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N

ie ma drugiej takiej imprezy jak Festiwal
Otwarte Ogrody. Mieszkańcy podwarszawskich miast i osiedli otwierają drzwi swoich
ogrodów i domów: nie tylko wychodzą ze swojego indywidualizmu, zabiegania i codzienności,
aby wziąć udział w wydarzeniach kulturalnych,
ale też sami są ich gospodarzami oraz współtwórcami. Festiwal Otwarte Ogrody buduje
więzi między ludźmi, pozwalając im na sięgnięcie do korzeni wspólnego dziedzictwa dawnych
letnisk i miast ogrodów. Inicjatorami Otwartych
Ogrodów byli Magdalena Prosińska i Łukasz
Willmann. W 2004 r. wpadli na pomysł, aby
zachęcić lokalne społeczności do kreatywnego
spojrzenia na historię, kulturę i codzienne ży-

cie. Ich koncepcja trafiła na podatny grunt. W jej
urzeczywistnianie zaangażowali się mieszkańcy
Podkowy Leśnej, Milanówka, Brwinowa, Komorowa, Konstancina, Zalesia... Festiwal Otwarte
Ogrody wpisuje się w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju poprzez rewitalizację, promocję, zrównoważone wykorzystanie lokalnych
zasobów naturalnych i kulturalnych. – Dla mnie
Otwarte Ogrody są walką o ratowanie piękna
– mówił nieżyjący już Łukasz Willmann.

N

a terenie gminy Brwinów Festiwal Otwarte
Ogrody organizowany jest od 2006 r. W tym
roku świętujemy jubileusz 10-lecia, ciesząc się
z obecności w programie „tradycyjnych” ogrodów
(gdyż muzyczne wydarzenia w ogrodach państwa

Laskowskich i Wernerów
cieszą się od lat zasłużoną
renomą), jak też z dołączania kolejnych. Ogrody
otwierają się nie tylko
w Brwinowie, lecz także
w Kaniach, Koszajcu, Otrębusach, Owczarni i Żółwinie. Program wydarzeń
w ciągu trzech dni jest tak
wypełniony, że nie sposób odwiedzić wszystkich
miejsc. Festiwal Otwartych Ogrodów uczy więc
trudnej sztuki wyboru.
>>> więcej na str. 8–12

Sprawozdanie za 2015 rok i absolutorium dla Burmistrza Gminy Brwinów

Burmistrz Arkadiusz Kosiński otrzymał absolutorium za 2015 rok. Jest to potwierdzenie dobrej realizacji budżetu
gminy. Głosowanie w tej sprawie odbyło się 3 czerwca 2016 r. podczas XXVIII sesji Rady Miejskiej w Brwinowie.

W

głosowaniu
wzięło
udział 18 radnych,
którzy najpierw przegłosowali zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz
sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Brwinów za
rok 2015 rok, a następnie
udzielili burmistrzowi Kosińskiemu absolutorium za
2015 rok.

P

o uzyskaniu absolutorium burmistrz Kosiński dziękował swoim współpracownikom,
którzy przyczynili się do realizacji ubiegłorocznego budżetu. Szczególne podziękowania skierował do skarbnika gminy Elżbiety Doloty, czuwającej nad gminnymi finansami, oraz zastępcy
Sławomira Walendowskiego, który nadzoruje
pracę kilku ważnych referatów, m.in. inwestycji
oraz gospodarki komunalnej.

Zaplanowane dochody w 2015 r. wynosiły ponad
94,5 mln zł. Ostatecznie przekroczyły one kwotę
93,2 mln zł. Z zaplanowanych wydatków na kwotę ponad 106,3 mln zł gmina Brwinów wydała
w 2015 r. kwotę sięgającą niemal 102,9 mln zł. Zakończono kilka ważnych inwestycji, m.in. budowę
gimnazjum w Otrębusach, remont zabytkowego
dworku Zagroda w Brwinowie oraz przebudowę
ciągu ulic w Brwinowie i Otrębusach.
mina zrealizowała plan dochodów i wy- Więcej na temat podsumowania 2015 roku w kodatków w ponad 98 oraz 96 procentach. lejnym numerze „Ratusza” (nr 57).

G

Fot. Urząd Gminy Brwinów (pr)

FESTIWAL
OTWARTE OGRODY
program
24 ogrodów,
które zapraszają
na ciekawe spotkania, koncerty,
warsztaty
artystyczne itp.

Weekend 10-12 czerwca 2016 r. będzie wypełniony ciekawymi imprezami, koncertami, wystawami, spektaklami i spotkaniami. Po raz dziesiąty w gminie Brwinów odbędzie się Festiwal Otwarte Ogrody.
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Pielęgnacja drzew w parku przy Zagrodzie

Na straży porządku publicznego
Straż Miejska w Brwinowie reagowała na wszelkie sygnały, dotyczące naruszeń spokoju i porządku publicznego. Źródłami zgłoszeń były głównie interwencje własne, informacje pochodzące
od mieszkańców i instytucji a także informacje pozyskane przez
strażników w toku pełnienia służby.

W

2015 r. strażnicy miejscy mogli dokonywać pomiarów
prędkości. Fotoradary nierzadko
studziły temperamenty kierowców
na terenie zabudowanym, a mieszkańcy zwracali się o przyjazd patrolu w okolice ich miejsca zamieszkania, aby spowodować zmniejszenie
prędkości na drodze. W dziesięciu
miejscach na terenie gminy Brwinów zarejestrowano 655 wykroczeń
w związku z którymi wystawiono
320 mandatów karnych na kwotę 59.850 zł, skierowano 22 wnioski o ukaranie do sądu rejonowego
i zastosowano 42 pouczenia. Część
spraw została umorzona ze względu na nieczytelność tablic rejestracyjnych, natomiast niemal dwieście
niezakończonych spraw z ubiegłego
roku zostało przekazane policji do
dalszego prowadzenia.
i n f o r m a c j a

I

stotną częścią pracy straży jest
zapobieganie
przestępstwom
i wykroczeniom. Wśród działań
prewencyjnych szczególne znaczenie ma tzw. profilaktyka. Koordynator ds. profilaktyki wśród dzieci
i młodzieży w ubiegłym roku kontynuował zajęcia w przedszkolach
i szkołach oraz świetlicach socjoterapeutycznych. Przeprowadzono
129 godzin zajęć na 18 tematów. Zajęcia mają formę pogadanek, prelekcji oraz gier i zabaw. Do niektórych
tematów wykorzystywane są prezentacje i filmy instruktażowe, a także
różnego rodzaju makiety, plansze
i kolorowanki. Terminy umawiane
są na życzenie dyrektorów i pedagogów szkolnych. Funkcjonariusze
Straży Miejskiej przy współpracy
z kadrą pedagogiczną Zespołu
Szkół nr 1 przeprowadzili konkurs
„Jestem bezpieczny na drodze”, w
którym wzięło udział 166 uczniów
z wszystkich gminnych szkół. Szkoły otrzymały wsparcie przy organizacji i przeprowadzeniu egzaminów
na kartę rowerową, w których udział
wzięło 167 dzieci. Podobnie jak już
rok wcześniej, Burmistrz Gminy
Brwinów zaprosił Teatr na Straży
ze spektaklem „Florka w sieci”, który w sali widowiskowej Matecznika
Mazowsze obejrzało 274 dzieci klas
II, III i IV szkół podstawowych.

Nie działa oświetlenie uliczne?

ZGŁOŚ AWARIĘ!
Zgłoszenia są przyjmowane przez
24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu
tel. 603 623 717 i 609 099 063



Z

darzają się też spektakularne akcje: st. spec.
Alicja Berska wraz ze st.
insp. Januszem Bieniakiem
uratowali życie 65-letniemu mężczyźnie. Zdarzenie miało miejsce w ubiegłym roku w miejscowości
Moszna.
Dokończenie artykułu
w następnym numerze.

Urząd Gminy Brwinów: adresy i telefony			

URZĄD GMINY BRWINÓW
Budynek przy ul. Grodziskiej 12 I 12A:
Biuro Obsługi Interesanta, tel. 22 738 26 15
Sekretariat burmistrza Arkadiusza Kosińskiego, 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-Finansowo-Podatkowy (podatki), tel. 22 738 26 34
Geodeta Gminny Gminy Brwinów, tel. 22 738 26 54
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

G

mina Brwinów wyremontowała w 2015 r. zabytkowy dworek
Zagroda. Teraz czas na otaczający
go park. Pracami konserwacyjnymi
i pielęgnacyjnymi na terenie parku
przy dworku Zagroda objętych będzie 77 drzew. Zostaną wykonane
m.in. cięcia pielęgnacyjne, techniczne i redukcja koron, wiązania w
koronach drzew, redukcja bluszczu
z koron, uzupełnienie lub usunięcie
gruntu w otoczeniu korzeni. Ponadto na drzewach zostaną umieszczone tabliczki z numerami inwentaryzacyjnymi. Umowa z wykonawcą prac została zawarta na kwotę
11.226,60 zł, a kwota przyznanej

Dotacja na pielęgnację drzew w kwocie
do 10.103 zł

dotacji wynosi do 10.103,00 zł. Prace
mają zakończyć się pod koniec października 2016 r.

Fot. Urząd Gminy Brwinów (pr)

trażnicy działają aktywnie: liczba interwencji podejmowanych
z własnej inicjatywy w ciągu ostatnich trzech lat potroiła się. W 2015 r.
funkcjonariusze Straży Miejskiej
w Brwinowie wystawili 435 mandatów karnych na kwotę 76.400 zł.
Częściej (471 razy) zastosowano
pouczenie. W 29 sprawach konieczne okazało się wystąpienie do sądu
karnego.

Zaczął się remont 18 dróg gminnych
Gmina Brwinów sukcesywnie poprawia stan dróg gminnych.
Kolejne ulice w Brwinowie, Kaniach, Otrębusach i Owczarni zyskają nową nawierzchnię.
Gmina postanowiła poprawić też
nawierzchnię ponad 22 tys. m kw.
ulic w technologii odtworzenia nawierzchni destruktem i podwójnego
utrwalenia powierzchniowego grysami i emulsją asfaltową na podbudowie z tłucznia betonowego.
Brwinów: Augustowska, Gliniana
(odcinek Biskupicka–Płocka), Głowackiego (odcinek Słowackiego–
Sienkiewicza), Kryniczanka (odcinek Ciechanowska–Suwalska), Łomżyńska (odcinek Płocka–Augustowska), Modrzewiowa, Parzniewska,

Stalowa, Świerkowa, Wygonowa (od
ul. Powst. Warszawy do nr. 29).
Kanie: Moniuszki (od nr 6 w stronę ul. Warszawskiej), Topolowa
(odcinek Nadarzyńska–Źródlana),
Źródlana (od ul. Topolowej na południe).
Otrębusy: Mickiewicza, Sosnowa
(odcinek Natalińska–Mickiewicza),
Stokrotki (odcinek od ul. Pszczelińskiej do nr. 6).
Owczarnia: Nowowiejska (od ul.
Książenickiej do nr. 10) oraz Radomińska (od nr. 28 do ul. Artystycznej).
Na zdjęciu:
prace remontowe zaczęły się
na ulicy Stalowej w Brwinowie. Nowa nawierzchnia jest
równa i trwała.

Fot. Urząd Gminy Brwinów (pr)

S

90% kosztów pielęgnacji drzew w parku
otaczającym zabytkowy dworek Zagroda
pokryje dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

e-mail: brwinow@brwinow.pl www.brwinow.pl
URZĄD GMINY BRWINÓW
Budynek przy ul. T. KOŚCIuszki 4a:
Sekretariat zastępcy burmistrza
Sławomira Walendowskiego, tel. 22 738 25 66
Referat Inwestycji i Remontów, tel. 22 738 25 84
Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa, tel. 22 738 25 90
Referat Gospodarki Komunalnej, tel. 22 738 26 37
Zespół ds. Obsługi Gospodarki Odpadami, tel. 22 738 25 91
Straż Miejska w Brwinowie
tel. 22 729 63 94 oraz bezpłatny z terenu gminy: 986
e-mail: straz.miejska@brwinow.pl
Redakcja biuletynu: Biuro Promocji, e-mail: promocja@brwinow.pl
Współpraca: Gminny Ośrodek Kultury w Brwinowie (str. 6–12)
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konsultacje

.
do

13 czerwca
2016 r.
Zgłoś Projekt
do programu
Rewitalizacji

Lokalny Program Rewitalizacji
Gmina Brwinów pracuje nad aktualizacją „Lokalnego programu
rewitalizacji na lata 2015–2025”. Do 13 czerwca 2016 r. trwają
konsultacje: można zgłaszać projekty działań służących mieszkańcom wyznaczonego obszaru rewitalizacji.

P

odczas spotkania, które odbyło
się 31 maja 2016 r. w sali OSP w
Brwinowie, można było zapoznać się
z planowanymi zmianami. – Nasz
program rewitalizacji wymaga aktualizacji, ponieważ w listopadzie
2015 r. weszła w życie uchwalona
przez Sejm RP Ustawa o rewitalizacji. Konieczne jest dostosowanie się
do nowych wytycznych – wyjaśniała
sekretarz gminy Anna Kozłowska.
Przedstawiciele firmy doradczej,
która opracowała propozycję zmiany, podkreślali znaczenie danych
statystycznych dotyczących m.in.
poziomu aktywności gospodarczej,
bezrobocia, przestępczości itp. Zgodnie z nowymi zasadami rewitalizacja
może objąć obszar zdegradowany,
cechujący się koncentracją negatywnych zjawisk, a zarazem obejmujący
nie więcej niż 20% obszaru miasta
i nie więcej niż 30% jego mieszkańców. Spowodowało to przesunięcie
granic obszaru rewitalizacji.

R

ewitalizacja to pojęcie o wiele
szersze niż odnowienie elewacji lub remont budynków. Jej celem
jest pełne przywrócenie do życia
konkretnego obszaru tak, aby uległa
poprawie jakość życia jego mieszkańców. Przedsięwzięcia, które będzie
można wpisać do aktualizowanego
programu rewitalizacji, mogą dotyczyć zarówno działań inwestycyjnych, jak też wspierania słabszych
grupy społecznych, np. poprzez ich
powrót na rynek pracy, działania
z zakresu kultury itp.
Formularze (wzór obok >>>)
dostępne na www.brwinow.pl
(w formie edytowalnej, jako .doc)
oraz w Urzędzie Gminy Brwinów.
Propozycje projektów do realizacji w strefie rewitalizacji można
składać do 13 czerwca 2016 r.
na adres: Urząd Gminy Brwinów,
ul. Grodziska 12.

Komentarz burmistrza Arkadiusza Kosińskiego
3111W.

na temat przebudowy drogi powiatowej

Pewnie jesteście ciekawi ciągu dalszego tematu przebudowy w 2016 r. drogi powiatowej nr 3111W Brwinów–Koszajec–Moszna–Domaniew na dwóch odcinkach: od mostu
na rzece Zimna Woda w Brwinowie do wiaduktu nad A2 w Koszajcu oraz
od wiaduktu nad A2 w Koszajcu do centrum logistycznego MLP w Mosznie.
Kosztowało mnie to mnóstwo nerwów oraz wysiłku… Ale opłaciło się: Przygotowany przeze mnie osobiście w ciągu 72 h w ostatnich dniach października
2015 r. wniosek o dofinansowanie rządowe dla Powiatu Pruszkowskiego został
dobrze oceniony i Powiat otrzymał dotację w wys. 2.400.573 zł (50% kosztów
całej inwestycji). Dodatkowo Gmina Brwinów przekazała w 2016 r. dotację
dla Powiatu w wys. 600.000 zł na przebudowę tej drogi. W maju Powiat rozstrzygnął przetarg na przebudowę tej drogi. Teraz pozostaje trzymać kciuki za
sprawną i jak najmniej uciążliwą realizację prac budowlanych – po to, żeby po
wakacjach cieszyć się z kolejnej zmodernizowanej i bezpiecznej drogi!
i n f o r m a c j a

Do 12 czerwca trwa głosowanie na nazwę
dla najstarszego dębu w Brwinowie
(propozycje nazwy w kolejności alfabetycznej)

1) BRWIDĄB

2) BRWINOSŁAW

3) STARODZIEJ

Oddaj głos, wpisując wybraną nazwę (lub jej numer)
pod obrazkiem na stronie fb.com/Brwinow
jako KOMENTARZ.
Projekty planowane do realizacji w ramach rewitalizacji
Projekt nr
Tytuł projektu

Proszę wpisać tytuł projektu.

Wnioskodawca/Beneficjent

Imię i nazwisko wnioskodawcy lub nazwa instytucji/firmy
oraz dane kontaktowe (numer telefonu).

Adres/Lokalizacja projektu

Brwinów, ulica, numer domu. Projekt powinien mieścić się
w obszarze objętym rewitalizacją.

Cel projektu

Określenie głównych celów projektu.

Identyfikacja problemów, które planuje się rozwiązać poprzez realizację projektu
Wykaz/opis problemów, które Wnioskodawca/Beneficjent
zamierza niwelować/rozwiązać dzięki projektowi.

Opis projektu
Opis projektu wraz z określeniem stanu aktualnego
(przed realizacją) uwzględniający uzasadnienie jego realizacji.

Działania komplementarne

Wykaz działań komplementarnych już zrealizowanych,
w trakcie realizacji lub planowanych do realizacji na terenie
miasta/gminy, które stanowią uzupełnienie projektu (odpowiadają na te same problemy).
Komplementarność projektów/działań to ich dopełnianie się
prowadzące do pełnej, efektywnej realizacji założonego celu.

Lata realizacji projektu

Lata mieszczące się w przedziale do 2025 r.

Wartość ogólna projektu (w zł)

U góry: mapa obszaru rewitalizacji. Obok: wzór karty zgłoszenia projektu.

Szacowana wartość projektu.
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Fot. Urząd Gminy Brwinów (pr)

Gmina Brwinów
oferuje

nieruchomości
na sprzedaż
Najbliższy przetarg
(konieczne wadium):
12 lipca 2016 r.
Informacje:
Referat Gospodarki
Nieruchomościami,
Urząd Gminy Brwinów
ul. Grodziska 12,
pokój 204, II piętro,
tel. 22 738 26 13
lub 22 738 26 53

50 lat razem: jubileusze par małżeńskich
W maju burmistrz Arkadiusz Kosiński wręczył dziewięciu parom z terenu gminy Brwinów medale
przyznane przez Prezydenta RP za ponad 50 lat małżeństwa.

N

a tę wyjątkową uroczystość
burmistrz gminy Brwinów
Arkadiusz Kosiński wraz z kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
Mirosławą Osęką zaprosili jubilatów z długim stażem małżeńskim.
Ponad 50 lat razem świętowali: Teresa i Ryszard Cichoccy, Bogumiła
i Stanisław Wędrowscy, Danuta
i Kazimierz Żakowie, Dorota Opacka-Zdziech i Marek Zdziech, Krystyna i Michał Jarczykowie, Krystyna i Henryk Kaczyńscy, Janina
i Wiesław Gipsiakowie, Maria
i Aleksander Purzeczkowie.

Parzniew, ul. Działkowa
powierzchnia działki: 9 697 m2
cena wyw. netto: 2 381 300 zł

N

ajdłuższym, ponad 60-letnim
stażem mogą pochwalić się
Teresa i Ryszard Cichoccy, którzy

edale otrzymali kilka dni
później kolejni mieszkańcy
Brwinowa: państwo Danuta i Alojzy Witkowscy. Państwo Witkowscy
pobrali się 16 października 1965
roku. Medale, życzenia, kwiaty oraz
kosz pełen słodkich upominków
przyjęli od burmistrza Arkadiusza
Kosińskiego.

P

ary małżeńskie, które w najbliższym czasie obchodzić będą
okrągłą 50. rocznicę zawarcia związku małżeńskiego, oraz pary, które
są małżeństwem dłużej niż 50 lat,
a nie otrzymały jeszcze medali przyznawanych przez Prezydenta RP,
proszone są o kontakt z Urzędem
Stanu Cywilnego w Urzędzie Gminy
Brwinów, tel. 22 738 25 61.

30 maja na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się gala wręczenia nagrody Super
Samorząd 2016. Ta nagroda przyznawana jest od 2011 r. za najskuteczniejszą współpracę mieszkańców i władz lokalnych w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór. Komisja oceniając zgłoszone inicjatywy i przykłady wzorowej współpracy zwróciła
uwagę na działalność mieszkańców Koszajca (Fundacji WieśWieJak) oraz Ośrodka
Kultury w Brwinowie.

Z

Działka pod usługi nieuciążliwe,
położona między drogą wojewódzką
nr 719 (trasa Warszawa – Grodzisk
Maz.) a ul. Szkolną. Na działce
znajdują się pozostałości budynku
gospodarczego o pow. 30 m².

B

M

Wspólne wyróżnienie dla OKeja i Koszajca

Działka przeznaczona jest
pod wielorodzinną zabudowę
mieszkaniową z dopuszczeniem
usług nieuciążliwych.

Kanie, ul. Szkolna
powierzchnia działki: 3 594 m2
cena wywoławcza: 891 000 zł

zawarli związek małżeński w 1955
roku. Pozostałe pary wzięły ślub
w 1965 roku. Trzy pary pobrały się
w Brwinowie.
urmistrz Arkadiusz Kosiński złożył gratulacje i życzenia
zdrowia oraz dalszej wytrwałości.
Odczytał też fragment „Hymnu
o miłości” św. Pawła. Jubilaci otrzymali bukiety kwiatów oraz kosze
wypełnione słodyczami. Świętowali
w gronie najbliższej rodziny i przyjaciół. Obecne były dzieci, wnuki,
a także prawnuki, dla których dziadkowie są wzorem do naśladowania.
Nie zabrakło tortu z napisem „Jubileusz małżeństwa”. Krótki koncert
skrzypcowy zaprezentował Łukasz
Parcheta.

naleźliśmy się w zacnym gronie jednostek wyróżnionych
w ogólnopolskim przedsięwzięciu
realizowanym przez Fundację im.
Stefana Batorego, która programem „Masz Głos, Masz Wybór”
od kilku lat wspiera współpracę
oraz dialog między obywatelami
i władzą. Jednym z zadań akcji są
„Lepsze instytucje”, koordynowane
przez Fundację Stocznia. W ramach
tego zadania organizatorzy zachęcają uczestników do angażowania
mieszkańców w zmienianie na lepsze między innymi domów kultury,
bibliotek czy urzędów.

K

omisja pozytywnie oceniła fakt,
że nasz Ośrodek Kultury pro-

muje inicjatywy lokalne stowarzyszeń, klubów sportowych i grup nieformalnych. Wiedząc, że mieszkańcy mają różne potrzeby kulturalne i
swoje dobre pomysły, planujemy budżet OK tak, by znalazły się w nim
środki na realizację tych inicjatyw.
Nie trzeba mieć sformalizowanej
struktury, żeby zrobić coś ciekawego dla mieszkańców, czy dla konkretnej grupy społecznej. Formularz
współpracy z Ośrodkiem Kultury,
który można pobrać ze strony www.
ok.brwinow.pl funkcjonuje już od
kilku lat, jest prosty i jego wypełnienie nie wymaga wiedzy tajemnej.
Myślą przewodnią jest zachęcenie
mieszkańców, by zgłaszali się do
nas po wsparcie (najczęściej tylko

logistyczne, jak podczas letnich seansów kinowych w Koszajcu, czy
niektórych imprez w Otrębusach,
Owczarni, czy Żółwinie), a nie
z żądaniem realizacji własnego pomysłu. Takie współuczestniczenie
w organizacji inicjatyw kulturalnych jest przyjemne, daje mnóstwo
radości i poczucie sprawstwa – rzecz
nie do przecenienia.

C

ieszymy się, że jury Fundacji Batorego i Fundacji Stocznia doceniły nasze wysiłki. To daje dodatkową motywację do pracy. Zapewniamy, że nie spoczniemy na laurach.
– Anna Sobczak,
Gminny Ośrodek Kultury
w Brwinowie
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Podwarszawskie
Trójmiasto
Ogrodów :

KOLEJNA WSPÓLNA
sesja trzech
rad miejskich
9 czerwca 2016 r.

Radni Brwinowa, Milanówka i Podkowy Leśnej po raz kolejny spotkają się 9 czerwca 2016 r. o godz. 1800 na wspólnej sesji
w Mateczniku Mazowsze w Otrębusach.

R

Ogrodów”. Ten dokument, opracowany przez firmę zewnętrzną, musiał przejść etap konsultacji, w trakcie których pojawiło się wiele uwag.
Radni ustalą jego ostateczny kształt.

ady miejskie podejmą uchwałę
w sprawie przyjęcia „Studium
komunikacyjnego
obejmującego
wszystkie gałęzie transportu pasażerskiego i towarowego na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta

N

adszedł też czas realizacji
kwietniowej uchwały o utworzeniu międzygminnego Stowarzyszenia Podwarszawskie Trójmiasto
Ogrodów. Burmistrzowie gminy
Brwinów oraz miast Milanówka

Czekamy na gości z dalekich krajów

o g ł o s z e n i e

Od 6 czerwca do 30 czerwca 2016 r. Biblioteka Główna
przy ul. Grodziskiej 12 w Brwinowie będzie zamknięta z powodu
skontrum (inwentaryzacja). Za utrudnienia przepraszamy.

Część uczestników Światowych Dni Młodzieży przyjeżdża do
Polski kilka dni wcześniej. Od 20 do 25 lipca gościć będą u rodzin
w parafiach, m.in. w Brwinowie i Otrębusach. Jak możemy okazać
im naszą gościnność? Jaki obraz Polski chcemy pokazać? Zapraszamy do współpracy w stworzeniu dla nich oferty kulturalnej
i sportowej. Spotkanie 19 czerwca w OSP w Brwinowie.
Światowe Dni Młodzieży są nie tylko wydarzeniem religijnym. Mają
też wymiar społeczny i ekonomiczny oraz ogromne znaczenie dla
promocji wizerunku Polski. Jedną
z idei Światowych Dni Młodzieży
jest też poznanie kraju organizatora.
Szacunki mówią o przyjeździe do
Polski miliona młodych ludzi z całego świata. W tygodniu poprzedzającym centralne wydarzenia
i spotkanie z papieżem Franciszkiem w Krakowie odbędą się Dni
Diecezjalne, podczas których goście
z zagranicy spędzą kilka dni w polskich rodzinach. Choć trwają jeszcze zapisy i nie znamy liczby osób,
które w lipcu gościć będą na terenie
gminy Brwinów, zachęcamy do włączenia się we wspólne przygotowania. Za program religijny odpowiada Kościół: archidiecezja warszawska oraz parafie, ale Dni Diecezjalne
to nie tylko msze i nabożeństwa, ale
też poznawanie Warszawy i oko-

lic, miejsc i ludzi. Chcemy zebrać
ciekawe pomysłów na zaprezentowanie gościom Polski, Brwinowa,
Otrębus... Dla wielu z nich będzie to
pierwszy kontakt z Europą i Polską.
Na terenie gminy Brwinów gościć
będziemy najprawdopodobniej grupy z hiszpańskojęzycznych krajów
Ameryki Południowej Jak się im
pokażemy? Jak możemy jako mieszkańcy i gmina okazać im tradycyjną
gościnność? Co opowiedzieć o historii i kulturze? Będą to młodzi ludzie,
więc może zapronować im mecz
piłki nożnej czy tenisa stołowego?
A może spotkać się wieczorem w Zagrodzie na koncercie muzyki Chopina? Osoby znające język hiszpański
byłyby znakomitymi tłumaczami,
pomagającymi gościom poczuć się
u nas bardziej swojsko. Zapraszamy
wszystkich zainteresowanych i chętnych do pomocy.

Kontakt: Biuro Promocji, tel. 22 738 26 29
e-mail: promocja@brwinow.pl

Spotkanie dla wszystkich, którzy chcą
pomóc przy organizacji pobytu
uczestników ŚDM w Brwinowie

niedziela 19 czerwca, g. 19

00

sala OSP w Brwinowie, ul. Pszczelińska 3
Polska gościnność, pomysłowość... Pokażmy się z najlepszej strony!

śdm kraków 2016

|

znak

|

19

i Podkowy Leśnej podpiszą akt założycielski. Formalne zawiązanie stowarzyszenia gmin ułatwi realizację
wspólnych celów w przyszłości m.in.
poprzez starania o kolejne dotacje
i środki zewnętrzne.

z a p r o s z e n i e

Wolontariusze
Fundacji Orange
Fundacja

serdecznie zapraszają na:

PIKNIK
„BEZPIECZEŃSTWO WAŻNE JEST”

Park Miejski w Brwinowie
16 czerwca 2016 r.
od godziny 17:00 do 20:00
W Programie:











Mobilne Miasteczko Ruchu Drogowego – zapraszamy z rowerami
Bezpieczny Internet, numery alarmowe
Gry planszowe
Malowanie buziek
Konkursy z nagrodami
Kącik plastyczny
Kącik zabaw dla najmłodszych
Grill, wata cukrowa i popcorn
Zaproszeni goście:
Straż Miejska na rowerach, Policja oraz Ochotnicza Straż Pożarna

ZAPRASZAMY

Patronat:
Burmistrz
Gminy Brwinów

Współpraca:

Organizator:
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Niezbędnik wycieczkowy,

czyli próba ocalenia świata od wakacyjnej próżności
Anna Zajdel

instruktorka i trenerka działań edukacyjnych i artystycznych dla dzieci i młodzieży

Wakacje za rogiem. Wycieczki, pikniki, wyjazdy, kolonie, lato w mieście. Dzieci będą miały swój zasłużony odpoczynek, a rodzice – kołomyję. Jak co roku.
Grzmimy o ratowaniu globu przed śmieciami. Ekolodzy i edukatorzy dwoją
się i troją, by poszerzyć naszą wiedzę z zakresu dbania o środowisko, bo faktycznie jest ono jedno – innego nie będzie. Spróbujmy tego lata nauczyć się
czegoś nowego i spojrzeć na nasze indywidualne wybory wakacyjne nieco
szerzej. Spakujmy je wszystkie w jeden wór, wszystkie wybory wszystkich
nas z tej gminy. Znajdzie się tam dwadzieścia tysięcy wyjazdów, potrzeb,
batoników, plastikowych butelek, nowych ubrań, plecaków, wydanych pieniędzy, litrów benzyny, grillów, piłek, trampolin, basenów itd. Dobrze, bo
wakacje są raz w roku i trzeba się nimi ucieszyć, i w pełni je wykorzystać. Ale
zróbmy to z głową, żeby odcisk na Ziemi po naszych decyzjach nie był większy niż dotychczas. Żeby wakacyjny wyjazd był czymś, co z czystym sumieniem wspomnimy jako wspaniałą przygodę bez nadużyć względem wspólnej planety. Mamy wpływ na kilka rzeczy! Możemy robić tylko naprawdę
niezbędne zakupy, a kupując sprzęt turystyczny czy sportowy, możemy
wybrać taki, który posłuży nam przez lata. Śmieci możemy segregować także na wyjazdach. Kupując pamiątki, róbmy to z refleksją – dużo pamiątek
w turystycznych miejscach w Polsce jest produkowanych w Chinach, często
przez dzieci lub w nieludzkich warunkach. Wspierać należy lokalne przedsiębiorstwa i produkty. Zwiedzając inne miasta/kraje, trzeba traktować ich
mieszkańców z szacunkiem, a wcześniej poczytać o tradycji i kulturze danego miejsca. Usiąść i pomyśleć przed gorączkowym pakowaniem trzech
waliz, może jedne trampki wystarczą? A kiedy znajdziemy się w hotelu
– korzystać z jednego ręcznika, oszczędzać wodę i prąd, a obsługę trakto-

Trzy Drogi Do Wyjścia Na Zero

wać z godnością. Aby cieszyć się urlopem, nie musimy zapominać, że jesteśmy odpowiedzialni za świat, w którym żyjemy.
Jeśli posyłamy dzieci na zorganizowane wycieczki lub półkolonie (np. OKejowe Lato w mieście lub półkolonie na Orliku), pamiętajmy żeby:
· nie dawać dziecku zbyt dużej ilości jedzenia na wycieczkę. Drugie śniadanie można zapakować w wielorazowy pojemnik, a wodę – w wielorazową
butelkę; starajmy się nie używać jednorazowych opakowań;
· o ile to możliwe, nie dawać dziecku telefonu komórkowego i innych sprzętów elektronicznych – są to przedmioty, które łatwo zgubić, a zabawy nimi
często przeszkadzają w prowadzeniu zajęć, absorbując uwagę dziecka;
można się umówić z opiekunem na telefon o określonej porze, a jeśli zajdzie
taka potrzeba, opiekun sam zadzwoni do rodzica;
· nie dawać dziecku zbyt dużej ilości pieniędzy – można porozmawiać z innymi rodzicami/opiekunami i umówić się na określoną kwotę, dzięki czemu
żadne dziecko nie będzie się czuć pokrzywdzone;
· sprawdzić plan wycieczki i pogodę oraz dopasować do tego ubrania; pamiętać o przeciwsłonecznym nakryciu głowy, kremie z filtrem, wygodnych
butach i kurtce przeciwdeszczowej.
Niech to lato będzie więcej niż urlopem, wycieczką, piknikiem. Niech stanie się symbolem odpoczynku i zmniejszenia ilości niepotrzebnych rzeczy,
śmieci i napędzanych konsumpcją potrzeb. Niech znajdzie się chwila na refleksję i na bezcelowe pogapienie się w niebo, a nie w tablet.

Trzy przyjaciółki wynajmujące wspólne mieszkanie wiodą spokojne, studenckie życie. Przynajmniej do czasu, gdy dopada je
nagły i niespodziewany kryzys
finansowy. Dziewczyny mają
trzy dni, żeby wyjść z długów
i zachować dach nad głową.
Czy sobie poradzą?
występują:

Zuzanna Barzan
Weronika Kosowska
Gabriela Maliborska-Szmulewicz
Przemysław Falkowski
obsługa techniczna:

Sabina Wróbel
reżyseria:

Paweł Remez

Grupa Teatralna LAMPAKA
23 czerwca
godz. 19.00
Scena Kameralna OKej
Wilsona 2_Brwinów
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Ziołowy Zakatek
' subiektywnie

Anna Czeremcha

Zastanawiam się czasem, jak to jest znać wszystkie zioła, jakie rosną w naszym
klimacie, wszystkie rośliny lecznicze, chwasty do jedzenia i do odstraszania much,
mrówek i demonów. Jak to jest znać wszyściutkie drzewa, krzewy i kwiaty pełne
substancji czynnych i wiedzieć, do czego i jak ich używać. Wyobrażam sobie, że
wciąż byłoby mi mało i nie dość, że chciałabym to całe dobro mieć wokół siebie, to
jeszcze musiałabym mieć ze dwieście lat życia, żeby tego wszystkiego spróbować.

10 czerwca
OFICJALNE OTWARCIE

X EDYCJI
FESTIWALU
OTWARTE OGRODY

SETNA ROCZNICA URODZIN
WACŁAWA KOWALSKIEGO
dystrybucja monet
upamiętniających aktora
20.00

koncert zespołu DAAB
21.00
[Park Miejski, Brwinów]
11 _ 12 czerwca

Niniejszym przyznaję się, że choć Ziołowy Zakątek wizualnie mnie zaskoczył (zaraz powiem dlaczego), to marzę,
by się tam urodzić, by przebywać wsród tego bogactwa natury i móc oferować ludziom dobrodziejstwo zielarskie,
warsztaty i spacery edukacyjne. Mieć dziesiątki hektarów lasu i ogrodu. Niechby tylko był bardziej dziki. Albo chociaż trochę bardziej dziki niż jest. Bo Ziołowy Zakątek to właściwie zadbany ogród botaniczny z wielkim centrum
wszystkiego, co w jakikolwiek sposób kojarzy się z kulturą Słowian i samym Podlasiem. Czyli obok wielu przeniesionych starych domów pełnych współczesnych zdobień oraz ścieżek edukacyjnych o tradycji regionu, można zobaczyć współczesny kamienny krąg i pomnik Światowida jako imitacje dawnych miejsc kultu. Jak dla mnie trochę za
dużo przepychu turystycznego – miejsce traci na uroku przez ten swoisty słowiański Disneyland. A obok rodzimej
bylicy boże drzewko rośnie wrotycz balsamiczny, niewystępujący naturalnie w naszym klimacie – może niech rośnie, jeśli mu dobrze? W końcu wiele odmian roślin to gatunki zawleczone z innych kontynentów i dziś uważane
za nasze.

Ziołowy Zakątek odwiedziłam wraz z OKejową grupą UKW i oprócz ogrodu, zwiedziłam pomieszczenia produkcyjne firmy Dary Natury, m.in. w olejarnię i pakowalnię. Wzięłam także udział w bardzo emocjonującym procesie
powstawania nalewek ziołowych. Każda osoba uczestnicząca w wycieczce przyrządziła swoją autorską nalewkę na
wybranych wyciągach ziołowych. Nie trudno sobie wyobrazić ponad 40 osób wirujących pośród zaklętych mikstur
zamkniętych w tajemnych butlach. Przewodniczka karmiła nas opowieściami i ciekawostkami o magicznym zastosowaniu ziół. Można było zwiedzić chatkę á la domek Baby Jagi (podobno zbudowana z drewna pochodzącego
z domu prawdziwej szeptuchy z Korycin), wkoło której wisiały czaszki i kości różnych zwierząt. Moimi łupami przywiezionymi z tej podróży stały się kwiaty arcydzięgla zerwane w deszczu. Zrobię z nich tajemny dekokt...

PLENER MALARSKI Brwinów 2016
4_15 lipca

poniedziałki środy piątki
11.00_13.30
zapisy i informacje

Wilsona 2_OKej / 22 729 34 15 / 501 56 25 47

FESTIWAL
OTWARTE OGRODY

WG PROGRAMU
14 czerwca
IV BRWINOWSKA
SPECOLIMPIADA
POD PATRONATEM BURMISTRZA
[ORLIK, ul. Szkolna 39, Żółwin]
16 czerwca
DĘBOWY LIŚĆ
Przegląd Twórczości
Osób Niepełnosprawnych
[OWCA, ul. Cyprysowa 4, Owczarnia]
18 czerwca
KONCERT GITAROWY UCZNIÓW
BEATY MAKAREWICZ
[Świetlica OK, ul. Krótka 10, Otrębusy]
19 czerwca
PORANEK MUZYCZNY
koncert muzyki poważnej
dla dzieci
[Świetlica OK, ul. Krótka 10, Otrębusy]
11.00
22 czerwca
UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU
AKADEMICKIEGO BUKW
[OWCA, ul. Cyprysowa 4, Owczarnia]
16.00
23 czerwca
TRZY DROGI
DO WYJŚCIA NA ZERO
spektakl grupy teatralnej
LAMPAKA
[OKej, ul. Wilsona 2, Brwinów]
19.00
27 czerwca

LATO w MIEŚCIE_START!

Gminny Ośrodek Kultury OKej
Wilsona 2 , 05-840 B r w i n ó w
email: o k @ o k . b r w i n o w . p l
telefon: (22)
729
59
34
faks:
(22)
729
34
15
h t t p : // w w w . o k . b r w i n o w . p l
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PIĄTEK, 10 CZERWCA

4 TALENTY SĄ WŚRÓD NAS

1 OTWARCIE X EDYCJI FESTIWALU / 20.00

W parku przy pałacyku Toeplitza odbędzie się kiermasz książek i rękodzieła,
a także prezentacja wystaw („Perełki architektoniczne” Tadeusza Stachowicza, „Ptaki”, książki „Otrębusy i okolice”, „Aktor Wacław Kowalski, mieszkaniec Brwinowa”). Nie zabraknie spotkań z książkami: bajki dla najmłodszych,
a dla starszych — „Sami swoi. Na planie i za kulisami komedii wszech czasów” Dariusza Koźlenki. Szczyptę egzotyki dodadzą pokazy tańca brzucha
(o godz. 10.30 oraz 11.00), malowanie tatuaży henną i pokaz slajdów „Turcja,
kraj Sulejmana Wspaniałego”.

DAAB_KONCERT / 21.00

Jak śpiewa DAAB w swojej piosence: „W moim ogrodzie, gdzie czas leniwy
powolną strugą płynął wytrwale (...) aż pewnej nocy puściły lody, ogrodu serce mocniej zabiło, przyszłaś, nabrałaś źródlanej wody i napoiłaś, a wszystko
ożyło”. Tak rozpocznie się w Brwinowie jubileuszowa 10. edycja Festiwalu
Otwarte Ogrody. Na scenie w Parku Miejskim wystąpi legenda polskiego reggae — zespół DAAB.

Park Miejski, BRWINÓW / 20.00

Biblioteka Publiczna im. W. Wernera
przy Toeplitzówce, ul. Wiejska 1, OTRĘBUSY / 10.00_12.00

5 DZIECIAKI SADZENIAKI W OGRODZIE U ŻÓŁWIKÓW
SOBOTA, 11 CZERWCA

2 MALOWANY WÓZEK
Malowany wózek, para siwych koni... O tych pięknych zwierzętach opowie
instruktor jeździectwa ze stowarzyszenia Szarża. Będą przejażdżki na kucykach, wystawa prezentująca konie w malarstwie i fotografii oraz wspólne
malowanie drewnianego wozu. Dla najmłodszych przygotowano „poczytanki”
— dzieci poznają przepiękne bajki i opowiadania, których bohaterami są konie.

Galeria Pomysłów PASJA i Stowarzyszenie Jeździeckie SZARŻA
ul. Szarży 3, KANIE (Popówek) / 09.00_14.00

3 MOTYLE I TYLE
W Galerii ArtWilk można będzie nie tylko obejrzeć wystawę różnorodnych
prac Marii i Jerzego Wilków, lecz także spróbować swoich sił w działaniach
artystycznych. W zajęciach na miejscu mogą wziąć udział młodsi i starsi,
już tworzący i zupełnie początkujący. W godz. 13.00―14.30 gospodarze zapraszają na warsztaty malowania techniką akwarelową. Wcześniej, w godz.
11.30―13.00, będzie można wziąć udział w warsztatach ceramicznych prowadzonych przez Annę Kasperkiewicz. Temat przewodni tego dnia: motyle.

Galeria ARTWILK
ul. Grodziska 18, OWCZARNIA / 10.00_16.00

O pełnych godzinach (11.00, 12.00 i 13.00) rozpoczynać się będą ekologiczne
zajęcia edukacyjne dla najmłodszych. Czas między nimi wypełni dzieciom
wspólna zabawa, m.in. malowanie buziek, wyplatanie wianków, majsterkowanie. Rodzice będą mogli skorzystać z konsultacji specjalistów: gimnastyki
korekcyjnej i kompensacyjnej oraz pedagoga i logopedy.

Fundacja Projekt Żółwin
ul. Nadarzyńska 63B, ŻÓŁWIN / 10.30_14.30

6 NAUKOWO DOŚWIADCZALNIE – OGRÓD LEONARDA
DA VINCI

Poznaj tajemnice Leonarda da Vinci – malarza, architekta, naukowca... Dzieci
zmierzą się z intrygującymi zagadkami. Czy to, co widzisz, jest naprawdę
takie, jak widzisz? Nowe perspektywy, złudzenia optyczne, proporcje i szukanie „złotego środka” — w tym ogrodzie każdy może stać się człowiekiem
renesansu.

Świetlica OKej, ul. Krótka 10, OTRĘBUSY / 11.00_14.00

7 I BYŁO ŚWIĘTO – MAGICZNY OGRÓD DLA DZIECI

Magiczna Kraina zaprasza dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
wraz z rodzicami na warsztaty artystyczne rozwijające wyobraźnię, kreatywność, poczucie rytmu oraz sprawność ruchową oraz zabawy sportowe. W programie znajdą się także zabawy przybliżające dzieciom postacie filmowej
trylogii „Sami swoi”, m.in. warsztaty plastyczne — malowanie „Kargulowej
Mućki”, lepienie naczyń z gliny na Kargulowo-Pawlakowy płot, tkanie na kanwach u Mani i Anielci. Nie zabraknie również pokazu karate (11.30―12.30)
i animacji tanecznych (12.30―13.10). Zapraszamy do twórczej zabawy!

Niepubliczne Przedszkole Magiczna Kraina
ul. Borkowa 27, BRWINÓW / 11.00_14.00
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8 ZIMOZIELONY OGRÓD Andrzeja Zawadzkiego

Ogród to wspaniałe hobby! Warto skorzystać z wiedzy doświadczonego ogrodnika i poznać bliżej zimozielone rośliny liściaste, które można uprawiać w naszym klimacie. Warto też dowiedzieć się o istnieniu Ogrodowej Mapy Polski,
prezentującej ogrody botaniczne, parki, arboreta itp.

ul. Lilpopa 42, BRWINÓW / 11.00_13.00

9 PSI OGRÓD

Przyjdźcie ze swoimi czworonożnymi przyjaciółmi do Psiego Ogrodu! Będzie
można tam zobaczyć wystawę zdjęć z sesji fotograficznej do albumu „Psy
Trójmiasta Ogrodów”. Organizatorzy zapewniają poczęstunek: dla zwierzaków — świeżo gotowana wołowina z ryżem, marchewką, słonecznikiem i siemieniem lnianym, a dla opiekunów — domowy sok z czarnego bzu z lodem
i świeżą miętą.

Bracia Chart i Fundacja LAS
ul. Sportowa 13, BRWINÓW / 11.00_13.00

11 III ŻÓŁWIŃSKIE SPOTKANIA LITERACKIE
– JÓZEF MACKIEWICZ

Kim był Józef Mackiewicz? Pisarz i publicysta, bezkompromisowy antykomunista. W 1943 r. był jednym
z obserwatorów ekshumacji prowadzonych w Katyniu,
po wojnie pozostał i działał na emigracji. Jego życie
i twórczość to temat III Żółwińskich Spotkań Literackich, które odbędą się w tym roku na terenie Zespołu
Szkół w Żółwinie.
W programie są krótkie wykłady Krzysztofa Polechońskiego, Włodzimierza Domagalskiego i Mirosława Cinkowskiego, pokaz filmu „Tylko prawda jest ciekawa”
oraz występ aktorów — Wojciecha Bartoszka i Piotra
Cyrwusa – w ramach akcji „Wszyscy czytają Mackiewicza”.
Żółwińskie Spotkania zakończy piknik, któremu towarzyszyć będzie kiermasz
książek, prezentacja audiobooków wydawnictwa Wolne Dźwięki oraz wystawa książek Józefa Mackiewicza wydanych w podziemiu.

Zespół Szkół, ul. Szkolna 39, ŻÓŁWIN / 12.00_16.00

12 LUDWINÓWKA

Willa Ludwinówka ma długą i ciekawą historię. Dom został zbudowany
w 1912 r. przez Ludwika Sienkiewicza. Będzie można zwiedzić ogród otaczający Ludwinówkę oraz wystawę artystów z nią związanych. Swoje ceramiki,
rzeźby, obrazy i fotografie pokażą: Elżbieta Szlubowska, właścicielka willi
i prawnuczka jej budowniczego, oraz Teresa Cichocka, Joanna Nodzykowska-Szarkowska, Magda Schreiber, Jarosław Madeja. O godz. 15 rozpoczną się
warsztaty ceramiczne prowadzone przez rzeźbiarkę Joannę Nodzykowską-Szarkowską.

Stowarzyszenie SARNA
ul. Szkolna 20, BRWINÓW / 14.00_18.00

10 SMOCZY (O)GRÓD
Na dzieci czeka wiele atrakcji:
spotkanie ze Smokiem Mazowieckim i gra terenowa z poszukiwaniem smoczego skarbu,
spektakle „Calineczka” oraz
„Przygody króla Gucia
i króla Maciusia”,
a także prezentacja zbroi
rycerskich. Wszyscy mogą przyjść
w przebraniach. Mile widziane
smoki, królewny i książęta.

Świetlica ŚOPS Brwinów
ul. Grodziska 31, BRWINÓW / 12.00_15.00
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13 JEDWABNY SZLAK MILANÓWKA I OKOLIC

Długą i ciekawą historię dworu w Żółwinie przypomni wystawa opracowana
przez Grażynę Adamską. Teraz dwór stał się jednym z punktów na Szlaku
Jedwabnego Milanówka i Okolic. W latach 40. XX w. dwór znalazł się w posiadaniu rodzeństwa Stanisławy i Henryka Witaczków, twórców Centralnej Doświadczalnej Stacji Jedwabniczej w Milanówku. Założyli tu plantację morwy
i prowadzili szkolenia z hodowli jedwabników. Znacjonalizowany po wojnie
dwór aż do 1997 r. stanowił ośrodek hodowlany i doświadczalny polskiego
jedwabnictwa. O godz. 15.30 i 17.30 będzie można wysłuchać opowieści przewodnika o działalności Stanisławy i Henryka Witaczków (nie będzie możliwości zwiedzania dworu).

Stowarzyszenie Muzeum Jedwabnictwa Milanowskiego
Dwór w Żółwinie, ul. Nadarzyńska 21, Żółwin / 15.00_18.00

16 W KOSZAJCU SAMI SWOI

Kłótnie Kargula i Pawlaka, bicie garnków,
rwanie koszul, kapela, dechy do tańca,
ciasto drożdżowe i chleb z własnego
wypieku — swojskie zwyczaje i filmowe
cytaty z zabawnej historii Sylwestra
Chęcińskiego „Sami swoi”, w której jedną
z głównych ról kreował Wacław Kowalski
— aktor, wieloletni mieszkaniec Brwinowa, którego setną rocznicę urodzin obchodzimy w tym roku.
Do tańca na dechach zagra Kapela Dorosza. Zespół kultywuje wiejskie tradycje muzyczne Mazowsza. Gra energetyczne tradycyjne tańce, rozbrzmiewające na wiejskich zabawach i weselach w czasach młodości naszych dziadków
i pradziadków. Harmonia pedałowa, skrzypce i bębenek to autentyczne, zabytkowe instrumenty.

Fundacja WIEŚWIEJAK, Zielony Zakątek, KOSZAJEC / 18.30_21.30

14 BABCIA NA JABŁONI

Pełne uroku przedstawienie dla dzieci, rodziców i dziadków. Wszak babcia to
tak cudowna osoba, że gdyby jej nie było, trzeba by ją wymyślić! Wymyślona
babcia posiedzi z tobą na gałęzi jabłoni, pojeździ na karuzeli, zabierze na
przejażdżkę guzikowym samochodem i popłynie żaglowcem do Indii. Z babcią
nic nie jest straszne: ani spotkanie z groźnym tygrysem, ani z bandą korsarzy.
Babcia ma głowę zawsze pełną pomysłów, a torbę — pełną niespodzianek.
Szykuje się świetna zabawa!

Teatr Uniwersytetu Każdego Wieku
Dworek Zagroda, ul. Grodziska 57, BRWINÓW / 16.00_17.00

15 OGRÓD PAŃSTWA WERNERÓW

Muzyka i teatr, czyli utwory fortepianowe Fryderyka Chopina w wykonaniu
Łukasza Nagórki, oraz spektakl „Donna Kamelia”, według opowiadania Stanisława Kowalewskiego, w reżyserii Waldemara Matuszewskiego. W monodramie wystąpi aktor Jacek Zienkiewicz. Pasjonat historii i regionalista Grzegorz
Przybysz opowie o Brwinowie z czasów przedstawionych w „Donnie Kamelii”.
Dwudziestolecie międzywojenne, mała miejscowość, niewielka stacyjka przy
linii Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej. Sielanka przerwana przez dramatyczne
wydarzenia II wojny światowej. W ogrodzie otaczającym willę będzie można
zobaczyć obrazy dwóch artystek — Elżbiety Kwiatkowskiej i Elżbiety Gładkowskiej.

ul. Słoneczna 3, BRWINÓW / 16.00_18.00

17 BOLESŁAW JABŁOŃSKI – ORNITOLOG I POLARNIK
Spotkanie z niezwykłym mieszkańcem
Otrębus: długoletnim pracownikiem Instytutu Zoologii PAN w Warszawie, wybitnym polskim ornitologiem i uczestnikiem
trzech wypraw antarktycznych do stacji
im. Arctowskiego, a jednocześnie działaczem opozycji demokratycznej, który
w czasie stanu wojennego nie tylko sprowadzał z Zachodu sprzęt poligraficzny,
lecz także udostępnił własne mieszkanie
na potrzeby podziemnej Oficyny Wydawniczej Rytm.

zaprasza Sołectwo Otrębusy
skwer przy stacji WKD
OTRĘBUSY / 19.00
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NIEDZIELA, 12 CZERWCA

18 WIOSKA INDIAŃSKA

Szkoła języka angielskiego Helen Doron English zaprasza wszystkich, małych i dużych,
na spotkanie z Indianami Ameryki Północnej. Chcecie zajrzeć do indiańskiego tipi,
zobaczyć, jak rozpala się ogień krzesiwem,
poznać indiańskie legendy i z bliska obejrzeć pióropusz? Razem z nami nauczycie się
także indiańskiego tańca POW WOW.
Serdecznie zapraszamy!

22 ARTYSTYCZNY OGRÓD STOWARZYSZENIA SARNA

Park stanie się ogrodem artystycznym: w Uliczce Artystów zaprezentują
swoje wyroby twórcy obrazów, rzeźb i biżuterii. O godz. 15.00 grupa „Kiosk
Ruchu” wystawi spektakl „Taniec na Kartki”. Godzinę później odbędzie się
pokaz mody z szalonych lat 50.i 90. XX w. Przewidziano konkursy: na najciekawszy strój oraz — dla dzieci — na projekt ubrania na miarę naszych czasów
i fantazji. Będzie sesja zdjęciowa z modelkami na tle ścianki, starych samochodów, przepięknej scenerii. O godz. 17.00 rozpocznie się koncert zespołu
„MASŁO” — muzyka inspirowana polskim rockiem lat 80.

Park Miejski, BRWINÓW / 14.00_18.00

Szkoła Helen Doron
Park Miejski, BRWINÓW / 11.00_15.00

19 JERA ŚWIAT WSPIERA
Wszystko, co związane
z ekologią: warsztaty ogrodnicze, wymiana nasion i sadzonek,
budowanie hotelu dla
dzikich zapylaczy, wystawa owadów, ekologiczna bajka i rozmowy
o ochronie środowiska,
degustacja ekologicznych potraw i napojów.

Ekologiczny Ogród Fundacji JERA
ul. Orzeszkowej 8, BRWINÓW / 11.00_18.00

20 KWIATY NA JEDWABIU

Serdecznie zapraszamy na wstawę malarstwa na jedwabiu Barbary Nadziei. Inspiracją do tworzenia w tej dość nietypowej technice jest piękno otaczającej nas
przyrody, w tym głównie kwiatów, które
artystka szczególnie sobie upodobała.
W trakcie trwania plenerowej wystawy
chętni będą mogli zapoznać się z techniką
malowania na jedwabiu oraz spróbować
swoich sił podczas miniwarsztatów.

23 PRZEGLĄD MAŁYCH FORM TEATRALNYCH

„Załóż kapcie” klasa IIc gimnazjum, „Epidemia” klasa Ib i IIc gimnazjum,
„Jędrzej jeżyk” klasa IVc szkoła podstawowa, „Fabryka indywidualności” klasa Vb szkoła podstawowa — przedstawienia pod opieką Beaty Wiśniewskiej;
„Pomieszanie z poplątaniem, czyli w krainie bajek” klasa Vc pod opieką
Grażyny Kozielewskiej; „O miłości wierszami Szymborskiej” pod opieką Anny
Wierzchowskiej-Goyke;

Towarzystwo Przyjaciół Brwinowa
Dworek Zagroda, ul. Grodziska 57, BRWINÓW / 15.00

ogród artystyczny E. P. Piechal
ul. Słoneczna 19, BRWINÓW / 12.00_16.00

21 FESTYN RODZINNY

Masa atrakcji dla najmłodszych i całych rodzin! Na festynie Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP w Otrębusach, organizowanym przy wsparciu Rady Rodziców, będzie można zobaczyć robota wykonanego z 38 tys. nakrętek i inne eksponaty z wystawy figur stalowych, wozy
strażackie, ogromną SKANIĘ i zabytkowe samochody z Muzeum w Otrębusach.
Dzieci będą mogły wziąć udział w zabawach organizowanych w wielu kącikach:
„naukowych”, sportowych, językowych i artystycznych. Będą przejażdżki na
kucykach i pokazy wyszkolonych psów „pracujących” w izbie celnej.
Nie zabraknie też pokazów udzielania pierwszej pomocy.
Podczas festynu odbędzie się zarówno loteria fantowa,
jak też licytacja atrakcyjnych nagród, której część
poprowadzą wspaniali aktorzy i zarazem
mieszkańcy Brwinowa — Dorota Chotecka
i Radosław Pazura. Do wygrania m.in.:
sprzęt AGD, rower górski, zaproszenia na kolacje,
karnety do klubu fitness, bilety do teatru
oraz wiele innych atrakcyjnych nagród!

Przedszkole Niepubliczne
Sióstr Służebniczek NMP
skwer przy kościele
ul. Sadowa 14, OTRĘBUSY
/ 13.30_17.30

24 OGRÓD MUZYCZNY Marioli i Macieja Laskowskich

W ognistych rytmach hiszpańskiego flamenco, z nawiązaniem do paso doble,
corridy i operowej Carmen — tak zaprezentuje się Małgorzata Wilczyńska,
tancerka i choreograf, zaś Maja Olenderek wystąpi w towarzystwie gitarzysty Wiktora Stokowskiego z recitalem najpiękniejszych hiszpańskich piosenek.
Będą to zarówno romantyczne ballady, jak i pełne temperamentu utwory,
przygotowane specjalnie na tę okazję w nowych aranżacjach.

ul. Okopowa 6, BRWINÓW / 17.00_18.00
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Gmina Brwinów otwiera swoje ogrody – do zobaczenia

www.otwarteogrody.pl



Punkty, w których można otrzymać Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy Brwinów „Ratusz”. Kolejne wydanie planowane 20 lipca 2016 r.

BRWINÓW: INSTYTUCJE, PLACÓWKI OŚWIATOWE, Przychodnie, AGENCJA POCZTOWA		
Urząd Gminy Brwinów – ul. Grodziska 12 oraz ul. T. Kościuszki 4A  Biblioteka Publiczna w Brwinowie – ul. Grodziska 12  Gminny Ośrodek Kultury – ul. Wilsona 2  Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej – ul. T. Kościuszki 4A  Świetlica Działu Wspierania Rodziny – ul. Grodziska 31
 ZS nr 1, ul. J. Piłsudskiego 11  ZSO, ul. Żwirowa 16  Przedszkole Słoneczne, ul. Słoneczna 6  Przedszkole Leśne, ul. S. Lilpopa 4  Filia przedszkola, ul. J. Piłsudskiego 19  NZOZ Alfa – ul. Powst. Warszawy 8  NZOZ Peronowa, ul. Peronowa 4B  Agencja pocztowa, ul. 11 Listopada 4F/F
BRWINÓW: SKLEPY
Sklep „Czwórka” – ul. Grodziska 4,  Apteka – ul. Grodziska 7  sklep – ul. Grodziska 10  Książki Galeria Brwinów – ul. Grodziska 46  Hurtownia
Magmar – ul. Wilsona 52  Sklep Krokodyl – ul. Wilsona  Sklep Jaworek – ul. Wilsona 28A  sklepy przy Rynku: Zdrowa żywność  Carrefour
 Antoniak  Melba  Top Market Zygzak, ul. Armii Krajowej 14  sklep – ul. Płocka 13  sklep – ul. Powstańców Warszawy 30  Społem – ul. Pszczelińska 48  sklep – ul. Kraszewskiego 1  sklep U Jacka – ul. Sochaczewska 19  sklep na Borkach – ul. Kępińska 66  kioski przy rondzie Wacława
Kowalskiego (obok GOK-u i TAXI) 				
SOŁECTWA: INSTYTUCJE i SKLEPY					
otrębusy: Zespół Szkół – ul. M. Piaseckiego 2  Toeplitzówka – Biblioteka, NZOZ – ul. Wiejska 1  Przedszkole – ul. Wiejska 1A  świetlica Gminnego Ośrodka Kultury – ul. Krótka 10  sklep Kurczak – ul. Krótka 9  piekarnia AK – ul. Wiejska 21  sklep Społem przy WKD – ul. Natalińska 21
 piekarnia Witaszczyk przy WKD  sklep przy WKD – ul. Natalińska 23 kanie: sklep „Małgosia” – ul. J. Piłsudskiego 58  sklep przy WKD, ul.
J. Piłsudskiego 11  Patataj – ul. Krótka 9  Os. Słoneczne – Galeria Pasja, owczarnia: NZOZ Basis, ul. Kazimierzowska 33D
DZIĘKUJEMY ZA POMOC W DYSTRYBUCJI „RATUSZA” SOŁTYSOM SOŁECTW:
 Biskupice  Czubin  Krosna  Milęcin  Terenia  Owczarnia  Żółwin  Parzniew  Falęcin  Moszna  Domaniew  Kotowice  Koszajec

