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Rozszerzenie obszaru miasta Brwinowa

Miasto Brwinów 
zwiększyło swój 
obszar o ponad  

458 ha i obecnie ma po-
wierzchnię 1464 ha. na 
przyłączonym terenie jest 
zameldowanych 27 osób – 
24 w Koszajcu oraz 3 w Parz-
niewie, więc zmiana granic 
nie wpłynęła znacząco na 
zwiększenie liczby ludności 
miasta. W granicach Brwi-
nowa, poza domami pry-
watnymi, łąkami i polami, 
znalazły się też zabudowa-
nia rozwijającej się strefy 
przemysłowej przy granicy  
z Pruszkowem (więcej na ten 
temat na str. 2).

 Projekt związany z po-
większeniem miasta był 
przygotowywany i piloto-
wany przez Referat Go-
spodarki Nieruchomo-
ściami, który przygotował 
m.in. projekty uchwał, 
wniosek do MsWiA  –                                                                                   
ze szczegółowym opisem 
proponowanej zmiany 
i merytorycznym uzasad- 
nieniem – a także zebrał 
dane powierzchni terenu  
z wyszczególnieniem nu-
merów wszystkich działek 
ewidencyjnych, uzyskał 
wypisy z operatu ewiden-
cyjnego oraz mapy ewiden-
cyjnej i opinię Głównego 

1 stycznia 2021 r. miasto Brwinów zmieniło swoje granice, powiększając się o obszar leżący między 
autostradą A2 i torami kolejowymi, który do końca 2020 r. był częścią sołectw Biskupice, Koszajec, Mo-
szna i Parzniew.

Geodety Kraju. Dużą pracę 
wykonał też Referat Pla-
nowania Przestrzennego, 
przygotowując wypis (synte-
zę) planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu 
objętego wnioskiem  (242 
działki),  uwzględniający 
podstawową  funkcję  tere-
nu,  istniejącą  infrastruktu-
rę  techniczną,  układ  urba-
nistyczny i komunikacyjny.
 Zmiana granic miasta 
uporządkowała granice we-
wnątrz gminy, a konsultacje 
przeprowadzone na począt-
ku marca ubiegłego roku  
w sołectwach pokazały, że 
ich mieszkańcy opowie-
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dzieli się za przyłączeniem 
części terenów do miasta. 
Po wybudowaniu auto-
strady A2 i modernizacji 
linii kolejowej Warszawa–                                                                                   
Łódź wraz z likwidacją lo-
kalnych przejazdów i wybu-
dowaniem ekranów dźwię-
kochłonnych właściciele 
gruntów rolnych utracili 
dogodny dojazd i możliwość 
właściwego gospodarowania 
na tych terenach. Pozbawio-
ne połączenia z centrami wsi 
działki między autostradą 
a linią kolejową weszły tym 
samym w zasięg oddzia-
ływania rozwijającego się 
miasta.

z a p r o s z e n i e

Biskupice

Brwinów

Koszajec

Parzniew

Pruszków

Moszna

Do zobaczenia wkrótce!
Pierwszy dzień udostępniania Ogrodu Botanicznego
dla zwiedzających: 27 marca od godz. 13 
Godziny otwarcia w marcu i kwietniu: 9-17
(wyjątek: Wielka Sobota czynne do godz. 13, 
Wielka Niedziela i Poniedziałek Wielkanocny – nieczynne)

Legenda:
   miasto w granicach  
   do końca 2020 r.

   obszar dołączony  
   do miasta w 2021 r. 

                   autostrada
                    linia kolejowa  
                   z przystankami
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Urząd Gminy Brwinów: adresy i telefony          e-mail: brwinow@brwinow.pl                                                                              www.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)

     Urząd Gminy 

22 738 26 15
e-mail: brwinow@ 
               brwinow.pl

Straż Miejska

22 729 63 94 
oraz bezpłatny  
z terenu gminy: 

986

e-m
ail: straz.m

iejska@brwinow.pl

W granicach miasta 
znalazły się prze-
mysłowe tereny 

Parzniewa i części Moszny 
leżące między linią kolejo-
wą PKP a autostradą A2. W 
miejscowych planach zago-
spodarowania przestrzen-
nego są to tereny z prze-
znaczeniem na inwestycje 
– zabudowę przemysłowo-
-składową oraz produkcyj-
no-usługową. 
 Rozwój przedsiębiorczo-
ści wymaga dobrej infra-
struktury drogowej, dlatego 
firmy posiadające swoje sie-
dziby w tej okolicy wspie-
rały gminę w jej rozwoju. 
Powstające stopniowo nowe 
drogi budują nowy układ 
komunikacyjny gminy.

 Ulicom w dzielnicy 
przemysłowej patronują 
święci. Uchwałę nadającą 
takie nazwy podjęła Rada 
Miejska w Brwinowie już  
w 2013 r. Od ulicy Przejaz-
dowej w Pruszkowie odcho-
dzi ulica św. tomasza, któ-
ra w miejscu planowanego 
skrzyżowania z projektowa-
ną Paszkowianką przecho-
dzi w ulicę św. Jerzego. Jest 
to droga gminna posiadają-
ca swój ciąg pieszo-rowero-
wy. znajduje się tam m.in. 
centrum dystrybucyjne Je-
ronimo Martins, obsługu-
jące sklepy Biedronka, oraz 
drukarnia fleksograficzna 
Formika, która dofinanso-
wała budowę drogi do swo-
jej siedziby. Ostatni odcinek 

Od tego roku w powiększonym obszarze miasta 
Brwinowa znajduje się „dzielnica przemysłowa”, 
a wraz z nią drogi, którym patronują święci: Jerzy, 
Józef, Tomasz, Augustyn, Krzysztof i Izydor.

tej drogi wykonała w 2018 r. 
firma Hupac terminal Brwi-
nów, która na sąsiedniej 
działce planuje budowę no-
woczesnego terminala kole-
jowego.
 niewiele brakuje do tego, 
by można było korzystać z 
wygodnego ciągu komuni-
kacyjnego między ul. Po-
wstańców Warszawy a prze-
mysłową dzielnicą Brwino-
wa, pruszkowskim Gąsinem 
i Żbikowem. niestety, na 
długości ok. 540 m ul. św. 
Krzysztofa jest nadal trudno 

przejezdną drogą gruntową. 
Jest to droga powiatowa. 
Obecny zarząd powiatu za-
powiada, że w tym roku roz-
pocznie się projektowanie 
odcinka tej ulicy do skrzy-
żowania z ulicą św. Jerzego. 
Realizacja budowy miałaby 
nastąpić do końca 2023 r.
 Kolejne firmy lokują się 
także przy ul. św. Józefa. Fir-
ma Panattoni Construction 
Europe, wykorzystując loka-
lizację tuż przy autostradzie 
A2, zbudowała tam nowo-
czesne centrum dystrybu-

cyjne Panattoni Park Prusz-
ków iV oraz 290-metrowy 
odcinek drogi gminnej.
 nowa przemysłowa 
dzielnica Brwinowa jest 
atrakcyjną lokalizacją dla 
kolejnych inwestorów. te-
reny przy zbudowanych 
już drogach – św. tomasza, 
św. Jerzego i części św. Jó-
zefa oraz gruntowej ul. św. 
Krzysztofa – a także w rejo-
nie ul. św. izydora i św. Au-
gustyna cechuje duży poten-
cjał gospodarczy.

Ulice świętych w dzielnicy 
przemysłowej

Brwinów

Parzniew

Pruszków

Pr
ze
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do
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św. Tomasza
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św.Augustyna

św. Józefa

św. Krzysztofa

o g ł o s z e n i a  u r z ę d u  g m i n y  b r w i n ó w

Gmina Brwinów oferuje na sprzedaż w drodze przetargowej

4 działki budowlane
1.  Działka nr ewid. 94 przy ul. Czereśniowej 6 
 pow. 0,1514 ha, cena wywoławcza 275 tys. zł* 
2.  Działka nr ewid. 95 przy ul. Czereśniowej 4 
 pow. 0,1514 ha, cena wywoławcza 275 tys. zł*
3.  Działka nr ewid. 116 przy ul. Dereniowej 3 
 pow. 0,1234 ha, cena wywoławcza 250 tys. zł* 
4.  Działka nr ewid. 95 przy ul. Dereniowej 4 
 pow. 0,1265 ha, cena wywoławcza 250 tys. zł*
 

* Cena netto. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium  
    w określonej wysokości i terminie. 

    Informacje: Referat Gospodarki Nieruchomościami
                           tel. 22 738 26 53 lub 22 738 26 94

                  UWAGA!

przetargi już w kwietniu

oferta.brwinow.pl
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komentarz burmistrza 
arkadiusza kosińskiego

na temat iinwestycji drogowych,
które w przyszłości zmienią układ 
komunikacyjny Brwinowa i otręBus

W tym roku zaczynamy 
ambitne drogowe zamie-
rzenie inwestycyjne, które 
zasadniczo zmieni układ 
komunikacyjny Brwinowa 
oraz części Otrębus.
 Jeśli jedziecie od stro-
ny Milanówka tzw. drogą 
warszawską (ul. Obwodnica  
w Brwinowie, DW nr 719)  
i zmierzacie w rejon Pszcze-
lina, to pojawia się problem 
– z ul. Warszawskiej nie ma 
skrętu w lewo w ul. Pszcze-
lińską. 
 Kierowcy szukają objaz-
du bocznymi uliczkami: 
• ul. Jodłową – ul. Leśnej  
  Polany – ul. Pedago- 
  giczną w Brwinowie, 
• ul. Partyzantów – ul. 
  Otrębuską – ul. Wio- 
  senną w Brwinowie,
• ul. Na Skraju  
   w Otrębusach. 
 Rozwiązaniem tych 
problemów jest zaprojek-
towanie i budowa łącz-
nika pomiędzy drogami 
wojewódzkimi nr 719 ul. 
Obwodnicą i DW nr 720 
ul. Pszczelińską w rejonie 
granicy z Otrębusami. Pla-
nowana jest też budowa 
nowej drogi łączącej skrzy-
żowanie ul. Kępińskiej i ul. 
Na Skraju w Otrębusach  
z tym łącznikiem.
 Porozumieliśmy się już 
z Mazowieckim Zarzą-
dem Dróg Wojewódzkich  
w sprawie współpracy. Gmi-
na Brwinów zaprojektuje tę 
drogę, a Województwo wy-
buduje ją na swój koszt. 
 To jednak jeszcze nie 
wszystko – w budżecie Gmi-
ny Brwinów w latach 2021–
2023 na mój wniosek zosta-

ło wpisane 3-letnie zadanie 
inwestycyjne dot. opraco-
wania dokumentacji projek-
towej budowy nowej drogi 
łączącej ul. Pszczelińską  
(w rejonie ul. Torfowej)  
z ul. Pruszkowską (przy 
siłowni zewnętrznej przy 
drodze do Parzniewa). 
 Ta droga, poprowa-
dzona opłotkami Otrębus  
i Brwinowa, zapewni alter-
natywny wyjazd z większo-
ści ślepych i wąskich uliczek 
bocznych odchodzących  
w kierunku wschodnim od 
ul. Pszczelińskiej.
 Dodam, że w tej części 
Brwinowa planowana dro-
ga została uwzględniona  
w miejscowym planie zago-
spodarowania przestrzen-
nego (z pasem drogowym 

o szer. 18 m) i od kilku lat 
Gmina Brwinów stopniowo 
nabywała kolejne działki 
od osób prywatnych pod jej 
wyznaczenie. 
 Dokumentacyjnie po-
dzielimy nową drogę na 
dwa etapy, które chciałbym 
realizować w późniejszym 
okresie w następującej ko-
lejności:
• etap 1 – od ul. Pruszkow- 
  skiej do ul. Wiosennej,
• etap 2 – odc. od ul. Wio- 
  sennej do ul. Pszczelińskiej.
 Proszę nie traktować tej 
drogi jako wschodniej ob-
wodnicy Brwinowa. Taką 
rolę będzie pełniła Paszko-
wianka, droga projektowa-
na obecnie przez Samorząd 
Województwa Mazowiec-
kiego. 
 W projekcie naszej dro-
gi przewidujemy ronda  
i wyniesione skrzyżowania, 
dzięki czemu zmotoryzo-
wani mieszkańcy poprzecz-
nych ulic będą mieli zapew-
niony bezpieczny wyjazd 
na nową drogę. Oczywiście 
wzdłuż całej drogi plano-
wana jest droga dla rowe-
rów. 
 To jednak jeszcze nie 
koniec ambitnych zamie-
rzeń. W kolejnym numerze 
– ciąg dalszy prezentacji 
planów na przyszłość.

Spotkanie z ambasadorem 
Egiptu w Otrębusach

Hatem tegeldin pełni 
funkcję ambasadora 

Arabskiej Republiki Egiptu 
w Polsce od grudnia 2020 r. 
Jak podkreśla, jego misją 
jest nie tylko budowanie 
współpracy polsko-egipskiej 
na różnych płaszczyznach 
(m.in. gospodarczej, kul-
turalnej i in.), lecz przede 
wszystkim troska o społecz-
ność Egipcjan mieszkają-
cych w Polsce, w tym także 
o wiernych Koptyjskiego 
Kościoła Prawosławnego. 
Opiekę duszpasterską nad 
nimi sprawuje mieszkają-
cy w Otrębusach ks. Daoud 
Adib.
 Ambasador Egiptu opo- 
wiadał o inicjatywach doty-
czących zacieśnienia polsko-
-egipskiej współpracy gos- 
podarczej. z punktu wi-
dzenia Egiptu Polska może 

Burmistrz Arkadiusz Kosiński miał okazję do 
rozmowy z nowym ambasadorem Egiptu JE 
Hatemem Tegeldinem. Spotkanie odbyło się  
w Otrębusach, w siedzibie Stowarzyszenia Kop-
tyjskiego Kościoła Prawosławnego w Polsce.

stać się bramą prowadzącą 
na rynki Unii Europejskiej, 
z kolei dla polskich firm 
100-milionowy Egipt jest nie 
tylko potencjalnym atrak- 
cyjnym rynkiem zbytu to-
warów i usług, lecz także 
punktem wyjścia do dal-
szych kontaktów w Afryce. 
 Ambasador Hatem te-
geldin oraz towarzyszący mu 
sekretarze ambasady – Mar-
wa shawat i Mina Makary 
– mieli okazję bliżej poznać 
nasz region Mazowsza, gmi-
nę Brwinów i związki Brwi-
nowa z Egiptem. Dowiedzie-
li się m.in., że na brwinow-
skim cmentarzu spoczywa 
prof. Kazimierz Michałow-
ski, wybitny polski egiptolog  
oraz założyciel polskiej stacji 
Badawczej Centrum Arche-
ologii Śródziemnomorskiej  
w Kairze. 

    Otrębusy stały się ważnym punktem na mapie Polski  
dla Koptyjskiego Kościoła Prawosławnego.  
    We współczesnym Egipcie mieszka kilkanaście milio-
nów wyznawców tej religii chrześcijańskiej (co stanowi 
ok. 15% społeczeństwa Arabskiej Republiki Egiptu). Kop-
towie, którzy wyjeżdżają do Europy i Ameryki Północnej 
ze względu na studia lub pracę, chcą zachowywać swoją 
wiarę i liturgię, dlatego obecnie poza Egiptem funkcjo-
nuje 15 diecezji i ponad 500 parafii.  
    Kaplica w Otrębusach jest już zbyt mała na potrzeby 
społeczności w Polsce. Koptowie korzystają obecnie 
m.in. z możliwości sprawowania liturgii w jednym  
z rzymskokatolickich kościołów Archidiecezji Krakow-
skiej, ale zamierzają wybudować w przyszłości swój  
własny ośrodek religijny w Otrębusach. 

Na zdjęciu: Od lewej – burmistrz Arkadiusz Kosiński, ks. Da-
oud Adib oraz ambasador Egiptu w Polsce Hatem Tegeldin

Planowany nowy 
odcinek DW nr 720

Planowany nowa 
droga gminna

Odcinek DW nr 720 
przewidziany do dekatoryzacji 
(zmianę na drogę powiatową 
lub gminną)

Etap I – od ul. Pruszkowskiej do ul. Wiosennej

Etap II – od ul. Wiosennej 
            do ul. Pszczelińskiej

DW nr 719

ul. Warszawska

ul. Pszczelińska

DW nr 720

ul.
 W

ios
en

na

ul. Pruszkowska

DW nr 719

ul. Warszawska

ul. Pszczelińska

DW nr 720
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tych odpadów w PSZOK-u 
jest dodatkową możliwo-
ścią dla mieszkańców. 
 Przed udaniem się do 
PszOK-u w nadarzynie 
należy wypełnić formularz 
oświadczenia w sprawie 
uprawnień do korzystania 
z PszOK-u i dostarczyć go 
do Urzędu Gminy Brwi-
nów przy ul. Grodziskiej 12 
lub przesłać skan na adres: 
brwinow@brwinow.pl. 
 Po sprawdzeniu, czy 
dana osoba nie zalega z płat-
nościami za odpady, zostanie 

wystawione zaświadczenie 
uprawniające do skorzysta-
nia z PSZOK-u (ważne 2 ty-
godnie od daty wystawienia 
w przypadku oddawania od-
padów budowalnych i opon, 
oraz 1 miesiąc w przypadku 
bioodpadów i odpadów wiel-
kogabarytowych). zaświad-
czenie zostanie przesłane 
jako PDF na adres e-mail,  
a jeśli ktoś nie posługuje 
się pocztą elektroniczną – 
urzędnicy skontaktują się te-
lefonicznie, ustalając termin 
odbioru zaświadczenia.

Gmina Brwinów pod-
pisała porozumienie 
z gminą nadarzyn, 

na mocy którego mieszkań-
cy gminy Brwinów mogą 
korzystać z Punktu selek-
tywnej zbiórki Odpadów 
Komunalnych (PszOK).  
Do PSZOK-u w Nadarzynie 
można we własnym zakre-
sie dostarczać:
• bioodpady,
• odpady wielkogabarytowe,
• zużyte opony – limit:  
   4 szt./rok,
• odpady z remontów, na 

Mieszkańcy gminy Brwinów mogą obecnie korzystać – bez dodatkowych opłat – z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów  
Komunalnych w Nadarzynie. Można tam oddać m.in. opony, odpady budowlane i bioodpady. Warunkiem jest niezaleganie  
z opłatami za odbiór odpadów.

które nie jest wymagane 
pozwolenie na budo-
wę – limit 300 kg/rok.
 Do PszOK-u nie będą 
przyjmowane odpady za-
wierające azbest i papę, ma-
teriały niebezpieczne, silnie 
toksyczne ani odpady po-
chodzące z działalności go-
spodarczej. 
 Gmina będzie nadal 
prowadzić odbiór biood-
padów sprzed posesji oraz 
odpadów wielkogabaryto-
wych na zgłoszenie telefo-
niczne/mailowe. Oddanie 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów dla mieszkańców 
gminy Brwinów

 Punkt selektywnej 
zbiórki Odpadów Komu-
nalnych znajduje się przy ul. 
turystycznej 38 w nadarzy-
nie i jest prowadzony przez 
Przedsiębiorstwo Usługowe 
Hetman sp. z o.o. 
Godziny otwarcia dla miesz-
kańców gminy Brwinów:
wtorek  8.00–13.00
środa  16.00–20.00
piątek  16.00–20.00
 Więcej informacji:  
na stronie brwinow.pl w za-
kładce „Dla mieszkańca –
Gospodarka odpadami”.

i n f o r m a c j e

Można uzyskać do 5 tys. zł na likwidację pieca/kotła węglowego 
i zmianę na ogrzewanie gazowe, elektryczne lub na pellet  
(gdy nie jest dostępna sieć gazowa)

Dotacje przyznawane są do wyczerpania środków na dany rok. 
Termin składania wniosków: do 31 lipca br.
Miejsce składania wniosków:  
Urząd Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12, 05-840 Brwinów

Więcej w artykule na: bit.ly/piece_dotacje2021
Informacji udziela Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa:
tel. 22 738 25 94

Gminne dotacje na zmianę sposobu ogrzewania w 2021 r.

zastępca burmistrza sła-
womir Walendowski, nasz 
gminny program charakte-
ryzuje się tym, że wniosek 
jest bardzo prosty, a formal-
ności zostały ograniczone 
do minimum. Do tej pory  
z pomocą gminnych dota-
cji udało się wymienić 84 
piece. W tegorocznym bu-
dżecie zaplanowano na ten 
cel 250 tys. zł, ale jeśli oka-
że się, że wniosków wpłynie 
więcej, radni Rady Miejskiej  

w Brwinowie będą mogli 
podjąć decyzję o zwiększe-
niu tej kwoty.
 Ochroną powietrza zaj-
muje się także Straż Miej-
ska w Brwinowie. Patrole 
reagują z własnej inicja-
tywy w przypadkach, gdy 
zauważają oznaki spalania 
niedozwolonych substan-
cji. strażnicy podejmują 
też wiele interwencji w od-
powiedzi na sygnały od 
mieszkańców. Gdy zacho-

sezon grzewczy wiąże się 
ze zwiększeniem emi-

sji zanieczyszczeń pocho-
dzących ze spalania opału. 
Gdy dołączą do tego niska 
temperatura i brak wiatru, 
pojawiają się sygnały o prze-
kroczeniu norm. Gmina 
Brwinów znajduje się w sie-
ci czujników Airly.org, więc 
wyniki pomiarów można 
śledzić na bieżąco przez 
aplikację oraz stronę inter-
netową i na tej podstawie 

Przekazywanie bieżących informacji z czujników mierzących poziom pyłów, dotacje na likwidację starych pieców, kontrole 
prowadzone przez strażników, informowanie i edukacja – to niektóre działania podejmowane przez gminę Brwinów dla po-
prawy jakości powietrza.  

podejmować decyzje o wyj-
ściu na świeże powietrze lub 
o ograniczeniu aktywności 
na zewnątrz. 
 Zachętą dla mieszkań-
ców, żeby wymieniali piece 
węglowe na gazowe, elek-
tryczne lub na pellet (gdy 
nie ma możliwości podłą-
czenia do sieci gazowej), są 
gminne dotacje. Można je 
połączyć z dofinansowaniem 
rządowym z programu Czy-
ste Powietrze. Jak podkreśla 

W trosce o poprawę jakości powietrza

dzi podejrzenie, że spalany 
jest niewłaściwy opał, np. 
odpady lub mokre drewno, 
strażnicy przeprowadzają 
kontrolę, sprawdzają stan 
pieca oraz rodzaj używa-
nego paliwa. W 2020 r. 
przeprowadzono 119 takich 
kontroli, przy czym na miej-
scu stwierdzono wykrocze-
nia tylko w 9 przypadkach.  
Czarny, gryzący dym poja-

Dokończenie na str. 5 >>>
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132. Numer KRS 0000450085
133. Kwota wyliczona na podstawie własnych danych podatnika

134. Szkoła Podstawowa nr 1 w Brwinowie 
135. Zgoda na udostępnienie danych osobowych organizacji

Rada Miejska w Brwi-
nowie przeprowadza 
uzupełniające wybory 
ławników na kadencję 
2020–2023. Z terenu 
gminy Brwinów wy-
brany zostanie jeden 
ławnik do Sądu Rejo-
nowego w Pruszko-
wie. Termin składania 
dokumentów upływa  
12 kwietnia 2021 r.

Wybory 
uzupełniające 

ławników

Ławnik jest niezawodo-
wym członkiem sądu 

(składu orzekającego). Oso-
ba pełniąca tę funkcję nie 
musi mieć wykształcenia 
prawniczego. Ławnika wy-
bierze Rada Miejska w Brwi-
nowie w głosowaniu tajnym 
do 30 kwietnia 2021 r. 
Ławnikiem może być ten, kto: 
1) posiada obywatelstwo 
    polskie i korzysta z pełni 
    praw cywilnych  
    i obywatelskich;
2) jest nieskazitelnego 
    charakteru;
3) ukończył 30 lat;
4) jest zatrudniony, prowa- 
    dzi działalność gospodar- 
    czą lub mieszka w miejscu 
    kandydowania co naj- 
    mniej od roku;
5) nie przekroczył 70 lat;
6) jego stan zdrowia pozwa- 
    la na  pełnienie obowiąz- 
    ków ławnika;
7) posiada co najmniej  
    wykształcenie średnie  
    lub średnie branżowe.
 Kandydatów na ławnika 
mogą zgłaszać Radzie Miej-
skiej prezesi właściwych 
sądów, stowarzyszenia, in- 
ne organizacje społeczne  
i zawodowe (z wyłączeniem 
partii politycznych) oraz 
co najmniej 50 obywateli  
mających czynne prawo  
wyborcze, zamieszkujących 
stale na terenie gminy 
Brwinów.
 zgłoszenia (wypełniona 
karta wraz z wymaganymi 
załącznikami) można skła-
dać w Biurze Obsługi Inte-
resantów pokój 007 w Urzę-
dzie Gminy Brwinów przy 
ul. Grodziskiej 12.  Wzory 
dokumentów można otrzy-
mać w Urzędzie lub pobrać  
z internetu. Więcej infor-
macji: Biuro Rady Miej-
skiej, tel. 22 738 26 50.

Możliwość spisania się 
przez internet ruszy 

od 1 kwietnia na stronie 
https://spis.gov.pl. Formu-
larz spisowy będzie miał 
jeden wzór dla wszystkich  
i będzie podzielony na dwie 
części: osobową i mieszka-
niową. Już można zapoznać 
się z wykazem pytań pod 
adresem https://spis.gov.pl/
lista-pytan-w-nsp-2021/ 
 Warto zapoznać się  
z formularzem jeszcze przed 
spisem – wprawdzie od-
powiedź na zdecydowaną 
większość pytań nie po-
winna nastręczać żadnych 
trudności, ale być może  
w niektórych przypadkach 
pojawią się jakieś wątpli-
wości (np. dane dotyczące 
mieszkania, informacje o 
osobach z rodziny przeby-
wających za granicą).  

1 kwietnia rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności  
i Mieszkań 2021. Obowiązek udziału w spisie dotyczy wszystkich, a główną  
i obowiązkową metodą będzie samospis internetowy. Będzie więc można 
spisać się wygodnie i bezpiecznie w domu.

 Trzeba będzie odpowie-
dzieć na wszystkie pytania, 
ale w kilku miejscach, np. 
przy pytaniu o zdrowie, wy-
znanie, związki niesforma-
lizowane, będzie dostępna 
opcja „nie chcę odpowiadać 
na to pytanie”. 
 Podstawową i obowiąz-
kową metodą będzie samo-
spis internetowy. Jeśli jednak 
ktoś będzie spisywać się za 
pośrednictwem rachmistrza 
terenowego lub telefonicz-
nego, warto wiedzieć, że te 
osoby nie mają prawa zada-
wać pytań wykraczających 
poza zakres formularza!  
W trakcie spisu nie będą 
zbierane ŻADNE infor-
macje dotyczące majątku, 
oszczędności czy posiada-
nych kosztowności. 
 Udzielone odpowiedzi 
będą chronione tajemnicą 

i n f o r m a c j e

Na dobry cel 
przy okazji rozliczenia PIT

Dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Brwinowie
za pośrednictwem Fundacji Audemus Audire zbierane są 
środki, które będą przeznaczone na rzecz szkoły Podsta-
wowej nr 1 w Brwinowie.

Dla Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”
132. Numer KRS 0000270261
133. Kwota wyliczona na podstawie własnych danych podatnika

134. TGS Brwinów, 3103
135. Zgoda na udostępnienie danych osobowych organizacji

za pośrednictwem Fundacji „Młodzi – Młodym” tG „so-
kół” chce pozyskać środki na prowadzenie swojej działal-
ności. W Brwinowie działają sekcje siatkówki, tenisa sto-
łowego, piłki halowej, biegowa oraz turystyki rowerowej. 

Narodowy Spis Powszechny Ludności  
i Mieszkań 2021

statystyczną. Jednostkowe 
dane dotyczące poszczegól-
nych osób i gospodarstw 
domowych nie będą ujaw-
niane ani przekazywane 
innym podmiotom. Do pu-
blicznej wiadomości zostaną 
przekazane jedynie wartości 
zagregowane mówiące np. 
o średniej wielkości gospo-
darstwa domowego w danej 
gminie.
 Dzięki spisowi poznamy 
dokładnie sytuację demogra-
ficzną polskiego społeczeń-
stwa i gminy. spis to również 
jedyne badanie dające pełny 
obraz poziomu wykształce-
nia wszystkich mieszkań-
ców, niepełnosprawności, 
wyznania czy narodowości.
 Działa już infolinia spi-
sowa, pod którą można uzy-
skać dodatkowe informacje: 
22 279 99 99. 

wiający się zwłaszcza tuż po 
rozpaleniu ognia jest często 
efektem spalania węgla 
niskiej jakości, który jest 
jednak legalnym paliwem, 
dopuszczonym do obrotu. 
W wątpliwych przypadkach 
strażnicy pobierają próbki  
i wysyłają je do specjali-
stycznego laboratorium. 
 Można liczyć na to, że 
wśród mieszkańców rośnie 
świadomość szkodliwości 
tzw. niskiej emisji. Ubiegły 
rok upływający w znacz-
nej mierze w warunkach 
zdalnej nauki uniemożliwił 
prowadzenie działań edu-
kacyjnych w szkołach, ale 
strażnicy miejscy wyszli 
niedawno z nową inicjaty-
wą. – Czyste powietrze to 
nasz wspólny cel – zwraca 
uwagę komendant izabe-
la Koźbiał ze straży Miej-
skiej w Brwinowie, dlatego 
strażnicy z Brwinowa oraz 
Łomianek postanowili zor-
ganizować kampanię infor-
macyjną mającą na celu za-
chęcić mieszkańców swoich 
gmin do wymiany starych 
kotłów na nowe, bardziej 
ekologiczne. 
 Od początku marca 
do skrzynek pocztowych 
mieszkańców gmin Brwi-
nów i Łomianki trafiają 
„pakiety informacyjne”  
z ulotką dotyczącą uchwały 
antysmogowej i wykazem 
paliw, których używanie 
jest dozwolone. Materiały 
informacyjne na temat obo-
wiązującego prawa zostały 
przygotowane przez Urząd 
Marszałkowski Wojewódz-
twa Mazowieckiego.

>>> Dokończenie ze str. 4
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Tytuł wykresu 

Mimo trudnego czasu Brwinów zamierza kontynuować działania na rzecz zrównoważonego rozwoju gminy. W budżecie na 
2021 r. zostały zaplanowane wydatki w łącznej kwocie ponad 205 mln złotych. Na inwestycje udało się wygospodarować 
blisko 40 mln zł.

Budżet gminy Brwinów na 2021 rok

sesja budżetowa po 
raz pierwszy odbywa-
ła się online. Radni 

Rady Miejskiej w Brwino-
wie podjęli uchwały do-
tyczące budżetu na 2021 
rok oraz Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej gminy 
Brwinów na lata 2021–2028 
podczas zdalnego posie-
dzenia 21 grudnia 2020 r. 
 zanim radni przystąpili 
do pracy nad uchwałą budże-
tową, projekty tych doku-
mentów zostały przesłane do 
Regionalnej izby Obrachun-
kowej (RiO), która jest in-
stytucją nadzorującą prawi-
dłowość działań samorządu  
w zakresie spraw finanso-
wych. RiO wydała pozytyw-
ną opinię na ich temat.
 W uchwalonym bu-
dżecie gminy zaplanowa-
no dochody w wysokości 
197.486.455,57 zł, a wydat-
ki – 205.887.390,17 zł. za-
planowany deficyt pozwala 
na działania inwestycyjne, 
ale jednocześnie jest utrzy-
mywany na bezpiecznym 
poziomie. niepewna sytu-
acja, wzrost kosztów bieżą-
cych, zmiany podatkowe – 
korzystne dla obywateli, lecz 
odbijające się niekorzystnie 
na finansach samorządów – 
to trudności, z którymi gmi-
na będzie musiała zmierzyć 
się w kolejnym roku.
 Największa część środ-
ków finansowych zostanie 
przeznaczona na oświatę 
i edukację – ponad 59 mln 
zł, czyli ok. 7 mln zł więcej 
niż w poprzednim roku.  
z tej kwoty ponad 50 mln zł 
to wydatki bieżące, w tym 
wydatki związane z prowa-
dzeniem szkół i przedszkoli 
(m.in. pensje pracowników, 
zakup materiałów dydak-
tycznych, utrzymanie i re-
monty budynków, wspólną 
obsługę). Dotację z budżetu 
gminy uzyskują też niepu-
bliczne szkoły, przedszko-
la i punkty przedszkolne 
– zaplanowane wydatki na 
ten cel przekraczają 7 mln 
zł. Ponad 6 mln zł zostanie 
przeznaczonych na dzia-
łania inwestycyjne, przede 
wszystkim na dokończenie 
rozbudowy szkoły w Żół-

w Otrębusach (1,2 mln zł),
przebudowa ul. Kraszew-
skiego w Brwinowie (1 mln 
zł),
rozbudowa Szkoły Pod-
stawowej w Żółwinie (4,5 
mln zł), dokończenie prac 
rozpoczętych w 2020 r.,
budowa placu zabaw 
przy ZSO w Brwinowie  
(0,5 mln zł), w miejscu po-
przedniego, 
projekt szkoły w Parz-
niewie (to zadanie ule-
gło zmianie – w związku  
z trudnościami w pozyska-
niu dodatkowego terenu 
pozwalającego na budowę 
zespołu szkolno-przed-
szkolnego władze gminy 
zdecydowały o rozpoczęciu 
projektowania 8-klasowej 
szkoły),

Tytuł wykresu 
Oświata
Pomoc społeczna
Gospodarka komunalna
Drogi
Administracja publiczna

GOK i Biblioteka Publiczna

Inne wydatki

Oświata i wychowanie
             ~ 59 mln zł

Rodzina  i pomoc społeczna
        ~ 51 mln zł

     Gospodarka 
        komunalna 
          i ochrona środowiska
          ~ 28,5 mln zł

  Drogi
(transport 
i łączność) 
   ~ 22,5 mln zł

Wydatki 
budżetu 

gminy Brwinów
w 2021 r. 

(bieżące i inwestycyjne
razem)

        Drogi
~ 16,7 mln zł

Oświata
  ~ 6 mln zł

  Administracja 
        ~ 12 mln zł

Pozostałe 
wydatki
~ 21 mln zł

Kultura
   ~ 11 mln zł

winie. Wśród inwestycji 
oświatowych pojawił się też 
Parzniew. Rosnąca liczba 
mieszkańców gminy i ich 
potrzeby sprawiają, że nowe 
inwestycje oświatowe oraz 
modernizacja istnieją-
cych budynków szkół  
i przedszkoli są stałym 
punktem w budżecie 
gminy.
 Na drugim 
miejscu w wydat-
kach gminy pla-
sują się wydatki 
na rodzinę oraz 
pomoc społecz-
ną, z czego znacz-
ną część stanowią 
świadczenia, które 
gmina przekazuje  
w ramach progra-
mów rządowych – Ro-
dzina 500 Plus oraz Do-
bry start. Łączna kwota 
ponad 51 mln zł pokazuje 
skalę szerokiej działalności 
Środowiskowego Ośrodka 
Pomocy społecznej. Obok 
wypłat różnego rodzaju 
świadczeń są tu także wy-
datki na usługi opiekuńcze 
oraz działania z zakresu 
wspierania rodziny, w tym 
m.in. prowadzenie świe-
tlic socjoterapeutycznych  
w Brwinowie i sołectwach,  
a także działania związane  
z przeciwdziałaniem uzależ-
nieniom. 
 Wydatki na gospodarkę 
komunalną i ochronę śro-
dowiska to łącznie ponad 
28,5 mln zł. zawiera się  
w nich m.in. odbiór odpa-
dów, którego wysokich kosz-
tów nie pokrywają opłaty 
zebrane od mieszkańców, a 
także sprzątanie gminy, pie-
lęgnacja zieleni, konserwa-
cja oświetlenia ulic, placów 
i dróg. 
 Prawie 25,6 mln zł po-
chłoną wydatki bieżące 
oraz majątkowe na trans-
port i łączność, m.in. zakup 
oznakowania drogowego, 
materiałów do równania 
dróg, remonty cząstkowe 
nawierzchni bitumicznych, 
remonty chodników, za-
kup usług transportowych,  
a także inwestycje drogowe.
 na liście zadań inwesty-
cyjnych w 2021 r. znalazły 

się 74 zadania 
na łączną kwotę 
ponad 38,2 mln zł (z cze-
go prawie połowa to inwe-
stycje dotyczące dróg gmin-
nych). 
 są wśród nich m.in.: 
projektowanie i budowa 
sieci kanalizacji sanitar-
nej w Żółwinie i Owczarni  
(2 mln zł), ciąg dalszy dzia-
łań prowadzonych w ubie-
głych latach, 
budowa sieci wodociągo-
wej na terenie gminy (1 mln 
zł),
przebudowa ul. Szkol-
nej, Spokojnej i odc. Żwir-
ki i Wigury w Brwinowie 
(pierwszy etap prac w 2021 r. 
za kwotę 2,6 mln zł), całość 
inwestycji została podzie-
lona na etapy do realizacji  
w 2021 oraz 2022 r.
przebudowa ul. Ko-
ściuszki w Brwinowie na 
odcinku od ul. t.W. Wil-
sona do ul. Kraszewskiego  
(1,5 mln zł),
przebudowa ul. Polnej  
w Otrębusach (1,9 mln zł),
przebudowa ul. sadowej 

dokończenie budowy świetlicy 
wiejskiej w Kaniach (1,85 mln zł),
budowa biblioteki przy ul. Grodziskiej 
w Brwinowie (koszt w 2021 r. to 1,5 mln zł), zakoń-
czenie planowane na przyszły rok – więcej na ten temat  
w kolejnym, kwietniowym numerze biuletynu „Ratusz”, 
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Tytuł wykresu 

FOTOGRAFIE STYPENDYSTÓW 
POChODZą Z ARChIWÓW RODZINNYCh

Wybitnie zdolni uczniowie i studenci otrzymali stypendia gminy Brwinów. Są one przyznawane  
co roku za szczególne osiągnięcia edukacyjne, artystyczne i sportowe. 

Stypendyści gminy Brwinów

Komisja stypendialna 
oceniała osiągnięcia 

młodych mieszkańców gmi-
ny Brwinów, którzy w ubie-
głym roku szkolnym odno-
towali znaczące sukcesy na-
ukowe, sportowe i artystycz-
ne. Dalszy rozwój ich pasji 
i talentów będzie wspierać 
stypendium przyznane na 
cały rok szkolny 2020/2021 
w kwocie od 300 do 600 zł 
miesięcznie.

Uroczyste wręczenie de-
cyzji stypendialnych 

odbywało się zwykle na 
ostatniej grudniowej sesji 
Rady Miejskiej w Brwino-
wie, ale ze względu na sytu-
ację zagrożenia epidemicz-
nego w tym roku możliwe 
były jedynie indywidualne 
spotkania w małym gronie 
osób. Decyzje stypendialne 
na rok szkolny 2020/2021 
zostały wręczone pod ko-
niec roku przez burmistrza 
Arkadiusza Kosińskiego 
oraz jego zastępcę Jerzego 
Wysockiego, który na co 
dzień zajmuje się sprawami 
oświaty w gminie Brwinów. 
Burmistrzowie gratulowa-
li wyróżnionym uczniom  
i studentom, a krótkie spo-
tkania były też okazją do 
rozmów, jak młodzi radzą 
sobie z nauką oraz treninga-

mi sportowymi w syste-
mie pracy zdalnej i przy 
licznych obostrzeniach. 

Powrotu do szkół  
 i na uczelnie oraz 

powrotu do nor-
malności – tego 
życzyli sobie 
wszyscy.

Uczniowie szkół podstawo-
wych i średnich,  

osiągnięcia edukacyjne 

Klementyna Grzybowska 
Absolwentka LO im. toma-
sza zana w Pruszkowie, zdo-
była tytuł finalistki XXXii 
Olimpiady Filozoficznej.

Michał Kania
Uczeń szkoły Podstawowej 
nr 1 im. tadeusza Kościusz-
ki w Brwinowie, zdobył ty-
tuł laureata i zajął i miejsce 
w Konkursie Lingwistycz-
nym z języka niemieckiego.

Maja Sofia Kaźmierska 
Uczennica społecznej szko-
ły Podstawowej Milanow-
skiego towarzystwa Edu-
kacyjnego w Milanówku, 
zdobyła tytuł finalistki Kon-
kursu Chemicznego.

Jan Kozłowski 
Uczeń szkoły Podstawowej 
nr 1 im. tadeusza Kościusz-
ki w Brwinowie, zdobył ty-
tuł laureata i Ogólnopolskiej 
Olimpiady Historycznej Ju-
niorów.

Jakub Romański
Uczeń technikum Lotni-
czego im. Bohaterów na-
rwiku w Warszawie, laureat 
i zdobywca i miejsca w XVi 
Ogólnopolskim Konkursie 
Literackim pod patronatem 
Mazowieckiego Kuratora 
Oświaty.

Daniel Soboński
Uczeń XiV LO im. stanisła-
wa staszica w Warszawie, 
zdobył tytuł finalisty XXVii 
Olimpiady informatycznej.

Robert Soboński
Uczeń XiV LO im. stanisła-
wa staszica w Warszawie, 
zdobył tytuły finalisty XiV 
Olimpiady informatycznej 
Juniorów i laureata Kon-
kursu Matematycznego oraz 
Konkursu informatycznego 
LOGiA.

Wiktoria Wójcik
oraz

Malwina Wróbel
Uczennice szkoły Podsta-
wowej nr 1 im. tadeusza 
Kościuszki w Brwinowie, 
zdobyły tytuł laureata i za-
jęły i miejsce w Konkursie 
Lingwistycznym z języka 
niemieckiego.

Uczniowie szkół pod-
stawowych i średnich, 
osiągnięcia sportowe

Leon Franczuk
Uczeń szkoły Podstawowej 
im. Włodzimierza Puchal-
skiego w Otrębusach, został 
powołany do Młodzieżowej 
Reprezentacji Polski U14 
Mężczyzn w piłce koszyko-
wej.

Joanna Krzyżanowska
Uczennica CLViii LO im. 
Księżnej izabeli Czartory-
skiej w Warszawie, uczest-
niczka finału Młodzieżo-

wych Mistrzostw Polski  
w Futsalu.

Bartosz Słowikowski
Uczeń zespołu szkół Ogól-
nokształcących i sporto-
wych w Pruszkowie, uczest-
nik Mistrzostw Polski se-
niorów, Młodzieżowców, 
Juniorów w pływaniu.  

Studenci, osiągnięcia 
edukacyjne i sportowe

Radosław Szymon Ługowski
student sGGW w Warsza-
wie, opublikował pracę na-
ukową pod tytułem „syn-
tetyczna linia WROBER – 
wpływ systemu stanowienia 
na wskaźniki rozrodu i pro-
dukcję jagniąt rzeźnych”.

Zuzanna Fijak
studentka sGGW w War-
szawie, rozpoczynała tre-
ningi w UKs Otrębusy „1”, 
zdobyła brązowy medal na 
Mistrzostwach Polski Junio-
rów oraz zajęła Xi miejsca 
na Mistrzostwach Polski se-
niorów w skoku w dal.

Julia Sadkowska
studentka Akademii Eko-
nomiczno-Humanistycznej  
w Warszawie, zajęła iii miej-
sce na XXi Mistrzostwach 
Polski w tańcu na Wózkach 
oraz iX miejsce na Mistrzo-
stwach Świata w tańcu na 
Wózkach.

Jakub Kaczmarczyk
student Uniwersytetu Mu-
zycznego Fryderyka Cho-
pina w Warszawie, zdobył 
nagrodę „złotego Liścia” na 
XVi Ogólnopolskim Festi-
walu Piosenki Retro oraz ty-
tuł lidera kontrabasów Pol-
skiej Orkiestry Młodzieżo-
wej LYO (Lutoslawski Youth 
Orchestra).
Fotografie z wręczenia decy-
zji stypendialnych są w albu-
mie zdjęć na FB/Brwinow.

Kultura 
   ~ 7,7 mln zł

    Wodociągi
  i kanalizacja
   ~ 3 mln zł

      Wydatki 
   inwestycyjne

gminy Brwinów
        w 2021 r.

Gospodarka komunalna 
i ochrona środowiska
~ 2,2 mln zł

Bezpieczeństwo 
~1,7 mln zł

Pozostałe wydat-
ki inwestycyjne
~ 0,8 mln zł

zakończenie rewalory-
zacji pałacu w Brwinowie  
(ponad 4,3 mln zł), 
budowa Parku Niepod- 
ległości w Brwinowie, no-
wego parku miejskiego 
pomiędzy ul. s. Lilpopa  
i Osiedlową (1,25 mln zł),
modernizacja Orlika  
w Żółwinie (0,59 mln zł).
 W planach na 2021 r. 
uwzględniono także dalszą 
rozbudowę sieci dróg ro-
werowych, która będzie re-
alizowana m.in. z udziałem 
środków unijnych (łącznie 
ponad 4,6 mln zł).
 Wśród wydatków inwe-
stycyjnych znalazł się też 
zakup czterech samocho-
dów operacyjno-kwater-
mistrzowskich dla Ochot-
niczych Straży Pożarnych  
z gminy Brwinów oraz przy-
gotowanie dokumentacji 
projektowej dla inwestycji 
planowanych na kolejne lata. 
 W kategorii wydatków 
majątkowych gminy są do-
tacje gminne – 914,5 tys. zł 
dla powiatu pruszkow-
skiego (m.in. na dofinan-
sowanie rozbudowy drogi 
powiatowej w Koszajcu),  
105 tys. zł na zakup samo-
chodów dla policji oraz 
komendy powiatowej Pań-
stwowej straży Pożarnej,  
a także dotacje na usuwanie 
azbestu (40 tys. zł) i zmia-
nę systemu ogrzewania  
                              (250 tys. zł).
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MICHAŁ HABER

Zmiany, zmiany, zmiany
COVID jest z nami od ponad roku. Dużo się pozmieniało, przewartościo-
wało. My trwamy dla Was, lecz też się zmieniamy. Śledzimy kolejne obos- 
trzenia. Snujemy plany. Inwestujemy. Kombinujemy. Marzenia też mamy. 

Zatem tak… 

 25 lat Kwartetu Prima Vista
Za chwilkę – planowane jako pierwsze stacjonarne wydarzenie kultu-
ralne w 2021 r. – 25 lat Kwartetu Prima Vista. Niestety z racji najnow-
szych obostrzeń sanitarnych koncert odbędzie się jedynie ON-LINE, 
dlatego zapraszamy Was w sobotę wieczorem na OKejowe konto na 
Facebooku. A wieczór ten zapowiada się ciekawie, bo w repertuarze 
muzyka klasyków wiedeńskich – Beethovena, Haydna i Mozarta.  Zna-
ny brwinowskiej publiczności kwartet wystąpi w składzie: Krzysztof 
Bzówka – skrzypce, Józef Kolinek – skrzypce, Piotr Nowicki – altówka, 
Zbigniew Krzymiński – wiolonczela. Kwartet występował w naszym 
mieście wielokrotnie, m.in. podczas Otwartych Ogrodów i to dzięki 
niemu mogliśmy gościć w naszej gminie tak znakomitych artystów jak 
Konstanty Andrzej Kulka, Piotr Paleczny i Boris Kraljević.

 nowa świetlica
Nasza czwarta świetlica ma już ściany i okna. Po Otrębusach, Owczarni 
i Domaniewie przyszła kolej na Kanie. Mieszkańcy miejscowości mogą 
wypowiedzieć się w ankiecie, w jakich zajęciach chcieliby uczestni-
czyć, co ich interesuje. Ulotki ankietowe i pudełka, do których należy 
je wrzucić, wyłożone są w sklepie przy WKD Kanie, sklepie „U Małgo-
si” oraz stajni „Szarża”. Ankietę w formie cyfrowej możecie znaleźć na 
utworzonym już fanpejdżu świetlicy (@swietlica.kanie) – wystarczy 
wypełnić, kliknąć „prześlij” i gotowe. Jesteśmy bardzo ciekawi wyniku, 
zwłaszcza że pomysłów mamy dużo, a Wy macie szansę na zrealizowa-
nie swoich. Świetlicą zarządza Ośrodek Kultury OKej.

 brwinowska akademia koszykówki
mimo pandemii ma już na swoim koncie kilka meczów, wyjazdów (Sta-
rogard Gdański, Grójec, Białystok, Żyrardów) i przede wszystkim sukce-
sów – pierwsze zwycięstwa ligowe i ponownie drugie miejsce w turnie-
ju Liga Basket Warsaw. Grupa awansowała do drugiej fazy rozgrywek, 
w których uczestniczy 15 zespołów, i będzie walczyć o miejsca 7–12. 
W zmaganiach ligowych BAK 2010 ma trzy zwycięstwa na swoim kon-
cie i jest na pierwszym miejscu w swojej grupie z zapewnionym awan-
sem do grupy finałowej. Grają nie tylko panowie, co widać w naszych 
mediach społecznościowych i poniżej :)

Kultura Animacja Natura Edukacja
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Drodzy Mieszkańcy Kań!
Z  wielką radością informujemy, że długo oczekiwana 
budowa świetlicy w Kaniach ruszyła pełną parą!

Jak będzie wyglądać świetlica?
Budynek ma już dach i okna, a teraz trwają prace wy-
kończeniowe. Możecie sami zobaczyć postęp prac. 
Świetlica jest usytuowana przy ul. Piłsudskiego, na-
przeciwko sklepu „U Małgosi” w Kaniach.
W  związku z  tym chcielibyśmy zapytać Was, Drodzy 
Mieszkańcy, w jakich zajęciach chcielibyście uczestni-
czyć? Jak chcielibyście spędzać czas w świetlicy?

A jakie są Twoje propozycje?

                             przy ul. Piłsudskiego 

#swietlica Kanie

Świetlica OKej
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LISTY doElizy
Drodzy Czytelnicy,

Wracam do Was po kilkuletniej kwa-
rantannie od chaosu myśli nieokrze-
sanych. Praktyka zen pozwoliła mi nie 
tylko kontemplować pustkę, ale i jej 
doświadczyć. Dzięki temu oczyszcze-
niu potrafię spontanicznie dostrzec 
odpowiedź 

na nurtujące Państwa

bardzo ważne

pytanie:

„Czy w tym roku będzie organizowane 
Lato w Mieście”?

Odpowiedź jest przejrzysta, jako błę-
kit kropli wody na liściu wiśni, ale i jak 
on (ten błękit) zależna od kondycji 
oka, które go obserwuje (na przykład 
w ogóle tego błękitu nie zauważy osoba 
z wadą wzroku minus 8 dioptrii, która 
zapomniała zabrać okulary z parapetu 
w kuchni, bo musiała szybko nakarmić 
wydzierającego się, głodnego kota, 
a samochód, który miał ją zabrać do 
pracy, już czekał pod bramą z zapalo-
nym silnikiem… ale nieważne)…

Otóż, czy będzie „Lato w mieście”?

Niestety wiedzą to tylko Najstarsi 
Górale.

My jednak zakładamy, że wiedzą, że 
będzie, tylko nie chcą się podzielić 
wiedzą ze względu na do niedawna 
jeszcze zamknięte stoki i hotele.

Dlatego zapraszamy już teraz. Zapisu-
jemy chętnych od 1 maja. 

Jeśli nie zmienią nam kalendarza na lu-
narny, to od 28 czerwca do 30 lipca.

Jeśli odporność stadna pozwoli, to 
w świetlicach w Otrębusach, Owczarni 
i Domaniewie oraz w Hali Sportowej.

Jeśli nas gdzieś wpuszczą, to co drugi 
dzień pojedziemy na jakąś fajną wy-
cieczkę.

Jeśli ktoś chciałby poznać już teraz 
szczegółowy plan działań rozpisany na 
poszczególne dni, to niestety w obec-
nej chwili mogę odpowiedzieć jedynie: 
pożywiom – uwidim.

Jestem już z Wami, moi drodzy Czytel-
nicy, więc piszcie! Piszcie listy do re-
dakcji, a każdy przeanalizuję, pochylę 
się nad pytaniem i po głębokiej medy-
tacji odpowiem szczegółowo.

Wasza Eliza

l i s t y d o e l i z y @ o k . b r w i n o w . p l

 konkursy
Z racji pandemii przedłużyliśmy terminy nadsyłania prac i nagrań kon-
kursowych. Do 7 kwietnia czekamy na prace plastyczne do „Złap marze-
nie” i nagrania do „Regionalnego Konkursu Instrumentalnego”. Ślijcie.

 warsztaty hip hop
Niebawem ruszamy z nowymi zajęciami dla dzieci i młodzieży (9+) – HIP 
HOP. Chcemy rozwijać muzyczne pasje, a przy okazji nagrać wideoklip 
rapowy! Zajęcia prowadzić będzie Mateusz Wilkoń. Zapisy mailowo na 
adres kontakt@warsztatyhiphop.pl.

 niezmiennie…
…o ile nic się nie zmieni ;) – lato w mieście już planujemy i wychodząc 
naprzeciw Waszym oczekiwaniom,  jak w zeszłym roku, będzie dłużej 
niż zwykle, we wszystkich świetlicach i do tego więcej atrakcji.

Wybieramy się też na letni obóz. Tym razem znów w góry :), inne góry, 
bo bardziej na południu i takie kiepurowskie klimaty. Kadra już się szy-
kuje i zbiera pomysły na organizowanie atrakcji w ośrodku „Lazarówka” 
w Krynicy-Zdroju od 2 do 12 sierpnia. Hasło przewodnie – poszukiwa-
nie skarbów. Zapisy ruszyły 1 marca.

 i wielkie powroty ;)
Z wiosną wraca kwiecie na trawniku, a my wracamy do Was z „Listami 
do Elizy” i nie ma to nic wspólnego z Beethovenem. Tradycyjnie, choć 
w szczególnym kontekście, powraca hasło  lata w mieście, ale piszcie 
też za czym tęsknicie, o czym myślicie, jakie macie pomysły.
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ROK PANDEMII
Trudno w to uwierzyć, ale minął właśnie rok, odkąd żyjemy w zupełnie nowej rzeczywistości. Wszyscy musieliśmy się „przestroić”, nauczyć 
funkcjonować w inny sposób. Biblioteka też. 

Po ogłoszeniu lockdownu ruszyliśmy ze spotkaniami online dla najmłodszych: „Bajka krótka pieska Lutka”. Od 25 marca codziennie w samo 
południe na naszym profilu FB witał dzieci sympatyczny niebieski piesek pacynka i wraz z panią Anią czytał i opowiadał różne bajeczki. Seria 
o piesku Lutku liczy aż 15 odcinków i jest cały czas dostępna na bibliotecznym fanpage’u. Poza tym, podobnie jak inne biblioteki z naszego 
powiatu, włączyliśmy się w akcję pruszkowskiej telewizji Tel-Kab „Czytanie na ziewanie”, co możecie podejrzeć na ich kanale You Tube.

Gdy pandemia nieco odpuściła, latem mogliśmy uruchomić Wakacyjną Bibliotekę. Spotykaliśmy się w letnie słoneczne dni w plenerze. Na placu zabaw 
przy ul. Grodziskiej w Brwinowie prowadziliśmy warsztaty literacko-plastyczne pt. „Morza i oceany” oraz głośne czytanie „Bajeczka z pudełeczka”. Czyta-
liśmy też dzieciom na tarasie Toeplitzówki, w naszej filii w Otrębusach. 

Członkowie brwinowskiego Dyskusyjnego Klubu Książki również nie chcieli czekać na lepsze czasy i normalność. Dlatego zbierali się przed siedzibą biblio-
teki dla dorosłych i rozmawiali w plenerze. Pogoda sprzyjała do października. Teraz klubowicze czytają, robią notatki i niecierpliwie wyglądają ciepłych 
dni, żeby znów się spotykać. 

Dzięki dobrej pogodzie udało nam się też wziąć udział w Narodowym Czytaniu 2020. Na miejsce imprezy wybraliśmy otrębuski park na tyłach Toeplitz- 
ówki. I choć spotkanie w plenerze wymusiła na nas pandemia, to ani trochę nie zaszkodziło to lekturze Słowackiego. Sceneria starych drzew i mocno za-
rośniętego stawu dodawała tajemniczego klimatu i podkreślała mroczny charakter tytułowej Balladyny.

Finał IV Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „Brwinowski Parnas” odbył się całkowicie w sieci. Rozmowa jurorów o poezji oraz zwycięskie wiersze 
czytane przez laureatów zostały umieszczone na naszym kanale YouTube.  

Ferie zimowe spędziliśmy, bawiąc się w rozgrywki StoryCubes. Codziennie rzucaliśmy kostkami, na których zamiast liczby oczek znajdują się symboliczne 
rysunki. Młodzi czytelnicy układali przeróżne historie i zamieszczali na naszym fanpage’u.

I tak pandemia zatoczyła koło. To, co miało być tymczasowe, nadal trwa. Działamy dalej. 
I słyszymy od Was, że dajemy radę, że jesteśmy potrzebni, że książki i czytanie mają moc 
terapeutyczną, ocalającą. Dziękujemy za ten rok!  

OGŁASZAMY KONKURS!
UWAGA wszyscy uczniowie klas IV–VIII, a  także klas szkół średnich! Jeśli lubicie zaba-
wy językiem polskim, ładne odręczne pisanie oraz… nagrody :) weźcie udział w naszym 
konkursie „Przypadki biblioteki”.

Zadanie konkursowe polega na napisaniu listu (odręcznie!), w którym słowo ’biblioteka’ 
pojawi się we wszystkich siedmiu przypadkach gramatycznych. Adresat listu jest dowolny.

Ocenie będzie też podlegała estetyka pracy. Dlatego ważne, aby pismo było staranne, 
a cały list miał ładny, przejrzysty układ. Mile widziane wszelkie ozdobniki, np. podkreśle-
nia, wyróżnienia, ozdobne inicjały, nagłówki, minirysunki na marginesach. 

Epistolografia, kaligrafia… kto wie, może jest to pomysł na świetną pasję? Ten konkurs 
może Was do tego przekonać. Zapraszamy!

Wszystkie szczegóły oraz kartę zgłoszeniową znajdziecie na naszej stronie internetowej: 
biblioteka.brwinow.pl/przypadki-biblioteki/

BEZPŁATNE WARSZTATY W BIBLIOTECE 
Dzielimy się dobrymi wiadomościami! 

W ramach projektu „Sieć na kulturę” od 20 lutego 
trwają u nas zajęcia projektowania graficznego. 

Grupa 11-latków wyłoniona w rekrutacji spotyka się z prowadzącymi co sobota i poznaje 
narzędzia do tworzenia projektów graficznych. Oczywiście łączymy się online, cóż, znak 
czasu. Zainteresowanie warsztatami było bardzo duże, dlatego już dziś myślimy o na-
stępnej, być może wakacyjnej edycji. Śledźcie nasze kanały informacyjne ;)
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z a p r o s z e n i e  z e s p o ł u  m a z o w s z e

     Punkty, w których można otrzymać biuletyn „Ratusz”:                

              KOlEJNE WyDANIE:  15 KWIEtNIA 2021 R.

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. Piasec- 
kiego 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

kaszlem i wymiotami. 
Nie ma czasu do stracenia. 
W akcję pomocy włączają 
się rodzina, znajomi oraz 
szkoła Podstawowa w Otrę-
busach.
 zbiórka prowadzona jest 
za pośrednictwem Fundacji 
siepomaga. Więcej informa-
cji na stronie:
https://www.siepomaga.pl/
filip-siczek

Mama Filipa, Marty-
na siczek wspomina:  

O chorobie syna dowiedzie-
liśmy się w czasie ciąży. Naj-
pierw podejrzewano wadę 
genetyczną, ale choć ostatecz-
nie ją wykluczono, to wynik 
badań przyniósł tragiczną 
diagnozę, mówiącą o znacz-
nych nieprawidłowościach  
w budowie serduszka.  Wada 
serca chłopca, tetralogia 
Fallota ze współistniejącymi 
wadami układu krążenia, 
sprawia, że organizm dziec-
ka jest za słabo natleniony. 
 Filip ma już za sobą 
trzy operacje kardiochirur-
giczne w Polsce. – Pierwsza 
odbyła się, kiedy Filip miał 
niecałe cztery latka. trudno 
opisać to, co czuje rodzic, 

oddając swoje ukochane 
dziecko na blok operacyjny, 
nie wiedząc, jakie informa-
cje otrzyma za kilka godzin. 
My przeżyliśmy to już trzy 
razy, za każdym bojąc się tak 
samo. Drugą operację Filip 
przeszedł, kiedy miał 6 lat, 
a trzecią rok później. Bał się, 
nie rozumiał, dlaczego wciąż 
musi wracać do szpitali. 
Ciężko wytłumaczyć dziec-
ku, że to jedyna droga, by ra-
tować jego życie – opowiada 
mama Filipa. Po kolejnym 
pogorszeniu stanu zdrowia 
lekarze doradzili, by szukać 
pomocy w Stanford. 
 tamtejszy szpital dzie-
cięcy jest gotowy na ope-
rację chłopca. Po analizie 
wyników badań okazało 

Dziewięcioletni chłopiec z Otrębus potrzebuje pomocy. Ratunkiem dla Filipa 
Siczka, który swoją dzielną walką z chorobą zyskał przydomek „Lwie Serce”, 
jest kosztowna operacja w USA. Cel na teraz: zebrać 1 milion dolarów!

Pomoc dla Filipa Lwie Serce
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się, że Filip jest „świetnym 
kandydatem do pełnej re-
konstrukcji”. Profesor Frank 
Hanley twierdzi, że podczas 
jednej operacji będzie w sta-
nie przywrócić prawidłowy 
obieg krwi i zamknąć ubytek 
międzykomorowy. Prawdo-
podobieństwo sukcesu jest 
bardzo wysokie. Operacja  
w stanford to dla Filipa jedy-
na możliwość na dalsze życie. 
niestety, jej koszt to ponad  
1 milion dolarów.
 Obawy budzi poziom 
natlenienia organizmu Fi-
lipa. Wskaźnik saturacji 
krwi wynosi tylko 80%. Fi-
lip bardzo szybko się męczy. 
Przebiegnięcie kilkunastu 
metrów kończy się zadyszką, 
a w skrajnych przypadkach 

Wpłacać można przez przez stronę internetową zbiórki lub przelewem:

ZBIóRKA NA CEl:
Operacja serca Filipa 

Odbiorca: 
Fundacja Siepomaga

Numer konta:
89 2490 0005 0000 4530 6240 7892

tytułem:
26188 Filip Siczek darowizna
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Najważniejsza 
w jeżdżeniu na rowerze 
                jest frajda 

Jak się Pan czuje jako 
Mistrz Polski w kategorii 
Masters?
normalnie. troszeczkę to 
jeszcze do mnie nie do-
ciera, aczkolwiek bardzo 
cieszy rozgłos i zasięg tej 
informacji. Jestem bardzo 
mile zaskoczony, że mój 
sukces został dostrzeżony.

Jak wyglądają Pana 
treningi?
trenuję ok. 10–12 godzin 
treningowych tygodniowo. 
Wyjeżdżam na trening naj-
częściej o 7.30–8.00. Dwie  
i pół godziny wystarczą dla 
człowieka w moim wieku, 
bo wytrzymałość jest już 
wypracowana. Planując 
trening, trzeba mieć z tyłu 
głowy, że konieczny jest 
też czas na regenerację. Jest 
ona ważnym elementem 
treningu, a niestety wielu 
zawodników o tym zapo-
mina. to krótka droga do 
przetrenowania i wtedy nie 
ma formy i nie ma chęci 
do jazdy, a najważniejsza w 
jeździe rowerem jest frajda. 

W jaki sposób sportowiec 
regeneruje się i relaksuje 
po treningu lub zawodach?
Każdy ma chyba swój spo-
sób, ale najważniejszy jest 
sen. to jest podstawa. Śpię 
w miarę dobrze, stresy na 
pewno jakieś mam, aczkol-
wiek staram się je ograni-
czać i uczę się sobie z nimi 

Wywiad z Jarosławem Wolcendorfem, mistrzem 
Polski w kolarstwie przełajowym w kategorii 
Masters, przeprowadziła Angelika Wołowczyk.

radzić – zostawiać pracę  
w pracy, „wyłączyć” głowę. 
Życie pokazuje, że to działa. 
sport uczy zachowania 
zimnej krwi, radzenia so-
bie w trudnych sytuacjach, 
podjęcia właściwej decyzji. 

Jaką rolę w czasie zawodów 
odgrywa psychika?
Często widzi się, że zawod-
nicy dojeżdżają do mety  
i padają – mówi się wtedy, 
że „zawodnik wyjechał się 
do zera”. Bardzo niewielu 
potrafi przekroczyć tę ba-
rierę, kiedy w organizmie 
zapalone są już lampki mó-
wiące „dość, już zwolnij”. 
Wtedy trzeba z siebie dać 
jeszcze te 2%. to jest malut-
ki margines, który decyduje 
o zwycięstwie i tutaj poma- 
ga luz psychiczny – jak gło-
wa pracuje podczas wyścigu, 
żeby się nie poddawać. Ja 
zawsze jestem przygoto-
wany. Wszystko w głowie 
jest zaplanowane, trasa 
zapamiętana i potem plan 
wprowadza się w życie.

Kiedy i jak zaczęła się Pana 
sportowa kariera? 
na początku lat 90. to była 
Mazowszanka Pruszków  
i koszykówka. na treningi 
zawsze dojeżdżałem rowe-
rem. Któregoś dnia podczas 
treningu skręciłem nogę  
i nie mogłem chodzić przez 
bardzo długi czas. Musiałem 
przerwać grę, ale mogłem 

jeździć rowerem. Wtedy 
już trenował mój starszy 
brat. Któregoś dnia, to była 
zima, poprosiłem go, aby mi 
pożyczył rower i strój. tak 
to się zaczęło. Potem pierw-
szy klub, pierwsze wyścigi 
przełajowe, jeszcze wtedy na 
górskim rowerze. Wygrane 
posypały się jedna za drugą 
i sam byłem tym zdziwiony. 
Kazali mi jechać szybko na 
metę, i choć nie wiedziałem 
za bardzo, o co w tym cho-
dzi, ale dobrze mi szło ucie-
kanie innym zawodnikom. 

Czy kolarstwo przełajowe 
nadal jest Pana ulubioną 
dyscypliną?
zdecydowanie tak. trzeba 
się do niego wszechstronnie 
przygotować i być bardzo 
dobrym w bieganiu. Latem 
wyjeżdżam na trening 
wcześnie i zanim rodzina 
wstanie, już jestem z powro-
tem. Mam przejechane  
120 km, mogę odpocząć  
i spędzić z nimi czas. taki 
zdrowy tryb życia. Mam 
nadzieję, że moja córka to 
przejmie. na razie startuje  
w wyścigach dla dzieci i bar-
dzo jej się to podoba. Wie, 
że trzeba rano wstać i zjeść 
owsiankę, że zabiera się ro-
wer i trzeba go umyć, bo ro-
wer czysty to rower szybki. 

Ile Pan ma rowerów oprócz 
roweru startowego?
W sumie pięć. Rower star-
towy mam w tej chwili tylko 
jeden, ale to się na pewno 
niedługo zmieni. Mam 
jeszcze rower szosowy letni, 
rower szosowy zimowy, 
rower górski i rower miej-
ski, którym wożę córkę. 

Do jakiej temperatury 
możliwy jest start w 
zawodach? 
Limit to –150C. Poniżej tej 
temperatury już nie powin-
no się rozgrywać zawodów, 

ale przy sprzyjających wa-
runkach (słońce, bezwietrz-
nie) na Mistrzostwach Pol-
ski w sławnie startowaliśmy 
przy temperaturze –170C.  

Jak wygląda ubiór kolarza 
w takiej temperaturze?
Byłem natarty specjalnym 
kremem, który generalnie 
stosuje się na temperatury  
0–50C. Do tego ocieplany 
misiem kombinezon kolar-
ski z ocieplanymi nogaw-
kami. Dobrze spełnia swoją 
funkcję do –3, –50C. Górne 
warstwy są najważniejsze. 
Miałem założone dwie 
koszulki na ramiączkach, 
aby odciągnąć jak najszyb-
ciej wilgoć, na to cieniutką 
wełnianą koszulkę, która 
dawała ciepło. zastoso-
wałem też swój patent na 
stopy – natarłem je kremem 
rozgrzewającym, na to 
ciepła skarpetka i worek 
foliowy, żeby ograniczyć 
zimno, które wpada przez 
wywietrzniki w butach. 

Pana praca zawodowa jest 
związana z Pana pasją.  
Czy to ułatwia,czy utrudnia,  
że wraz z bratem prowadzi-
cie serwis rowerowy?
na pewno trochę pomaga, 
bo gdy jakiś defekt przytrafi 
się w drodze, to jesteśmy 
w stanie sami naprawić 
rower.  z drugiej strony 
nasza praca zabiera nam 
mnóstwo czasu, przez co 
mamy go mniej na to, aby 
trenować i jeździć, ale takie 
jest życie. Jakoś to łączymy.

Czy Pan sam serwisuje 
swój rower, czy robi to 
brat, a może są jakieś 
specjalistyczne serwisy?
serwis ogarniam sam – całe 
przygotowanie, ewentualne 
naprawy. Mam taki rytuał 
przed Mistrzostwami Pol-
ski, że nieważne w jakim 
jest stanie, zawsze zakła-

dam nowy łańcuch i nową 
spinkę, żeby mieć pewność, 
że nic się nie stanie.

Czuje się Pan bardziej 
rozpoznawany w Brwi-
nowie jako zawodnik  
czy jako właściciel serwisu?
Ciężko powiedzieć, chyba 
jako człowiek związany 
z pracownią rowerową  
Jacoobcycles. Jako zawod-
nik? Ludzie wiedzą, że się 
ścigamy… Wczoraj słysze-
liśmy śmieszną rozmowę. 
Wracaliśmy do domu ścież-
ką rowerową i jakiś chłopak 
jechał rowerem i rozmawiał 
przez telefon „słuchaj... a 
wiesz, że kolarz z Brwinowa 
Mistrzem Polski został?”. Ja 
mówię  „Proszę! Czegoś ta-
kiego jeszcze nie słyszałem”. 

A gdyby Pana ktoś poprosił  
o autograf? 
O rany! zawstydziłbym się. 
Autograf bym dał, ale nie 
jestem do czegoś takiego 
przyzwyczajony. Robię to, 
co lubię, co sprawia mi 
frajdę. Jeżeli pewnego dnia 
wstanę i stwierdzę, że już 
nie – to nie. Każdy wiek 
rządzi się swoimi prawami, 
ale mam nadzieję, że jeszcze 
będę mógł sobie pojeździć  
i może nawet zdobyć trochę 
medali. Czasem śmieję się, 
że szkoda, że człowiek nie 
ma 20 lat mniej, bo można 
by było naprawdę fajnie 
powalczyć. Czasu nie 
cofniemy, ale można swoją 
wiedzę przekazać młodzieży 
i pokazać, że to daje 
mnóstwo frajdy, ale trzeba 
się zaangażować. trzeba się 
troszeczkę namęczyć, żeby 
życie dobrze smakowało. 
Pozostaje mi Panu pogra-
tulować i życzyć dalszych 
sukcesów.
Dziękuję bardzo.
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