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8,3 mln zł unijnych dotacji na rewitalizację pałacu i ścieżki rowerowe
We wtorek 25 kwietnia marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik i burmistrz gminy Brwinów
Arkadiusz Kosiński podpisali umowy o dofinansowanie dla gminy Brwinów o łącznej wysokości ok. 8,3 mln zł
(4,8 mln zł na budowę dróg rowerowych i 3,5 mln zł na rewaloryzację pałacu w brwinowskim parku).

G

mina Brwinów przeznaczy 3.499.562,06 zł unijnego wsparcia stojakami i wiatami na rowery. Asfaltowe drogi dla rowerów pona rewaloryzację zabytkowego pałacu przy ul. Dwor- wstaną na odcinkach:
skiej 5 w Brwinowie. W listopadzie 2015 r. gmina zakupiła go
wzdłuż ul. Sochaczewskiej do Grudowa,
od SGGW wraz z niemal 8-hektarowym terenem wokół. W zrewzdłuż ul. Przejazd, na odcinku
witalizowanym pałacu znajdzie swoją nową siedzibę Gminny
od
ul.
Sochaczewskiej do planowanego przeOśrodek Kultury, który z trudem mieści się obecnie w budynjazdu
pieszo-rowerowego
pod torami PKP,
ku przy rondzie Kowalskiego, a w pałacu zyska dużo miejsca
który
połączy
ul.
Przejazd
i ul. Sportową,
na pracownie plastyczne, muzyczne oraz powierzchnię wystawzdłuż ul. Piłsudskiego, od ul. Woydy
wową. Rewaloryzacja pałacu i zagospodarowanie terenu będo wiaduktu nad A2 w Kotowicach,
dzie dużym wyzwaniem, ale jednocześnie spełnieniem marzeń
o przestronnym centrum kultury, reprezentacyjnym miejscu
wzdłuż ul. Granicznej w Brwinowie,
i zadbanej przestrzeni publicznej niemal w centrum miasta.
wzdłuż DW nr 719, od skrzyżowania
Rewaloryzacja pałacu będzie dofinansowana z Regionalnego
z
ul.
Wilsona do granicy z Podkową Leśną,
Programu Operacyjnego WM 2014–2020 w ramach Działawzdłuż ul. Kazimierzowskiej w Owczarni,
nia 5.3 Dziedzictwo kulturowe. Obecnie trwają przygotowania
ul. Książenickiej do granicy z Podkową Leśną
do ogłoszenia przetargu. Remont zabytkowego pałacu prowadzony będzie pod okiem konserwatora zabytków.
wzdłuż ul. Wilsona w Brwinowie ścieżka otrzyma nową
nawierzchnię – asfaltową.
zięki ponad 4,8 mln zł dotacji ze środków unijnych
do końca 2018 r. zostanie wybudowane lub przebudowane
udowa dróg rowerowych dofinansowana z Regionalnego
ponad 5,5 km dróg rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyProgramu Operacyjnego WM 2014–2020 w ramach konkurszącą, tj. punktami odpoczynku i obsługi serwisowej rowerów, su z Działania 4.3. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza.
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Wizyta marszałka województwa Adama Struzika
Podpisanie umów dotacyjnych było głównym powodem przyjazdu marszałka Struzika
do Brwinowa, ale stało się też okazją do rozmów na temat będących w jego gestii dróg wojewódzkich – przebudowywanej ul. Pszczelińskiej i ul. Biskupickiej, gdzie planowane jest rondo.

P

odczas popołudnia spędzonego w Brwinowie 25 kwietnia
br. marszałek województwa Adam
Struzik, członek zarządu województwa mazowieckiego Rafał Rajkowski, dyrektor MZDW w Warszawie
Zbigniew Ostrowski wraz z burmistrzem Arkadiuszem Kosińskim,
asystentem burmistrza Andrzejem
Jarzyńskim oraz przewodniczącym
Rady Miejskiej Sławomirem Rakowieckim wizytowali m.in. pałac
w brwinowskim parku, którego rewitalizacja uzyskała dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego.

B

urmistrz Arkadiusz Kosiński wykorzystał wizytę marszałka do
pokazania mu „w terenie” newralgicznych miejsc na drogach wojewódzkich
na terenie gminy. Marszałek Struzik

dał się namówić na objazd Fiatem
126p, który jest pojazdem Urzędu
Gminy Brwinów i o którego przeznaczenie (na aukcję charytatywną?
na sprzedaż?) pytał swego czasu burmistrz Kosiński na swojej stronie na
Facebooku. Obowiązkowym punktem była ul. Pszczelińska w Brwinowie i Otrębusach, wówczas jeszcze
przejezdna, gdzie prace prowadzone
są na podstawie dokumentacji przygotowanej na zlecenie i na koszt gminy Brwinów oraz przy wkładzie z budżetu gminy w wys. ok. 0,5 mln zł na
budowę oświetlenia od Pszczelina do
Otrębus. Mazowiecki Zarząd Dróg
Wojewódzkich planuje zakończenie
prac na koniec sierpnia. Kolejnym tematem była budowa ronda na niezwykle niebezpiecznym skrzyżowaniu
drogi wojewódzkiej ul. Biskupickiej
z drogą powiatową ul. Piłsudskiego
i drogą gminną ul. Armii Krajowej
w Brwinowie. Gmina już wsparła województwo pomocą o łącznej wartości
230.779 zł, finansując opracowanie
dokumentacji i przekazując pod bu-

dowę ronda swoją działkę (804 m2)
oraz zakupiony wcześniej narożnik
terenu plebanii (596 m2). Korki na
tym skrzyżowaniu sięgają dziś nawet
kilkuset metrów, o czym marszałek
mógł się osobiście przekonać. Zade-

Na zdjęciu u góry z lewej: podpisanie umów, dzięki którym gmina Brwinów
zyskała ok. 8,3 mln zł dotacji. Powyżej: burmistrz Arkadiusz Kosiński siadł
za kierownicą „fiacika”, aby pokazać Brwinów marszałkowi Struzikowi.

Przebudowa ul. Armii Krajowej i modernizacja targowiska
Firma FAL-BRUK zwyciężyła w przetargu, oferując wykonanie przebudowy za kwotę 933.570 zł.
Prace postępują w bardzo szybkim tempie i wygląda na to, że zakończą się w czerwcu. Gmina
Brwinów przymierza się też do modernizacji targowiska. Ma ono pozostać w obecnym miejscu.



Urząd Gminy Brwinów: adresy i telefony			

URZĄD GMINY BRWINÓW, ul. GrodziskA 12
Biuro Obsługi Interesanta, tel. 22 738 26 15
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-Finansowo-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

klarował, że jeśli uda się w tym roku
wygospodarować oszczędności po
rozstrzygnięciu planowanych przetargów, zaproponuje radnym Sejmiku Województwa, aby przeznaczyli je
na budowę ronda w tym miejscu.

e-mail: brwinow@brwinow.pl

Nadszedł czas na poprawę wizerunku
tej części miasta. Po zakończeniu prac
w pasie drogowym ul. Armii Krajowej,
(wraz z budową chodników, parkingów, zagospodarowaniem zieleni) pozostanie jeszcze kwestia targowiska.
Obecnie nie jest ono najlepszą wizytówką miasta: pawilony bez zaplecza
sanitarnego, brak zadaszeń w otwartej części placu, zły stan nawierzchni – to z pewnością wymaga zmiany.
Na zlecenie gminy Brwinów została
już opracowana koncepcja modernizacji targowiska, którą burmistrz
Arkadiusz Kosiński oraz jego zastępca Sławomir Walendowski przedstawili właścicielom posesji bezpośrednio graniczących z targowiskiem. Po
przeanalizowaniu ich sugestii nadejdzie czas na rozmowy z kupcami,
a następnie koncepcja zostanie skonsultowana także z mieszkańcami.

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. 6–9 i 12)
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Komentarz burmistrza Arkadiusza Kosińskiego

Z żalem zawiadamy, że 13 kwietnia 2017 r.
zmarł w Pruszkowie i został pochowany w Brwinowie
Ś.

P.

dr inż. Jan Witkowski

burmistrz Brwinowa w latach 1990–1998
Rodzinie i bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Inauguracja Roku Ignacego Kozielewskiego
W weekend 22–23 kwietnia 2017 r. uroczyście zainaugurowano Rok Ignacego Kozielewskiego oraz jubileusz 90-lecia
Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”.

na temat odwołania referendum w sprawie przyłączenia
gminy

Brwinów do miasta stołecznego Warszawy

Argumenty podnoszone przez samorządowców oraz jednoznaczny sprzeciw mieszkańców Legionowa, gdzie już
przeprowadzono referendum w sprawie przyłączenia tej gminy do miasta
stołecznego Warszawy, spowodowały, że pod koniec kwietnia został wycofany
z Sejmu kontrowersyjny projekt ustawy o utworzeniu tzw. MegaWarszawy.
Posłowie PiS obiecali podjęcie rozmów i wypracowanie ostatecznych rozwiązań prawnych w trybie konsultacji z włączeniem do współpracy samorządowców i ekspertów.
Chcemy dać szansę rządzącym na rehabilitację za wcześniejsze błędy. Radni poparli na sesji 10 maja moją propozycję uchylenia poprzedniej uchwały
w sprawie przeprowadzania referendum. Referendum planowane na 4 czerwca nie odbędzie się. Podobnie zareagowały też w naszym regionie samorządy
Błonia, Grodziska Mazowieckiego, Michałowic, Milanówka i Pruszkowa.
Osobiście jestem zwolennikiem współpracy podwarszawskich gmin z Warszawą w formie dobrowolnego związku metropolitalnego, a nie „odgórnego”
administracyjnego włączenia nas do miasta stołecznego Warszawy! Gdyby powróciła ta zła koncepcja, to szybko będę ponownie wnioskował
do radnych o zapytanie mieszkańców o opinię.

Dotacje na szczepienia profilaktyczne
Gmina Brwinów uzyskała dofinansowanie z NFZ na realizację
dwóch programów zdrowotnych: programu profilaktyki
roczystości odbyły się z udzia- MSWiA Mariusza Błaszczaka, mini- szczepień dla seniorów oraz profilaktyki zakażeń HPV.

U

stra zdrowia Konstantego Radziwiłła
i marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika oraz starosty
pruszkowskiego Maksyma Gołosia.
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół"
zostało uhonorowane medalem pamiątkowym „Pro Masovia” za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz województwa mazowieckiego. Medal wręczyła radna sejmiku
województwa mazowieckiego Dorota
Stalińska. Okolicznościowe przemówienie wygłosił burmistrz Arkadiusz
Kosiński. Wykład na temat 150-letniej historii sokolstwa na ziemiach
polskich i jego związkach z historią
polskiego sportu wygłosił dr Jerzy
Chełmecki z warszawskiej AWF. Zostały zaprezentowane dzisiejsze sekcje
„Sokoła” w Brwinowie: sekcja tenisa
stołowego, rowerowa, piłki nożnej,
kulturystyki, piłki siatkowej i piłki
nożnej. Odbył się też koncert zespołu
instrumentów dętych, a w sali gimnastycznej i na przyszkolnych boiskach
zostały rozegrane zawody sportowe.
Zwycięzcami turnieju tenisowego zostali. Michał Markowski w kategorii
open, Jakub Ostas w kategorii dzieci i Ryszard Koniewicz w kategorii
oldboy. Najlepszymi drużynami
w turnieju piłki nożnej oraz siatkówki zostali gospodarze TG „Sokół”
Brwinów. Ostatnimi punktami tego
dnia były msza św. w intencji druhów,
druhen i sympatyków „Sokoła” oraz
spotkanie w dworku Zagroda.

N

iedziela upłynęła pod znakiem
biegu na 5 km. Trasa Memoriału Druha I. Kozielewskiego prowadziła przez alejki w parku miejskim
w Brwinowie oraz przy pałacu Wierusz-Kowalskich. Zwyciężczynią memoriału w kategorii kobiet została
Anna Szewczykowska. W kategorii
mężczyzn wygrał Wawrzyniec Paw-

G

mina Brwinów realizuje program
bezpłatnych szczepień HPV od
2008 r. Do tej pory koszt pokrywany
był z budżetu gminy. Dzięki staraniom Referatu Oświaty gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości
13 932 zł. Szczepionki są podawane
w trzech dawkach. W dniu 24 maja
br. dziewczęta urodzone w 2002 r.,
które są mieszkankami gminy Brwinów, przyjmą drugą dawkę: uczennice ZSO w godz. 12.00–13.30,
ZS nr 1 w godz. 13.30–14.45, uczennice ZS w Otrębusach, ZS w Żółwinie oraz dziewczęta uczęszczające

do szkół poza Brwinowem w godz.
15.00–17.30. Szczepienia odbędą się
w Lecznicy Rodzinnej ALFA w Brwinowie.
esienią mieszkańcy gminy w wieku
ponad 65 lat będą mogli zgłaszać się
na szczepienia przeciw grypie. Takie
działania profilaktyczne rekomendują
m.in. Światowa Organizacja Zdrowia
oraz Polskie Towarzystwo Medycyny
Rodzinnej. Referat Kadr i Organizacji złożył wniosek o dofinansowanie
programu szczepień, w efekcie gmina
Brwinów otrzyma kwotę 3.780 zł.

J

Ogrzewanie pelletem

Fot. Urząd Gminy Brwinów (OSR)

Fot. Urząd Gminy Brwinów (pR)

łem pocztów sztandarowych
oraz zaproszonych gości. Odczytane
zostały listy gratulacyjne od ministra

Trwa montaż palników na pellet w domach osób wskazanych przez brwinowski ŚOPS.
W nowym sezonie grzewczym będą one korzystać
z ekologicznego ogrzewania.

P

rzystosowanie istniejącego pieca
węglowego do użytkowania pelletu drzewnego przeprowadza firma
Orte Polska Sp. z o.o., która zaoferowała gminie Brwinów 10 bezpłatnych palników wraz z montażem.
Zasady programu określiła uchwała
Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia
31 sierpnia 2016 r. – Palenie pelletem
jest mniej kłopotliwe niż obsługa tradycyjnego pieca węglowego. Urządzenie automatycznie pobiera pellet,
ski – zawodnik „Sokoła”, pochodzący
z gniazda w Zakopanem.

O

rganizacja zawodów sportowych
była współfinansowana w ramach wspierania działalności pożytku publicznego z budżetów gminy
Brwinów i powiatu pruszkowskiego.

a zasobnik wystarczy uzupełnić raz
na kilka dni, dlatego cieszymy się,
że skorzysta z niego m.in. osoba niepełnosprawna, dla której będzie to
dużym ułatwieniem – podkreślają
pracownicy Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa.
Partner
programu:

orte

www.orte.pl

POLSKA

Na zdjęciach od góry: prezes TG „Sokół” w Brwinowie Jan Członkowski
podczas jubileuszowych uroczystości, logo Roku Kozielewskiego, turniej siatkarski oraz Memoriał Druha
Kozielewskiego: tryumfatorzy biegu
pokonujący pierwszą pętlę trasy oraz
dekoracja najszybszych pań.
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Zaproszenie do Koszajca

Dzień Bibliotekarza i Bibliotek

Mieszkańcy gminy Brwinów skorzystają z 40 godzin bezpłatnych zajęć sportowych, odwiedzą miasteczko bezpieczeństwa,
oznakują swoje rowery. Wszystko to będzie się działo od czerwca do września w Koszajcu!

O

d czerwca pod hasłem „Zdrowo
i bezpiecznie w Koszajcu” rusza
projekt Fundacji WIEŚWIEJAK, dofinansowany ze środków Fundacji
PZU. Uczestnicy skorzystają z zajęć takich jak: pilates, zumba, joga,
nordic walking, tai chi, samoobrona. Wszystkie zajęcia odbędą się
w plenerze, na trawie w Zielonym Zakątku – miejscu spotkań mieszkańców. Planujemy również wycieczki
rowerowe poprzedzone warsztatami
w miasteczku bezpieczeństwa, roz-

mowami z policją, strażą miejską,
znakowaniem rowerów, a także rozgrywki w siatkówkę plażową, speed-ball czy petanque. Postaramy się tak
zaplanować grafik, aby przynajmniej
na kilka zajęć można było dojechać
autobusem z innych sołectw i Brwinowa. Zachęcamy też do skorzystania z trasy rowerowej do Koszajca
(przejazd rowerem zajmuje średnio
20 minut).
– Anna Łukawska-Adamczyk,
prezeska Fundacji WIEŚWIEJAK

o g ł o s z e n i e

BRWINów: 6 działek
mieszkaniowo-usługowych
o pow. od 2171 do 2249 m2

Gmina Brwinów
oferuje

działki
budowlane
w Brwinowie

Z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek burmistrz Arkadiusz Kosiński i jego zastępca Jerzy Wysocki spotkali się z pracownicami i nowym dyrektorem Biblioteki Publicznej w Brwinowie.

N

iedawno został rozstrzygnięty
konkurs na dyrektora Biblioteki Publicznej w Brwinowie. Nowym dyrektorem została Danuta
Barabasz. Podczas spotkania, które
odbyło się 9 maja 2017 r. w filii Biblioteki w Otrębusach, burmistrz
Arkadiusz Kosiński gratulował jej
wyboru i życzył powodzenia w prowadzeniu placówki. Dziękował też
wszystkim pracownikom za zaangażowanie i propagowanie czytelnictwa wśród mieszkańców gminy
Brwinów. Podczas spotkania panie
zgłaszały kolejne pomysły i nowe
inicjatywy. Biblioteka zaprasza – jej

(rejon ul. Bratniej)

oraz działkę
w Kaniach
(ul. Szkolna)

Teren płaski, porośnięty trawami
i pojedynczymi drzewami.
Dostęp do drogi publicznej
(ul. Bratniej) poprzez drogę
wewnętrzną ul. Brzoskwiniową
oraz drogę lokalną ul. Gruszową
(obecnie nieurządzone).
Ceny wywoławcze działek od 346 750 zł.

Termin przetargu
dotyczącego działek
w Brwinowie:

Na sprzedaż przeznaczona
jest działka w Kaniach

W konkursie ogłoszonym przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior+”
na lata 2015-2020 gmina Brwinów otrzymała 137.287,00 zł
dotacji na utworzenie Klubu Senior+ w Żółwinie. Klub będzie
otwarty dla mieszkańców z terenu całej gminy.

K

wota uzyskana z dotacji wraz
z wkładem gminy Brwinów
w wysokości 35.498 zł. będzie przeznaczona na remont i wyposażenie pomieszczeń w budynku OSP
w Żółwinie. Do tej pory pomieszczenia te były wykorzystywane
przez dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej. Jednak mimo ciekawej
oferty, zajęcia organizowane przez
wychowawców odbywały się w trudnych warunkach technicznych. Sala
świetlicowa, jak również przyległe
do niej pomieszczenia i sanitariaty
wymagały gruntownego remontu.
Projekt przygotowany przez Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecz-

Działka o pow. 3 594 m kw.
przeznaczona w MPZP pod usługi
nieuciążliwe. Znajdują się na niej
pozostałości budynku gospodarczego o powierzchni 30 m².
Cena działki 950 000 zł.

a k t u a l n e

Zapraszamy na stronę gminy Brwinów
w serwisie społecznościowym
Facebook.com

i n f o r m a c j e

C

Seniorzy będą mieli swój klub

9 czerwca 2017 r.

Konieczna jest wpłata
wadium w wysokości
10% ceny wywoławczej
do 5 czerwca 2017 r.
informacje:
Referat Gospodarki
Nieruchomościami,
Urząd Gminy
ul. Grodziska 12
pokój 204, II piętro
tel. 22 738 26 13
22 738 26 53

zbiory liczą ponad 40 tys. woluminów, a czytelnicy mogą korzystać
także z coraz popularniejszych audiobooków.
zytelnicy filii Biblioteki w Otrębusach wiedzą już, że w maju
powinni zaplanować wypożyczenie
lektury na zapas: od 1 czerwca do
30 czerwca 2017 r. filia będzie zamknięta z powodu zaplanowanego
na początku roku skontrum/inwentaryzacji. Każda biblioteka ma obowiązek przynajmniej raz na pięć lat
przeprowadzić kontrolę faktycznego
stanu zbiorów, a tyle czasu minęło
już od ostatniego skontrum.

n a

t e m a t

www.facebook.com/Brwinow
www.fb.com/Brwinow

g m i n y

nej zakłada remont obiektu i wyposażenie go w sprzęty pozwalające
znakomicie funkcjonować w nowej
przestrzeni, zarówno seniorom, jak
i dzieciom. W planach jest jeszcze
utworzenie zaplecza kuchennego,
salki klubowej i łazienki przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.
Połączenie świetlicy i Klubu Seniora
da możliwość integracji pokoleniowej, a przestrzeń klubowa pozostanie otwarta dla innych ciekawych
inicjatyw zgłaszanych przez mieszkańców i stowarzyszenia. Pracownicy ŚOPS mają ciekawe plany i pomysły na zorganizowanie zajęć dla seniorów, nie ograniczając się jedynie
do pomieszczeń klubu, który może
w przyszłości stanie się centrum aktywności seniorów z naszej gminy.
– Joanna Dzierzba,
dyrektor ŚOPS w Brwinowie

b r w i n ó w

Strona gminy Brwinów prowadzona
przez Biuro Promocji.
Charakterystyczna ikonka: herb gminy Brwinów.
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Podwarszawskie
Trójmiasto
Ogrodów :

Uroczyste
zakończenie
projektu
21 kwietnia 2017 r. w Mateczniku Mazowsze uroczyście zakończono projekt „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów – poprawa
spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania
przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji”. Projekt realizowany był przez trzy gminy oraz 50 partnerów.

W

spółfinansowanie projektu pochodziło ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, czyli funduszy, które za pośrednictwem Ministerstwa Rozwoju trafiają do Polski
z Norwegii, Islandii oraz Liechtensteinu. Kwota dofinansowania wyniosła
1 491 230 zł, co stanowi 60% kosztów
kwalifikowanych.

U

roczystość była okazją do podziękowań za dobrą współpracę, którą podkreślali burmistrzowie
gmin wchodzących w skład Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów:
Brwinowa – Arkadiusz Kosiński, Mi-

k o n k u r s

d l a

lanówka – Wiesława Kwiatkowska –
oraz Podkowy Leśnej – Artur Tusiński. Głos zabrał także Kierownik
Projektu Tadeusz Marczyk, który
opowiedział o dwuletniej pracy nad
projektem. Pamiątkowymi statuetkami zostali wyróżnieni najbardziej
zaangażowani partnerzy: Stowarzyszenie LGD „Zielone Sąsiedztwo,
OSP Brwinów oraz Warszawska Kolej Dojazdowa, a także rady miejskie
oraz pracownicy urzędów. Po części
oficjalnej wystąpił Państwowy Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Mazowsze”, a na zakończenie goście zostali
zaproszeni na tort.

W

ymierne efekty projektu to:
opracowanie i przyjęcie przez
rady miejskie Brwinowa, Milanówka i Podkowy Leśnej strategii „sektorowych” tj. strategii transportu
i komunikacji, strategii uregulowania stosunków wodnych, strategii
rozwiązywania problemów społecznych oraz wspierania rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego na
terenie PTO oraz strategii rozwoju
terenów zieleni wraz z inwentaryzacją i koncepcją rewitalizacji terenów
zielonych. Przygotowana w ramach
projektu dokumentacja będzie wykorzystywana do realizacji zamie-

m i e s z k a ń c ó w

90 drzew
na

90-lecie

Letnisk a

Brwinów
Konkurs dla mieszkańców gminy
Brwinów, miłośników drzew

ZRÓb ZDJĘCIE DRZEWA
lub NAPISZ O NIM
WIERSZ
W nagrodę otrzymasz
drzewo wybranego gatunku
(dąb, lipa, brzoza, buk)
o wys. ok. 1,2-1,5 m.
Prace konkursowe można
przesyłać od 1 do 30 czerwca br.
Przekazanie drzew
do sadzenia: we wrześniu.
Laureaci otrzymają je
podczas Dni Brwinowa.
Regulamin konkursu
i karta zgłoszeniowa:
www.konkurs.brwinow.pl
oraz
w Biurze Obsługi Interesanta.
Urząd Gminy Brwinów,
ul. Grodziska 12

rzeń w najbliższych latach. Powstać
mają m.in. ścieżki rowerowe, szkoła
w Parzniewie, cmentarz w Żółwinie,
strefa rekreacji w Brwinowie, a także
ma zostać rozbudowany skatepark i
tor do dirt jumpu w Milanówku.
ierwszych
dziesięć osób,
które
zadzwoni
30 maja po godz.
900 pod numer
tel. 22 738 26 29,
otrzyma publikację „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów”podsumowującą projekt realizowanego przez
ostatnie dwa lata.

P

z a p r o s z e n i a

III Rodzinna wycieczka rowerowa
św. Floriana
START:

Rynek w Brwinowie

4 czerwca
00
o godz. 15

PO DRODZE:
WIZYTY
U dRUHÓW osp

W żÓŁWINIE
ORAZ bRWINOWIE

Dług

ość T

r asy

15,6 k

m

brwinowska nocna masa Krytyczna

NOC ŚWIĘTOJAŃSKA
23 czerwca

NÓ
ZY OSP BRWI
ZBIÓRKA PR . 21
GODZ
START o

W

pamięta jcie o oświetleniu roweru!

Weźcie dodatkowe światła, odblaski,
u
Dzwonki oraz... prowiant
jazd
niu
,
ńcze
NA OGNISKO po zako
się

e
któr

odb

prze

Dług

ędzie

Ubezpieczenie IMPREZ:

r asy

9,3 km

wSPÓŁPRACA

policja i sTRaż miejska
4 CZERWCA

Brwinów,
ul. Powstańców Warszawy 3

ość T

osp bRWINÓW, osp żółwin
23 CZERWCA osp bRWINÓW,
wAKE FAMILY bRWINÓW

Organizator
WYCIECZKI
ROWEROWEJ
ORAZ
MASY
KRYTYCZNEJ:
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5 MALOWANIE NA ŚNIADANIE Z PASJĄ
Galeria Pomysłów Pasja serdecznie zaprasza najmłodsze dzieci na warsztaty malarskie pt. „Malowanie na Śniadanie”. Wspólnie będziemy obserwować
przyrodę, a zainspirowani jej urodą stworzymy małe dzieła. Po warsztatach malarskich dzieci z pracowni Pasja zaproszą wszystkich na wystawę pt.
„Cztery Pory Roku”, która będzie dostępna do zwiedzania przez cały dzień.

SOBOTA, 10 CZERWCA

Galeria Pomysłów PASJA
Dworek Zagroda, ul. Grodziska 57, BRWINÓW / 12.00_14.00

1 WYSTAWA MALARSTWA MARII I JERZEGO WILK
Odwiedzając pracownię ArtWilk znajdującą się pośród potoków i lasów, będzie można przenieść się w magiczny świat i obejrzeć wystawę malarstwa
Marii i Jerzego Wilk. To, co tworzą założyciele pracowni, jest wynikiem obserwacji przyrody, doświadczeń realnego życia, emocji, fantazji, poszukiwań
ciekawego światła i koloru.

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

6 PRZEGLĄD MAŁYCH FORM TEATRALNYCH

2 PLENEROWY BREAKFAST PO AMERYKAŃSKU

„Królewna Śnieżka” klasa IVa, szkoła podstawowa, „Żywa historia klasy” IIa
i IIIa gimnazjum przedstawienia pod opieką Anny Goyke; „Sami swoi” klasa
VIc szkoła podstawowa pod opieką Grażyny Kozielewskiej; „Hipokracja” klasa
IIb i IIIc gimnazjum (w spektaklu wykorzystano fragmenty dramatów S. Mrożka, scenariusz Witold Wojciechowski i Beata Wiśniewska); „Metkomania”
klasa Vc scenariusz – uczniowie Vc i Beata Wiśniewska; „Wakacje.pl” klasa
VIb szkoła podstawowa, scenariusz Zofia Żmigrodzka i Beata Wiśniewska. Po
występach młodych aktorów dla wszystkich wspólne ognisko.

Podczas śniadania na trawie w parku będzie można zasmakować w daniach
kuchni amerykańskiej. Wśród atrakcji quiz ogólnej wiedzy o Stanach Zjednoczonych z nagrodami, wystawa plakatów/infografik z zabawnymi ciekawostkami, wystawa malarstwa na tkaninie uczniów Marzenny Jacniackiej z pracowni
plastycznej ze Świetlicy OKej w Otrębusach. Dla miłośników książek stoisko
biblioteki zaprezentuje literaturę amerykańską. W tle zabrzmi amerykańska
muzyka z lat 50.

Biblioteka Publiczna im. W. Wernera
oraz OKej Brwinów i Plenerowy Breakfast
Park przy Toeplitzówce, ul. Wiejska 1, OTRĘBUSY / 10.00_15.00

3 JERA ŚWIAT WSPIERA
Zielony miejski ogród, w którym wspólnie posadzimy zioła, warzywa i owoce.
W cieniu drzew uszyjemy i ozdobimy eko-torby na zakupy. Z kostek słomy
zbudujemy amfiteatr, w którym opowiemy bajkę o ekologii dla najmłodszych,
a starszych zaprosimy do wysłuchania fragmentów książki „Sekretne życie
drzew”. Gościom zaproponujemy świeżo wyciskane soki i ciasta.

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

7 PSI OGRÓD
Czy możecie sobie wyobrazić Brwinów bez psów? Chyba nie. Podejrzewamy
też, że jak wielu właścicieli czworonogów, tak wiele pytań co do ich karmienia i wychowania. Dlatego Bracia Chart (marka Fundacji LAS) razem z DOGadajciesię zaprasza do Psiego Ogrodu. Razem z psim behawiorystą postaramy
się odpowiedzieć nawet na najdziwniejsze pytania.
Usiądźmy przy stole lub na trawie z naszymi psami i porozmawiajmy o nich.
Zapraszamy do wspólnej zabawy, a na koniec na mały poczęstunek dla psów.

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

Fundacja Jera i Wańka Wstańka
ul. Orzeszkowej 8 m. 1, BRWINÓW / 10.00_15.00

8 TRADYCYJNIE I TANECZNIE W KOSZAJCU
4 RODZINNY REJS NA OCEANY MARZEŃ
Rejs rozpocznie się od malowania tatuaży i nauki węzłów żeglarskich
(godz.11.00). Od godz. 12.15 rejs poprowadzi zespół „Zejman i Garkumpel”,
który zachwyci słuchaczy autorskimi tekstami rodem z morskich opowieści.

Fundacja Projekt Żółwin
ul. Nadarzyńska 63A/B, ŻÓŁWIN, w bezpośrednim sąsiedztwie Niepublicznego Przedszkola Żółwiki / 11.00_14.00

Kapela, dechy do tańca, ciasto drożdżowe, chleb z własnego wypieku i ta
sąsiedzka atmosfera to atrakcje, w jakich będzie można wziąć udział w Koszajcu. Do tańca zagra kapela Dorosza, która kultywuje tradycje muzyczne
wschodniego i południowo-wschodniego Mazowsza, w repertuarze m.in. polki
i walczyki rodem z przedwojennych wiejskich wesel i potańcówek. Zabrzmią
też mazurki i oberki oraz fokstroty w wykonaniu kapeli Niwińscy i Stachura.

Fundacja WIEŚWIEJAK, mieszkańcy i sympatycy Koszajca
Zielony Zakątek, KOSZAJEC / 18.30_21.30

RATUSZ
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9 MOTION TRIO

14 OGRÓD PSZCZELI

MOTION TRIO łamie totalnie dotychczasowe myślenie o muzyce akordeonowej. Francuski dziennik LE MONDE pisze: „Trio polskich akordeonistów drwi
z wszelkich przyzwyczajeń i tradycyjnego sposobu gry na akordeonie (...).”
Janusz Wojtarowicz, Paweł Baranek i Marcin Gałażyn to wyjątkowej klasy
muzycy współpracujący m.in. z takimi tuzami jak Krzysztof Penderecki, Henryk Mikołaj Górecki, czy z nieco innej bajki – Bobby McFerrin – lista, nie bez
powodu, jest naprawdę długa. I trzeba nieskromnie przyznać, że po Carnegie
Hall, L.A., trafiają właśnie do nas, na nasze Ogrody…

Zapraszamy dzieci na warsztaty pszczelarskie z udziałem żywych pszczół – bezpieczne zarówno dla owadów, jak i uczestników
Dowiecie się wielu ciekawych faktów z życia pszczół, na własne
oczy zobaczycie, jak wygląda życie w prawdziwym ulu! Nasz znajomy pszczelarz chętnie odpowie na każde pytanie dzieci i dorosłych.
Wszyscy chętni będą mogli pomóc pszczołom, zasadzić z nami rośliny miododajne i zabrać je ze sobą do własnych ogrodów lub balkonów!

OKej Brwinów
Dworek Zagroda, ul. Grodziska 57, BRWINÓW / 18.00

Szkoła Helen Doron
Park Miejski, BRWINÓW / 12.30_15.00

15 ZIMOZIELONY OGRÓD
NIEDZIELA, 11 CZERWCA

10 ALEJA DRZEW
Stowarzyszenie SARNA, które w tym roku obchodzi 10-lecie swojej działalności, zaprasza do parku w Brwinowie, gdzie w otoczeniu zieleni będzie można
obejrzeć wystawę obrazów miejscowych artystów pt. „Krajobraz przed” oraz
wystawę zdjęć „Krajobraz po”. O godz. 14 rozpocznie się spektakl pt. „Koło”
w wykonaniu teatru ruchu Kiosk Ruchu, działającego przy Centrum Kultury
i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej.

Charakterystyka liściastych roślin zimozielonych rosnących na terenie Brwinowa oraz Milanówka i Podkowy Leśnej, będących uzupełnieniem naturalnej
roślinności występującej na terenie Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów.
Przedstawienie roślin pochodzących z innych rejonów Europy i świata, które
są odporne na warunki klimatyczne środkowej Polski.

Zimozielony Ogród Andrzej Zawadzkiego
ul. Lilpopa 42, wejście od ul. Jaśminowej, BRWINÓW / 17.00_19.00

Stowarzyszenie SARNA
Park Miejski, BRWINÓW / 10.00_15.00

16 KONCERTY W PARKU

OSTATNI KONCERT ZESPOŁU NIESPIESZNIE, CZYLI DOKTOR
ŚPIEWA POEZJĘ / 18.00

Niespieszne dźwięki, gitara i pióro…, czyli
Anna STEC, Sebastian JOŃSKI-JASTRZĘBOWSKI, Janusz POTEMPSKI

11 KONCERT GITAROWY

Koncert gitarowy uczniów Beaty Makarewicz.

Świetlica OKej, ul. Krótka 10
OTRĘBUSY / 11.00

12 OPERA WŚRÓD ZIELENI

MAMADOU & SAMA YOON / 19.00
Słuchasz i chcesz się unieść, ulecieć wzwyż i tańczyć w powietrzu tak, żeby
nie ograniczało cię nic. Absolutne mistrzostwo w łączeniu powrotu do źródeł
i nieoczywistego brzmienia saksofonu i djembe. Zespół osób wybitnych.
Uczta muzyczna idealnie skrojona. Nie możesz przegapić. Przyjdź do parku
11 czerwca i odleć w rytm afrobeatów i polsko-senegalskiego folku.

Hanna, Jadwiga, Stefan, Zbigniew i Skołuba to postaci ze słynnej opery Moniuszki pt. „Straszny dwór”, której skróconej wersji będą mogli wysłuchać
goście ogrodu państwa Wernerów. Dwoje tancerzy zatańczy słynnego mazura oraz wstawki baletowe. Muzyce będzie towarzyszyła plenerowa wystawa
malarstwa, a po koncercie na gości będzie czekał poczęstunek w ogrodzie…

Ogród państwa Wernerów
ul. Słoneczna 3, BRWINÓW / 12.00

OKej Brwinów
Park Miejski, BRWINÓW

17 CHOPIN ZNANY I NIEZNANY
13 LUDOWE FIKU-MIKU

Rodziny z dziećmi będą mogły wziąć udział we wspólnym śpiewaniu piosenek
ludowych, grach i zabawach ludowych oraz w wiciu wianków. W programie
również występ taneczno-wokalny dzieci i kącik fotograficzny „w ludowej
krasie”.

Świetlica ŚOPS
ul. Grodziska 31, BRWINÓW / 12.00

Zapraszamy na koncert w wykonaniu prof. Kazimierza Gierżoda, mieszkańca Otrębus. Pan Kazimierz Gierżod jest pianistą i pedagogiem muzycznym.
W latach 1987–1993 był rektorem Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina
w Warszawie, obecnie jest profesorem Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie. W 2000 roku był czlonkiem jury XIV Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina. W 2002 roku został prezesem Towarzystwa
im. Fryderyka Chopina.

Rada Sołecka Otrębus
Sala Kameralna Przy Pałacu w Karolinie,
ul. Świerkowa 2, OTRĘBUSY / 19.00
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DO DZIECI
M Ł O D Z I E Ż Y
R O D Z I C Ó W
M I E S Z C Z A N
W bieżącym roku akcja LATO

W MIEŚCIE kształtuje się tak oto:

Od początku do końca wakacji ŚWIETLICA W OTRĘBUSACH I PRACOWNIA
ARTYSTYCZNA CARAMEL zapraszają na artystyczne i twórcze spędzanie
czasu pod dobrą opieką i z obiadkiem. Codziennie w godzinach 8.00–
16.00 – cena za osobę to 390 zł za tydzień (opieka, cud-zabawy, materiałyfarby-gliny, ubezpieczenie i jedzenie). Grupa może liczyć najwyżej 20
osób. Opiekunowie to także osoby, ale ich nie liczymy.

lato z PASJĄ
Pracownia edukacyjno-artystyczna Galeria Pomysłów PASJA
zaprasza dzieci na Lato z PASJĄ 2017.
W otoczeniu lasów i malowniczych łąk będziemy tworzyć i cieszyć oko pięknymi plenerami. Codziennie inna technika malarska, a po skończeniu turnusu uczestnicy zabiorą swoje prace do domu.
Koszt tygodniowego pleneru – 800 zł
[w kwocie ubezpieczenie, materiały, obiad]
Szczegóły i zapisy – tel. 509 104 590
Galeria Pomysłów PASJA
Osiedle Słoneczne, ul. Zawilcowa 14, Kanie

Od początku wakacji, czyli od 26 CZERWCA, przez 3 tygodnie, czyli do 14 LIPCA, W ŚWIETLICY OWCA w Owczarni zapraszamy na KOLOROWE WAKACJE ZE
SZTUKĄ w towarzystwie Agaty Balińskiej i cioci Basi Przelaskowskiej.
W programie malowanie, filcowanie, po lesie bieganie, przyrody podziwianie i relaks w hamakach. Raz w tygodniu wycieczka do kina
lub na basen. Zapewniamy opiekę w godzinach 07.45–17.00, koszt, czyli
250 zł za tydzień, obejmuje ubezpieczenie, zabawianie i edukowanie
oraz jedzenie i żywą wodę. Maksymalnie 25 osób w grupie.
OKej Brwinów zbiera ekipę na WYCIECZKI w pierwszych dwóch tygodniach
wakacji, czyli od 26 czerwca do 07 lipca. Koszt: 250 zł za tydzień (wycieczki,
transport, bilety wstępów, ubezpieczenie i najedzenie). W pierwszym
tygodniu możemy zabrać 70 osób, w drugim 50. Wyjazdy i powroty
zawsze według programu, mniej więcej w godzinach 09.00–15.30.
I TYDZIEŃ (grupy wiekowe osobno) – termy, kino, Mazowiecki Zaścianek, Dolina Bobrów i park linowy nad Pilicą /animacje
II TYDZIEŃ (grupy wiekowe razem) – ekotripy /torfy, bagna, lasy, puszcze /przygody
Zapraszamy dzieci w wieku 7–9 oraz 10–12 lat.
Warunkiem uczestnictwa jest wpisanie na listę 1 CZERWCA (decyduje kolejność zgłoszeń) oraz dokonanie do 20 czerwca stosownej wpłaty na
konto OKej Brwinów.
aut. Franciszek Pilich, 12 lat
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SIE J FER MENT/PI J FER MENT
Anna Czeremcha
Założymy się, że nie wiecie, że herbata z rozkładających się liści gruszy jest
smaczniejsza od herbaty zielonej z opuncją? Albo, że napar z liści poziomki nie dość, że przepyszny, to leczniczy i też lepszy niż niejedna owocowa
herbatka?
I że w ogóle mało kto z Was wie, że najdroższe herbaty świata to herbaty
z liści, które leżą odpowiednią ilość czasu w odpowiednich warunkach ciepła i wilgoci oraz w odpowiednim momencie mają przerwany proces tego
wysublimowanego psucia się. Tak, zepsute liście wyjęte jakby z kompostownika to te najwybitniejsze smaki herbat, o jakich nie śni Wam się śnić.
Nazywa się ten proces oksydacją, czyli utlenianiem enzymatycznym i w warunkach domowych odbywa się w szczelnych słoikach, czyli zamykamy
wartości i uwalniamy walory smakowe i zapachowe. Nie ma nic wspólnego
z fermentacją, choć dla ułatwienia często tak właśnie się mówi.
Herbata, którą znamy, to też nic innego, jak poddawane różnego rodzaju
procesom utleniania liście rośliny Camelia senensis. Właściwie nie ma herbaty czarnej, zielonej i czerwonej ani białej, żółtej i niebieskiej. Jest to jedna
roślina, różne jej szczepy i różne procesy obróbki gnicia liścia. W Europie do
XIX wieku była nieznana. U nas prym parzenia wiodła wierzbówka kiprzyca
i ją się piło, póki nie została wyparta przez azjatycką roślinę w wyniku umów
handlowych, kolonizowania ziem i rozmaitych panów z wąsem. Dzięki temu
i poprzez to mamy setki odmian herbaty, a o chwaściorach spod płotów nie
wiemy lub nie pamiętamy. A jest co wiedzieć i o czym pamiętać!
Liście poziomki, maliny, jeżyny, czereśni, wiśni, mirabelki, gruszy, jabłoni,
brzoskwini, czeremchy amerykańskiej, bzu czarnego, wierzbówki, podagrycznika, pokrzywy, miodunki, bluszczyku kurdybanku. Kwiaty lilaka,
kasztana, jarzębiny, rumianku, koniczyny i jasnoty.

Liście zbieramy w kosze lub kieszenie, donosimy do domu, siadamy wygodnie, pozwalamy listkom trochę zwiędnąć, po czym zabieramy się do rolowania. Rolujemy, gnieciemy, skręcamy w łapkach i upychamy do słoików,
szczelnie zamykamy i chowamy w ciepłe miejsce na dwie doby (ja cały maj
śpię ze słoikami). Oto domowe utlenianie liści, trochę jak kiszenie. Wiecie,
co robi taki proces? Cuda robi. Smakowite i pachnące owocami, karmelem
i słońcem! Sprawdźcie same!
Moje ulubione podgniłe liście to poziomka, grusza i podagrycznik z kurdybankiem, leczą stany zapalne, użyźniają skórę i trzewia, wzmacniają organizm, są smaczne i pięknie wyglądają. Kto widział i smakował, ten wie. Kto
nie, ten i tak pewnie nie odważy się na zbiór, bo wygodniej pójść do sklepu i kupić sprawdzony i znany Yunnan, a tymczasem do odważnych świat
należy i tylko zmiany niosą nowe doznania! Może jednak ktoś wypróbuje?
A może by tak nie kupić herbaty w sklepie przez całe lato, tylko poić się
własnymi zbiorami?
Rolujcie liście i pijcie liście. Cieszcie się zielskiem.
Zielsko rulez!
Bardzo polecam,
Anna Czeremcha, Wasza na zawsze.
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Fot. ZS nr 1 w Brwinowie

Gimnazjum nr 1 i „Ślady na Starówce”
Uczniowie z Jedynki uczestniczą w projekcie prowadzonym
przez Staromiejski Dom Kultury. Ich „żywy obraz” będzie można oglądać na skwerze Hoovera przy Krakowskim Przemieściu.

S

taromiejski Dom Kultury w Warszawie, reprezentowany przez Panią Małgorzatę Graczyk, organizuje
w tym roku szkolnym projekt dla
młodzieży gimnazjalnej pt. „Ślady
na Starówce”. Młodzieżą uczestniczącą w tym stołecznym przedsięwzięciu są uczniowie z Zespołu
Szkół nr 1 w Brwinowie! Dlaczego
akurat my? Pracuje w naszej szkole
pani Bogumiła Niemirowska, plastyczka, która od kilku lat przygotowuje z uczniami „Żywe obrazy”.
Te artystyczne działania rozeszły się
szerokim echem wśród osób zajmujących się wprowadzaniem młodzieży w świat sztuki. Tym sposobem
pani Graczyk zaprosiła naszą szkołę
do współpracy.

C

elem projektu „Ślady na Starówce” jest stworzenie serii żywych
obrazów na bazie zdjęć z czasów
odbudowy warszawskiego Starego Miasta ze zniszczeń wojennych.
Współorganizatorem akcji i osobą
odpowiedzialną za oprawę literacką jest p. Ewa Bukowska (polonistka) oraz oczywiście gimnazjaliści.
m a z o w s z e

Od marca br. jeździmy z uczniami
na Starówkę. Najpierw uczestniczyliśmy w zajęciach teoretycznych –
poznawaliśmy modę lat 40. i 50., bo
przecież do żywych obrazów musimy się ubrać w stroje z epoki. Potem
dowiedzieliśmy się, dlaczego i w jaki
sposób przebiegała rekonstrukcja
Starego Miasta, bo przecież – niemal
dosłownie – będziemy ją „odbudowywać”. Następnie uczyliśmy się,
jak profesjonalnie robić zdjęcia, bo
przecież ktoś musi dokumentować
wszystkie działania uczestników
projektu i stworzyć reportaż. Zostanie nam już „tylko” – malowanie tła
do żywych obrazów (staromiejskich
kamieniczek, najpierw doszczętnie
zburzonych, potem odbudowanych
i upiększonych), ustawianie aktorów, którzy: murują, malują ściany,
sprzedają warzywa, rozdają gazety,
tańczą i zapraszają przechodniów do
wspólnej zabawy przy robieniu pamiątkowych zdjęć.
appening pod nazwą „Ślady na
Starówce” odbędzie się oczywiście w Warszawie, niedaleko Starówki, przy Krakowskim Przedmieściu,

H

z a p r a s z a

d o

o t r ę b u s

zaraz za pomnikiem Mickiewicza,
przy skwerze Hoovera. Zapraszamy
wszystkich mieszkańców Brwinowa do wzięcia udziału w naszym
„Żywym obrazie”. Wystarczy przyjechać do Warszawy i dojechać
na skwer Hoovera. Będziemy tam:
17 czerwca, 22 lipca i 16 września

w godzinach 12–14. Dzięki naszej
akcji będziecie mieli Państwo okazję poczuć się jak prawdziwi bohaterowie odbudowy warszawskiej
Starówki.
– Ewa Bukowska,
nauczycielka jęz. polskiego
w ZS nr 1 w Brwinowie

Wspomnienia z wyjazdu na EuroWeek
W dniach 22–26 kwietnia dwudziestu trzech uczniów z pierwszych klas gimnazjum w Otrębusach brało udział w niezwykłym
programie EuroWeek – Szkoła Liderów, który jest realizowany
przez Europejskie Forum Młodych.

G

łównym założeniem wyjazdu
jest doskonalenie komunikacji w języku angielskim, dlatego
wszystkie zajęcia na EuroWeeku
prowadzone są właśnie w tym języku przez wolontariuszy z całego świata. W tym roku mieliśmy
okazję poznać Violę, Memo, Makarenę, Mr. Masakra i jedynego
w swoim rodzaju Aloka. Może trudno w to uwierzyć, ale pięć dni spędzonych w Różance wystarczyło
nam do stworzenia niesamowitej
więzi z tymi inspirującymi ludźmi.
Z kompletnie obcych sobie osób zaledwie w kilka dni staliśmy się grupą
dobrych znajomych pomimo wszelkich różnic kulturowych, jakie nas
dzielą. Osobiście mamy nadzieję,
że jeszcze kiedyś uda nam się spotkać, zamienić kilka słów.

Z

ajęcia odbywały się w formie
warsztatów, gier symulacyjnych
i praktycznych ćwiczeń, które pozwoliły rozwinąć nam umiejętność
pracy w zespole, współpracy w grupie. Nie do przecenienia jest walor
poznawczy – poszczególni wolontariusze przedstawiali geografię,
historię, kulturę i tradycje swoich
krajów. Nauczyliśmy się między innymi: klaskać na 8 sposobów, tańczyć belgijkę czy projektować grę

na smartphona. Z pomocą wolontariuszy zorganizowaliśmy ślub, występ Justina Biebera, Agnieszki Chylińskiej, Nicki Minaj i hinduskich
tancerek.
hoć współczesny świat stał się
„globalną wioską”, m.in. dzięki
Internetowi i rozwojowi turystyki,
nieczęsto mamy okazję nawiązać
osobiste relacje z młodymi ludźmi
z innych zakątków świata. EuroWeek daje wspaniałą możliwość poznania i przebywania z młodzieżą
z wielu krajów. Okazuje się, że mimo
różnic kulturowych, religijnych,
klimatycznych i innych w gruncie
rzeczy wszyscy jesteśmy tacy sami –
pragniemy żyć w świecie, w którym
panuje pokój, wolność i tolerancja.
Tegoroczny wyjazd był naszym
pierwszym pobytem na EuroWeeku.
Mamy nadzieję, że projekt ten będzie kontynuowany w naszej szkole
i w przyszłym roku znowu wspólnie
z naszymi wspaniałymi opiekunami – Panią Arletą Kowalską i Panem
Arkadiuszem Młyńskim – będziemy
mogli uczestniczyć w tej niesamowitej przygodzie. Liczymy na pomoc
ze strony wolontariuszy – być może
zjawią się u nas – liczymy na to!
– Agata M. oraz Ania F.
uczennice Gimnazjum w Otrębusach

C

Fot. ZS w Otrębusach
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Burmistrza Gminy Brwinów

Mistrzostwa tańca w Parzniewie

Fot. SERGIUSZ LENARTOWICZ

W Mistrzostwach Polski i Grand Prix World Artistic Dance Federation wzięło udział ok. 800 tancerzy od 7 do ponad 50 lat.

Udany wiosenny
start lekkoatletów
W weekend 6-7 maja w Sopocie odbyły się 14. Mistrzostwa
Polski Weteranów w Rzutach
Nietypowych. Z sześcioma
medalami wrócili z nich Stanisław Bońda i Konrad Bońda.

M

istrzostwa w Sopocie były
pierwszą wiosenną imprezą
mistrzowską na otwartym stadionie w tym roku i stanowiły okazję
do sprawdzenia formy, zdobycia
medali oraz spotkania w gronie lekkoatletów z całej Polski (i nie tylko).
I m p r e z a p o d p a t r o n a t e m B u r m i s t r z a G m i n y B r w i n ó w Pogoda nad Bałtykiem była jak zwykle kapryśna. Pierwszego dnia niemalże rozpieszczała zawodników,
ale drugi dzień rozpoczął się deszV Przegląd Artystyczny dla najmłodszych, zorganizowany przez czowo. Na szczęście opady szybko
Bibliotekę Publiczną oraz przedszkola z Brwinowa i Milanówka. ustały i przeszkadzała tylko niska
temperatura powietrza. W tym roku
frekwencja była nieznacznie niższa
w porównaniu do lat poprzednich,
ale poziom sportowy był wysoki.
Poprawiono aż 28 rekordów Polski!

Festiwal przedszkolaków

Fot. Urząd gminy Brwinów (PR)

S

W Przeglądzie uczestniczyły samorządowe przedszkola z Brwinowa i Otrębus, Niepublicznego Przedszkola „Koziołki” w Kaniach, Niepublicznego
Przedszkola „Magiczna Kraina” i Europejskiego Przedszkola „Kasperek”.
Artykuł, relacje oraz galerie zdjęć zostały opublikowane na portalu internetowym brwinow.pl w zakładce KULTURA I OŚWIATA.

Fot. ARCHWUM RODZINNE K. BOŃDY (2)

Z aw o dy

tanisław Bońda zdobył złoty medal w konkurencji rzut granatem.
Konrad Bońda wywalczył aż pięć
medali – 2 złote (rzut granatem,
speerorama), 1 srebrny (rzut ciężarkiem) oraz 2 brązowe (młot
szkocki, shotorama).
olejne
zawody już wkrótce:
Mistrzostwa Polski
Weteranów w Wielobojach
(Toruń
17.06), Mistrzostwa Polski We-

teranów w Lekkiej Atletyce (Kraków 1–2 lipca), Mistrzostwa Europy
w Aarhus (27.07–06.08) i Mistrzostwa Świata w Rzutach Nietypowych
w węgierskim Tata (18–20.08). Więcej o lekkoatletyce w wydaniu weterańskim na stronie www.pzwla.eu.

Z

godnie ze statutem Polskiego
Związku Weteranów Lekkiej
Atletyki weteranami są osoby już
powyżej 35 roku życia. Do grupy
lekkoatletów dołączył już w zawodach weterańskich w sezonie halowym nowy zawodnik z Brwinowa,
startujący w sprincie. Kolejni chętni mogą dołączyć do wspólnych
treningów i startów. Można kontaktować się w tej sprawie z Konradem Bońdą pod adresem e-mail:
pzwlabrwinow@gmail.com.
– Konrad Bońda

K

Udany występ na Mistrzostwach Polski

Wynik sportowy KS Pantera Brwinów

Praca na treningach owocuje sukcesami. Uczeń ZS w Otrębusach i zawodnik UKS Czerwone Smoki Nadarzyn Igor Popłoński
stanął na podium Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych.

Prezes Klubu Sportowego Pantera Kazimierz Rutkowski podsumował wyniki osiągane przez młodych adeptów sztuk walki
w pierwszym kwartale 2017 r.

Fot. ANDRZEJ PILIPCZUK

Obok:
Igor Popłoński
zajął na Mistrzostwach
Polski trzecie
miejsce
i stanął
na podium
(na zdjęciu
stoi z prawej
strony)
Zawody te były ukoronowaniem
ponad półrocznego cyklu przygotowań, wypełnionego ciężką pracą
treningową, startami kontrolnymi,
wyjazdowymi treningami randori
judo i jujitsu. Igor wziął też udział
w kampie szkoleniowym prowadzonym w styczniu w Elblągu przez
Waldemara Legienia, najwybitniejszego polskiego judokę.
– Andrzej Pilipczuk,
UKS Czerwone Smoki Nadarzyn

Fot. KS PANTERA BRWINÓW

8 kwietnia odbyły się w Krakowie
Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych i Seniorów w Jujitsu. Powiat
Pruszkowski reprezentował w niższej kategorii wiekowej zawodnik
Czerwonych Smoków – Igor Popłoński, mieszkaniec gminy Brwinów. Igor toczył walki ze zmiennym
szczęściem, dlatego brązowy medal
w tych okolicznościach jest osiągnięciem. Chociaż apetyt miał na
złoto.

Zawodnicy klubu
Pantera Brwinów
wystartowali 5 lutego w Warszawskiej Olimpiadzie
Judo. W kategorii
dziecięcej zdobyli
jeden medal srebrny oraz cztery brązowe.
12 marca odbywał
się w Grodzisku
Maz. Międzynarodowy Turniej
Judo. Starty w
kategorii młodzików oraz dzieci
przyniosły klubowi spory dorobek
medalowy: siedem
medali złotych,
pięć
srebrnych
i cztery brązowe.
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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 jest 20 czerwca 2017 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 i apteka, ul. Powstańców 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 27A  Sklep Jaworek, ul. Wilsona 28A  Pchli Targ, ul. Leśna 3  sklepy przy Rynku: Zdrowa
żywność  Antoniak  Limonka  Top Market Zygzak, ul. Armii Krajowej 14  sklep, ul. Płocka 13  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, ul. Wiejska 1 – Biblioteka, NZOZ  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, koszajec: sklep spożywczo-przemysłowy Lecha Martysa, Koszajec 30
owczarnia: NZOZ Basis, ul. Kazimierzowska 33D  sklep Agata, ul. Książenicka 39A  sklep Agata, ul. Żółwińska 25  Pod Świerkami, ul. Mała 1
DZIĘKUJEMY ZA POMOC W DYSTRYBUCJI „RATUSZA” SOŁTYSOM SOŁECTW:
 Biskupice  Czubin  Krosna  Milęcin  Terenia  Owczarnia  Żółwin  Parzniew  Falęcin  Moszna  Domaniew  Kotowice  Koszajec

