypendium za
udział w Mistrzostwach Polski Juniorów organizowanych przez Polski związek
Pływacki.
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30. Finał WOŚP już za nami! Gadżety na aukcję spływały do ostatniego momentu. W tym roku fundacja ponownie rekomendowała zasady i metody przeprowadzania aukcji. Nasza licytacja odbywała się w bardzo popularny obecnie sposób, czyli hybrydowo – online i na żywo w OKeju.
To była wietrzna, deszczowa, ale mimo to pracowita niedziela. Zgłosiło się 90 wolontariuszy, którzy, choć wiatr w oczy wiał, dzielnie wędrowali
po mieście. O rozgrzewający posiłek dla nich zatroszczyli się: Restauracja ELITA, PAMAR CATERING, Usługi Gastronomiczne TOMASZ REPEROWSKI
oraz PCHLI TARG POD DACHEM, za co serdecznie w imieniu wolontariuszy dziękujemy! Tegoroczna, jubileuszowa zbiórka odbyła się pod hasłem
PRZEJRZYJ NA OCZY, a jej celem jest zapewnienie najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci. Cieszymy się, że mogliśmy
wspomóc kolejną szlachetną inicjatywę orkiestry. Nasze licytacje już są zakończone, a OKejowa eSkarbonka 1 lutego automatycznie rozliczyła
się z WOŚP, ale ciągle jeszcze możecie wspierać orkiestrę w sieci – m.in. na znanym serwisie aukcyjnym oraz pod adresem aukcje.wosp.org.pl.
Na stronie ok.brwinow.pl i naszym FB znajdziecie kwotę zebraną w tym roku przez brwinowski sztab! Koniecznie tam zajrzyjcie!
A 30 stycznia w Brwinowie 30. Finał WOŚP wsparli: Urząd Gminy Brwinów, Warszawska Kolej Dojazdowa, Muzeum Motoryzacji i Techniki
w Otrębusach, Restauracja ELITA, Firma MAGMAR, salon SO BEAUTY, Raion Dance Academy, Cukiernia JARZYNA, REGALTO S.C., Lecznica Weterynaryjna VET MED, kwiaciarnia FABRYKA KWIATÓW, sklep FOLKSTAR, Agata Balińska, Agata Skiba, Ewa Gronostajska, Julia, Wojtek i Wiktor
Ratyńscy oraz mieszkańcy gminy Brwinów i okolic! Dziękujemy – brwinowski sztab 30. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Intryga, karnawał, nieoczekiwane zwroty akcji

Studenci Brwinowskiego Uniwersytetu Każdego Wieku wybrali się niedawno do Warszawskiej Opery Kameralnej.
Niedzielny wieczór upłynął bardzo kulturalnie, miło i śpiewnie. Wystawiane w tym dniu były mało znane jednoaktowe opery Gaetano
Donizettiego – „Tłusty czwartek” i „Nocny dzwoneczek” w reżyserii
Grzegorza Chrapkiewicza.
Sztuka – można powiedzieć – sama przyciąga widzów w przenośni
i dosłownie, gdyż dzięki dofinansowaniu publiczność dojeżdża do teatru i wraca do domu specjalnym Operobusem. Nasi studenci byli
z tego rozwiązania logistycznego i – co by nie mówić – finansowego
bardzo zadowoleni.

„Tłusty czwartek” to zwariowana komedia, gdzie atmosfera kończącego się karnawału tłumaczy grzeszki jej bohaterów. Fabuła znana – intryga, mezalians i nieszczęśliwa miłość, która kończy się happy endem.
Nina kocha Teodora, ale ojciec chce ją wydać za innego. „Nocny dzwoneczek” to historia porzuconego kochanka, który staje się natrętnym
dręczycielem, a operowa farsa kręci się wokół zabawnej zemsty przebiegłego prześladowcy, w której swój udział ma tytułowy dzwoneczek.
Solistom w pierwszym spektaklu towarzyszyli tancerze, w drugim zespół wokalny. Oba dzieła zajmują w twórczości kompozytora 75 oper
wspólne miejsce i łączy je ogólny wydźwięk i wodewilowy charakter.
Tak udany muzyczny wieczór rozbudza apetyt, zatem w planach kolejne wyprawy po sztukę wesołym autobusem! [mh]

zdjęcia w artykule_ARCHIWUM OKej
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Brwinowska Akademia Koszykówki

Jakie są plany do końca sezonu sportowego?
Połowa sezonu za nami. Teraz w pierwszym tygodniu ferii trenujemy
3 razy dziennie, w drugim tygodniu trochę odpoczynku i potem zaczynają się dalsze zmagania ligowe – startujemy z nowym rocznikiem
(2013), a w rocznikach 2011, 2010 i 2009 kolejna runda rywalizacji na
Mazowszu. W maju jedziemy do Zambrowa na międzynarodowy turniej
z rocznikiem 2011 i 2010 organizowany przez Just Sport Event. W planach mamy jeszcze turniej w Bydgoszczy. Podczas dwóch pierwszych
tygodni wakacji organizujemy półkolonie, a w sierpniu planujemy obóz
sportowy. W nowym sezonie chcielibyśmy zgłosić dziewczęta do ligi.
Kiedy trenujecie i czy można dołączyć do drużyny?

zdjęcie_ARCHIWUM OKej

Coraz częściej słychać o sukcesach Brwinowskiej Akademii Koszykówki (BAK). Poprosiliśmy o rozmowę trenera Pawła Bartosiewicza
z Miejskiej Hali Sportowej w Brwinowie. Rozmawia Michał Haber.
Skąd pomysł na koszykówkę w Brwinowie?
Jest kilka powodów dlaczego koszykówka. Po pierwsze – ta dyscyplina
jest dla mnie naturalnym wyborem, ponieważ kiedyś też trenowałem,
a po drugie – nie przypominam sobie, żeby w Brwinowie była drużyna,
która występowała w rozgrywkach PZKosza, a my lubimy wyznaczać
nowe szlaki.
Ale najważniejszym powodem jest specyfika tego sportu, który w dużym stopniu kształtuje charakter młodego człowieka, pomaga działać w zespole, nie zapominając o indywidualnych umiejętnościach.
Uważam, że to dobry wstęp do dorosłego życia – rodzinnego i zawodowego.
Zatem jak to się zaczęło?
Koszykówka ma ponad 100 lat, ale w Brwinowie wszystko zaczęło się
w 2017 r. wraz z otwarciem Miejskiej Hali Sportowej. Wiedzieliśmy, jak
chcemy prowadzić naszą Akademię, że ten projekt ma być zrobiony
pod kątem młodych ludzi, dla młodych ludzi i oparty na współpracy
z nimi i z rodzicami. W listopadzie 2019 r. otrzymaliśmy licencję z PZKosza i przystąpiliśmy do rozgrywek. Wystąpiliśmy w roczniku 2009 (ale
drużyna składała się głównie z chłopców o rok, dwa lata młodszych)
i zaczęliśmy zbierać boiskowe doświadczenie, skupiając się na umiejętnościach, a nie na wyniku. Mamy świadomość, że każdy rozwija się
w swoim tempie i że wyniki same przyjdą.
Wyniki już są i napawają dumą…
Wśród ostatnich osiągnięć mamy m.in. wicemistrzostwo Mazowsza
w roczniku 2010 i kilka wygranych turniejów w innych rocznikach.
Pod koniec 2021 r. wygraliśmy XXIX Świąteczny Turniej Mini Koszykówki o Puchar Starosty Pruszkowskiego i chłopcy zdobyli złote medale
w Turnieju Liga Basket Warsaw. Największą wygraną jest jednak to, że
dzieci z chęcią grają w kosza i spędzają wspólnie czas, budując i rozwijając swoją pasję.
Myślę, że wygranym jest też sam Brwinów, bo nieduże podwarszawskie miasto staje się coraz bardziej rozpoznawalne w całej koszykarskiej Polsce.
Ilu jest trenujących?
Aktualnie drużyna BAK trenuje około 15 dziewcząt i około 50 chłopców. Mamy jednak nadzieję, że kiedyś wystąpimy również w rozgrywkach dla dorosłych. W skład trenerski Akademii wchodzi aktualnie trzech trenerów: Jacek Gembal – spod jego skrzydeł wyszło kilku
zawodników, którzy grają w ekstraklasie i w pierwszej lidze, mistrz
Polski 1995; Paweł Curyl – były zawodnik pierwszoligowy, obiecujący
trener młodego pokolenia, a ja jestem trenerem koordynatorem całego projektu. Są też trenerzy wspomagający – Aleksandra Sadecka
i Borys Sobczak.

Treningi podzielone są nietypowo, zależnie od poziomu umiejętności.
Dzieci, które zaczynają swoją przygodę z koszykówką, trenują w poniedziałki i środy o godz. 16:30. Grupa zaawansowana trenuje w środy
o godz. 17:30 i piątki o godz. 16:30. Ligowcy zazwyczaj spotykają się
w poniedziałki, czwartki i piątki o godz. 17:30.
Co do zapisów, nabór prowadzimy przez cały rok. Teraz jest dobry moment, by zapisać dziecko z rocznika 2013, ale inne roczniki też są mile
widziane. Skontaktować można się z nami na trzy sposoby: telefonicznie pod nr. 789 389 393, mailowo: hala@ok.brwinow.pl lub przez naszego Facebooka – Brwinowska Akademia Koszykówki.
Zapraszamy!

Akademia Sportów Amerykańskich
Sportowy Brwinów to nie tylko koszykówka. Coraz szersze kręgi zatacza nasza kolejna inicjatywa, czyli Akademia Sportów Amerykańskich.
Treningi baseballu i futbolu amerykańskiego odbywają się w czwartki
o godz. 20:00 i w soboty o godz. 13:30 w hali sportowej przy ulicy Moczydłowskiego. Więcej szczegółów (np. czy to kij, czy pałka… ;), w kolejnym numerze w rozmowie z trenerem Norbertem Kacprzakiem.
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NOWY SPRZĘT W BIBLIOTECE
Jak pamiętacie, w minionym roku wzięliśmy udział w projekcie „Sieć na kulturę”. W ramach tego działania zorganizowaliśmy i współprowadziliśmy darmowe warsztaty projektowania
graficznego (wiosna, lato 2021) oraz warsztaty kompetencji
medialnych (jesień 2021). Dużo się nauczyliśmy – i my, i nasi
kursanci. Dodatkową motywacją dla nas była szansa pozyskania sprzętu komputerowego. I udało się! Na zakończenie projektu otrzymaliśmy pachnące nowością dwa laptopy i cztery
tablety. Dziękujemy Fundacji Wspierania Zrównoważonego
Rozwoju.

SPOTKANIE DKK W FILII
Kilka ostatnich spotkań DKK w Otrębusach minęło pod znakiem literatury non fiction. Tym razem zapraszamy wszystkich chętnych do
dyskusji o powieściowym thrillerze.
Tytuł i okładka książki Sally Hepworth sugerują, że mamy tu do czynienia z klasycznym konfliktem na linii teściowa–synowa. I rzeczywiście pierwsza faza lektury może na to wskazywać: Diana, matka jedynaka, która wie najlepiej, co jest dobre dla jej syna, nie przepada za swoją synową, ale cóż może począć Lucy, synowa, gdy jej teściowa to ogólnie szanowana, lubiana i podziwiana postać… Akcja
nabiera tempa, gdy dochodzi do śmierci. Czyjej? I tu pisarka zostawia problem trudnej relacji teściowa–synowa i skupia się na prowadzeniu śledztwa. Coraz więcej zagadek, zwrotów akcji, niejasności, domysłów. Każdy z członków rodziny Goodwinów coś ukrywa.
Każdy ma swoją drugą twarz. Jaka jest prawda? Powieść do ostatnich stron zaskakuje. Czy zaskoczy i Was? Czy to thriller, czy dramat?
Porozmawiajmy o… „Teściowej”. Zapraszamy na spotkanie do naszej filii w Otrębusach. Egzemplarze omawianej powieści wypożyczycie u nas.

PIĄTEK 18 lutego / godz. 12.30 / Filia w Otrębusach, ul. Wiejska 1

FERIE Z MISTRZEM GRY

A NASZE MURY PNĄ SIĘ DO GÓRY…

Memo, Rummikub, Dixit, Monopoly, Scrabble, Dobble, Story Cubes, Chińczyk, 5 Sekund…
Słowne, karciane, na wyobraźnię, na refleks, na spostrzegawczość…
W naszych zbiorach mamy mnóstwo planszówek. I w te ferie… nie zawahamy się ich użyć ;)
Zapraszamy dzieci i młodzież do spędzenia czasu w bibliotece. W pierwszym tygodniu
planszówkowe spotkania poprowadzi Mistrz Gry: pokaże, zachęci i po prostu z Wami zagra. W drugim tygodniu planszówki będą dostępne do samodzielnego korzystania.
Chętnych do wzięcia udziału w naszych rozgrywkach prosimy o telefoniczne zgłaszanie się dzień wcześniej. Mamy ograniczoną liczbę miejsc.
Mistrz Gry jest do Waszej dyspozycji od 31 stycznia do 4 lutego w Oddziale dla Dzieci
w Brwinowie (godz. 11.00–13.00) oraz w Filii w Otrębusach (godz. 14.00–16.00).

„NAPISZ LIST DO ZIMY” – KONKURS Z NAGRODAMI!
Zapraszamy wszystkie dzieci z gminy Brwinów, które właśnie rozpoczęły ferie zimowe,
do wzięcia udziału w naszym konkursie. Napiszcie list do Zimy i przynieście go do Biblioteki do końca ferii zimowych. O czym ten list? O tym, co chcielibyście powiedzieć Zimie.
Jaki ma być? Oryginalny. Wprost wyjęty z Waszej wyobraźni :)
Na wszystkich uczestników konkursu czekają dyplomy i nagrody książkowe. Regulamin konkursu dostępny na naszej stronie internetowej.
Przy ulicy Grodziskiej 10a rośnie nowy budynek
naszej Biblioteki. Zakończenie budowy i wielka
przeprowadzka planowane są na koniec tego roku.
Trzymajcie kciuki! A tymczasem dzielimy się zdjęciem – „Kronika budowy: styczeń”.

PRZECZYTAŁEŚ – ZWRÓĆ KSIĄŻKĘ!
Drodzy Czytelnicy. Przypominamy o konieczności
oddania zaległych książek. Jeszcze tylko do końca
marca będzie można to zrobić bez konsekwencji finansowych. Od kwietnia system biblioteczny będzie
naliczał opłaty za przetrzymanie zbiorów.
Terminowe zwroty książek to podstawowa zasada
funkcjonowania biblioteki. Łamanie tej zasady uderza w samych czytelników – na niezwrócone zbiory
(często lektury albo kolejne części w serii) czekają
przecież inni. Szanujmy wzajemnie swoje potrzeby.
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FOT. FUNDACJA SOFIJKA

Edukacyjnie i historycznie
Trzeci rok działalności brwinowskiej Fundacji Sofijka zaowocował
realizacją siedmiu projektów, z czego trzy były skierowane bezpośrednio
do mieszkańców gminy Brwinów. W przygotowanych wydarzeniach wzięło
udział 385 osób.

W

śród projektów
współfinansowanych przez gminę
Brwinów, Polsko-amerykańską Fundację Wolności
i Fundację BGK były:
„Dookoła świata
z polskimi podróżnikami”
2-tygodniowe,
wakacyjne warsztaty dla dzieci na
terenie dworku zagroda
i w świetlicy w Otrębusach,
z których skorzystało 28
osób. uczestnicy poznali
biografie polskich podróżników takich jak: Maurycy Beniowski, Izydor Bo-

rowski, Maria Czaplicka,
Kazimierz Nowak, Ewa
Dzieduszycka,
Henryk
Arctowski czy Bolesław
Orliński
oraz
spędzali czas na grach, zabawach
i turniejach sportowych.
„Ukryta historia
Brwinowa”
to projekt historyczny angażujący mieszkańców, zrealizowany w ramach programu
„Działaj Lokalnie”, którego
celem było upowszechnianie
wiedzy na temat Brwinowa
poprzez założenie ogólnodostępnych skrytek openca-

Z A P R O S Z E N I E

Z E S P O Ł U

chingowych, poświęconych
ważnym dla historii regionu
postaciom i wydarzeniom.
W jego ramach odbyły się:
dwa spotkania organizacyjne dla mieszkańców,
dwa spacery z szukaniem
skrytek, w których uczestniczyło 45 osób, gra terenowa „Odkryj Brwinów”,
w której wzięło udział 71
osób, wspólne poszukiwanie
skrytek z uczniami jednej
z brwinowskich szkół oraz
finałowe spotkanie w dworku zagroda.
W ramach projektu powstało 26 skrytek na terenie

M A Z O W S Z E

Brwinowa, Otrębus, Kań,
Żółwina i Koszajca, którymi
opiekują się mieszkańcy oraz
Fundacja. skrytki cały czas
są dostępne, a opisy postaci
i miejsc dostępne na www.
opencaching.pl. W sumie
w projekcie wzięło udział
137 osób!
„WeHiKo, czyli
polscy naukowcy,
którzy podbili świat”
to projekt, który obejmował
warsztaty na temat Rudolfa
Weigla, Ludwika Hirszfelda i Hilarego Koprowskiego w szkole Podstawowej
w Żółwinie oraz szkole Podstawowej nr 1 w Brwinowie,
w których wzięło udział 153
uczennic i uczniów z klas

IV–VIII. Wraz z 16 wolontariuszkami i wolontariuszami udało się stworzyć wystawę o polskich naukowcach,
która została pokazana
12 grudnia w sali OsP Brwinów i odwiedziło ją 51 osób.
Projekt dofinansowany został przez Fundację BGK
w programie „Dzieci Kapitana Nemo – 2021”.
Dziękujemy
naszym
grantodawcom za możliwość realizacji tych projektów oraz mieszkańcom za
tak liczny udział. zapraszamy na kolejne wydarzenia
organizowane przez Fundację sofijka.
– Monika Jędrzejewska-Wiergiles,
prezeska Fundacji Sofijka

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: 9 MARCA 2022 R.
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