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Gmina Brwinów z godłem Teraz Polska

W numerze m.in.
Wyróżnienia
dla gminy: Teraz
Polska oraz Perły
Samorządu

Gmina Brwinów została laureatem XXVII edycji konkursu „Teraz Polska”. Przyznane godło potwierdza, że gmina jest jedną z najlepszych w Polsce pod
względem gospodarności i atrakcyjności dla mieszkańców i przedsiębiorców.

K

onkurs „Teraz Polska” ma charakter niekomercyjny. Rokrocznie wyłania najlepsze produkty, usługi, przedsięwzięcia innowacyjne i gminy. W tegorocznej XXVII edycji Konkursu Kapituła nagrodziła Godłem
„Teraz Polska” 13 produktów, 9 usług, 3 innowacje oraz 3 gminy. Samorządy mogą brać
udział w konkursie od 2007 r. – Nagroda nie
ma charakteru masowego. W tym roku została przyznana jedynie 3 gminom. W ten
sposób wyróżniamy wyłącznie najlepszych
– tłumaczy Michał Lipiński, dyrektor Kon-
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S

roczyste wręczenie nagród odbyło się
podczas Gali „Teraz Polska” 29 maja br.
w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej.

Ruszyła budowa obwodnicy wsi Moszna

Perły samorządu

W poniedziałek 22 maja 2017 r. burmistrz Arkadiusz Kosiński oraz prezes firmy FAL-BRUK Bogdan Falenta podpisali umowę na budowę obwodnicy wsi
Moszna. Kierowcy pojadą nową trasą jeszcze w tym roku.

Brwinów zdobył 8. miejsce
w kategorii gmina miejsko-wiejska w rankingu przygotowanym przez Gazetę Prawną „Perły Samorządu 2016”.

S

półka FAL-BRUK Sp. z o.o. s.k. wygrała
przetarg, przedstawiając najkorzystniejszą
ofertę na kwotę 2.690.010,00 zł. W ramach
tego zadania powstanie zupełnie nowa droga
z ciągiem pieszo-rowerowym, dwa ronda
na skrzyżowaniach z drogami Moszna–Koszajec i Moszna–Pruszków oraz oświetlenie uliczne. Budowa obwodnicy pozwoli
na wyprowadzenie większości samochodów
ciężarowych z Moszny oraz z drogi Moszna–
Domaniew, a także z samego Domaniewa
w kierunku węzła autostrady A2. Tiry z terenu MLP Pruszków II oraz okolicznych firm
będą omijać łukiem zabudowania wsi.

FB.com/Arkadiusz.kosinski

> str. 10–11

kursu „Teraz Polska”. – Tegoroczni laureaci
Konkursu są potwierdzeniem, że odpowiednie zarządzanie i przyjęcie właściwej strategii rozwoju skutkuje stworzeniem dobrych
warunków do rozwoju przedsiębiorczości
oraz życia mieszkańców – podsumowuje.
amorządy ubiegające się o Godło „Teraz
Polska” poddawane są wielostopniowej
weryfikacji. Oceniane są przez pryzmat
wszystkich zadań, które powinny być realizowane przez gminy. Analizie podlegają
zarówno zagadnienia związane z polityką
inwestycyjną, dostępnością do infrastruktury technicznej i sposobami realizacji polityki
społecznej. – Godło „Teraz Polska” stało się
świadectwem potwierdzającym nowoczesność i walory jednostek samorządu lokalnego, a także stanowi oryginalne narzędzie
budujące markę oraz prestiż gmin – mówi
Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”.

U
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Informacje
ze szkół
ZSO w Brwinowie
i ZS w Otrębusach
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Powyżej: już widać pierwsze prace przy wjeździe na obwodnicę, w sąsiedztwie planowanego ronda (z prawej fragment jego projektu).

G

mina Brwinów stara się o uzyskanie dofinansowań zewnętrznych. Spółka MLP
przekazała gminie Brwinów na realizację
tej inwestycji kwotę 300 tys. zł. W naborze
wniosków do rządowego „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury
drogowej na lata 2016–2019” wniosek gminy Brwinów znalazł się na liście rezerwowej i może liczyć na środki, które pozostaną
z innych inwestycji realizowanych w województwie. Trwają też rozmowy z zarządem
powiatu pruszkowskiego, który zgodnie
z porozumieniem zawartym w lipcu 2015 r.
powinien wesprzeć finansowo budowę
rond, dzięki którym będzie możliwe połączenie gminnej obwodnicy z drogami powiatowymi. Wsparcie to miało pokryć 25%
kosztów budowy rond, tj. 358.722,96 zł.

R

anking „Perły Samorządu 2016”
miał charakter przekrojowy.
Oceniane w nim były m.in. sposób
pozyskiwania środków zewnętrznych na dalszy rozwój, zadania realizowane przez gminę na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców,
inwestycje w infrastrukturę drogową, współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz działania mające
na celu aktywizację mieszkańców.

W

tegorocznym rankingu były
oceniane pozytywne zmiany,
jakie zaszły w samorządach w ubiegłym roku. Gmina Brwinów przeznacza rocznie na inwestycje ponad
20 mln zł. 2016 rok w gminie Brwinów był rekordowy, jeżeli chodzi
o prace drogowe – został dokończony ciąg ulic Zamkowa–Lilpopa,
przebudowano ul. Borkową i Konopnickiej oraz rozpoczęto przebudowę ciągu Żwirowa–Mickiewicza,
a w technologii destruktu asfaltowego wykonano nawierzchnię
>>> Dokończenie na str. 2
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>>> Dokończenie artykułu ze str. 1
aż 44 dróg m.in. w Brwinowie, Czubinie, Kaniach, Milęcinie, Parzniewie
i Żółwinie. W ubiegłym roku zrealizowano pierwszy etap budowy kanalizacji sanitarnej w Owczarni z odgałęzieniami w granicach pasów drogowych.
Została też zakończona rewitalizacja zabytkowego dworku Zagroda i zaczęto budowę nowoczesnej hali sportowej w technologii pasywnej
przy ZS nr 1 w Brwinowie.
mina Brwinów sukcesywnie prowadzi działania zmierzające do poprawy jakości życia
mieszkańców, a na lata 2017–2018 planowane są

G

kolejne duże inwestycje, m.in. budowa obwodnicy wsi Moszna, rewitalizacja zabytkowego pałacu w parku
kupionego od SGGW i przeznaczenie go na centrum kultury, budowa
przedszkola w Otrębusach, budowa
świetlicy w Domaniewie oraz budowa/przebudowa ponad 5,5 km dróg
rowerowych wraz z infrastrukturą
towarzyszącą, a także przebudowa
kolejnych dróg tworzących ważne
ciągi komunikacyjne.

Fot. Urząd gminy Brwinów (PR)

Rozpoczęcie budowy przedszkola w Otrębusach
Burmistrz Arkadiusz Kosiński oraz przedstawiciel firmy ROSA-BUD SA
Mieczysław Jurczak podpisali pod koniec maja umowę dotyczącą budowy przedszkola, które powstanie obok Zespołu Szkół w Otrębusach
przy ul. Piaseckiego. Przeniesienie funkcjonującego obecnie przedszkola w Otrębusach do nowej siedziby planowane jest w II poł. 2018 r.

P

rzedszkole w Otrębusach ma
obecnie swoją siedzibę w niewielkim budynku przy ul. Wiejskiej.
Może do niego uczęszczać jedynie
40 dzieci. Na rozbudowę tego obiektu, sąsiadującego z zabytkową Toeplitzówką, swego czasu nie wyraził zgody konserwator zabytków,
ale gmina Brwinów dysponuje wystarczająco dużym terenem przy
ul. Piaseckiego, by móc zaplanować
tam kolejną inwestycję oświatową.
W 2015 r. zostało oddane do użytku
gimnazjum, a już wkrótce za nim zacznie się budowa przedszkola.

P

owierzchnia zabudowy nowego
przedszkola wyniesie 1.743,82 m2.
W projekcie parterowego budynku
znalazły się m.in. cztery sale zajęciowe wyposażone w oddzielne łazienki oraz magazynki podręczne, sala
rytmiczno-ruchowa, część biurowa
z pokojem nauczycielskim, pokojem

medycznym, sekretariatem i gabinetem dyrektora, archiwa, serwerownia, sanitariaty, część techniczna
z kotłownią i pomieszczeniami gospodarczymi. Przedszkole posiadać
będzie także własną kuchnię wraz
z zapleczem: zmywalnią, obieralnią,
magazynami i innymi pomieszczeniami. Powstaną dwa place zabaw –
jeden na wewnętrznym dziedzińcu,
a drugi na tyłach budynku. Wartość
umowy podpisanej 23 maja 2017 r.
wynosi 6.281.064,30 zł.

D

zisiejszy dzień pokazuje, że
cuda się zdarzają – mówiła dyrektor przedszkola w Otrębusach
Irena
Tokarewicz-Romanowska,
wspominając ponad 40-letnią historię przedszkola. – Teraz patrzymy
w przyszłość z ogromnym optymizmem – podkreślała. Przedstawiciel wykonawcy Mieczysław Jurczak
oraz kierownik budowy Marian So-

snowski zapewniali, że postarają się
wywiązać z umowy i sprostać oczekiwaniom. Pochodząca z Radomia
firma ROSA-BUD ma już bogate
doświadczenie, m.in. w realizacji
obiektów użyteczności publicznej,
sportowych i oświatowych.

Od lewej: Jerzy Wysocki, zastępca
burmistrza zajmujący się sprawami oświaty; Irena Tokarewicz-Romanowska, dyrektor przedszkola
w Otrębusach; Sławomir Walendowski, pierwszy zastępca burmistrza,
który nadzoruje gminne inwestycje.

Linia 400 kV w planach województwa mazowieckiego

Jeszcze tylko miesiąc pozostał na wniesienie uwag do zmian Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego m.in. w kwestii przebiegu linii 400 kV.

M

arszałek województwa mazowieckiego
poinformował
o przystąpieniu do zmian planu zagospodarowania
przestrzennego.
Każdy obywatel może złożyć wniosek w tej sprawie. Wnioski do spo-



rządzanego dokumentu w formie pisemnej albo za pomocą komunikacji elektronicznej bez konieczności
opatrywania ich kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, w tym
wnioski w postaci graficznej, należy

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

składać na adres:
Mazowieckie Biuro Planowania
Regionalnego, ul. Nowy Zjazd 1,
00-301 Warszawa
lub: zmianaplanu@mbpr.pl
w terminie do 31 lipca 2017 r.

e-mail: brwinow@brwinow.pl

Remont 16 dróg
Gmina Brwinów sukcesywnie
poprawia stan dróg gminnych. Został ogłoszony przetarg na remont ulic w Brwinowie, Falęcinie, Kaniach, Milęcinie i Otrębusach.

G

mina Brwinów ogłosiła przetarg na naprawę kolejnych 19,5
tys. m² ulic w technologii odtworzenia nawierzchni drogi destruktem i podwójnego utrwalenia powierzchniowego grysami i emulsją
asfaltową na podbudowie z tłucznia betonowego. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje:
korytowanie, podsypkę piaskową,
podbudowę, nawierzchnię z destruktu, powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją bitumiczną przy użyciu grysu
kamiennego (dwukrotne utrwalenie), regulację elementów urządzeń
podziemnych (zasuw, hydrantów,
studni itp.) do poziomu ulepszonej
nawierzchni. Wykonawca powinien
zakończyć remont dróg do końca
sierpnia. Wykaz ulic w przetargu:

Brwinów
ulice: Batorego, Klonowa (od Kampinoskiej do Chopina), Miodowa
(od Pszczelińskiej do końca nr. 23),
Nowoprojektowana, Partyzantów
(od Otrębuskiej do końca nr. 12A).
Falęcin
dz. 101/2 (od drogi powiatowej do
nr 22).
Kanie
ulice: Zdrojowa (od Topolowej
do Chopina), Wiosenna (od Piłsudskiego do nr. 35), Jaśminowa
(od ronda do Wrzosowej), Wrzosowa (od Jaśminowej do Azaliowej),
Maciejkowa.
Milęcin
droga dz. 52/1 oraz 52/3.
Otrębusy
ulice: Wiosenna (od Nadarzyńskiej do Franciszkańskiej), Łąkowa
(do przepompowni).
Żółwin
ulice: Łąkowa (od nr. 34 do 42), Zachodnia (od Nadarzyńskiej do nr. 4).

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)

ratusz 3
Biuletyn informacyjny Ur z ę d u G m i n y B rw i n ó w
nr 66 | 20 czerwca 2017

Komentarz burmistrza Arkadiusza Kosińskiego
Brwinów godła
Teraz Polska

na temat uzyskania przez gminę

Konsultacje na temat targowiska
Gmina Brwinów przymierza się do modernizacji targowiska.
Oprócz spotkania i tradycyjnych konsultacji zostaną przy okazji wypróbowane możliwości internetowej platformy „W dialogu”. Ten pilotażowy projekt prowadzi w Brwinowie Instytut
Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.

K

oncepcja modernizacji targowiska miejskiego zakłada pozostawienie go w obecnej lokalizacji, przy jednoczesnej zmianie
wizerunku tej części miasta. Stare
murowane pawilony znajdujące się
na targowisku nie mają węzłów sanitarnych i wymagają całkowitej
przebudowy. Obecnie są odsunięte
o kilka metrów od granic sąsiednich działek, co z jednej strony
zmniejsza powierzchnię handlową i komunikacyjną, a dodatkowo
utrudnia utrzymanie porządku na
zapleczu budynków. Brak też udogodnień technicznych dla stoisk dla
kupców przyjezdnych. Nawierzchnia alejek wymaga przebudowy,
a cały teren bardzo odbiega swoją
estetyką od Rynku oraz przebudowanej niedawno ul. Armii Krajowej.
– Chcielibyśmy, aby targowisko za
kilka lat było jedną z wizytówek naszego miasta – podkreśla burmistrz
Arkadiusz Kosiński.
stępna koncepcja zagospodarowania została już zaprezentowana bezpośrednim sąsiadom
tego terenu, którzy odnieśli się bardzo pozytywnie do takiej propozycji, zgłaszając przy okazji kilka uwag
i postulatów. Nowe, funkcjonalne
pawilony mają pozwolić na prowadzenie handlu w odpowiednich
warunkach, a przejście przez targowisko od Rynku w stronę ul. Armii
Krajowej mogłoby poza targowymi

W

sobotami służyć jako wygodny i estetyczny deptak. Kwestie związane
z wyborem modelu finansowania
targowiska będą omawiane na spotkaniu z kupcami.

Codzienna praca nas wszystkich, wspólne działania
i przedsięwzięcia, żmudne odmienianie wizerunku Naszej Gminy i kilkuletnie przygotowania pozwoliły nam na złożenie aplikacji w tegorocznej edycji najbardziej prestiżowej polskiej nagrody: Godła
Promocyjnego „Teraz Polska". Są gminy, które kilkukrotnie aplikowały
w tym konkursie, a jednak nagrody nie otrzymały. Nam się udało za pierwszym razem. Dziękuję wszystkim: pracownikom Urzędu Gminy Brwinów,
nauczycielom i pracownikom technicznym naszych szkół i przedszkoli, pracownikom instytucji kultury, pracownikom ośrodka pomocy społecznej,
wszystkim bez wyjątku brwinowskim społecznikom: zarówno tym zrzeszonym w organizacjach pozarządowych czy
w ochotniczych strażach pożarnych i w spółce wodnej, jak
i wszystkim wolontariuszom współpracującym ze stowarzyszeniami i fundacjami, szkołami, instytucjami kultury
i ośrodkiem pomocy społecznej, dziękuję pracownikom naszej spółki wodociągowo-kanalizacyjnej, przedsiębiorcom
i rolnikom działającym na terenie Naszej Gminy oraz
wszystkim sołtysom i radnym.
z a p r o s z e n i e

Zapraszam
na XLIV sesję Rady Miejskiej w Brwinowie,

M

ieszkańcy będą mogli wziąć
udział w spotkaniu konsultacyjnym we wtorek 27 czerwca,
podczas którego zostanie zaprezentowana koncepcja modernizacji targowiska. Odbędzie się ono o godz.
18 w sali OSP w Brwinowie przy ul.
Pszczelińskiej 3. Konsultacje będą
trwać do poniedziałku 17 lipca br.
Oprócz tradycyjnej formy przekazywania uwag (pisemnie na adres
Urząd Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12, 05-840 Brwinów lub pocztą
elektroniczną na adres: brwinow@
brwinow.pl) pojawi się tym razem
możliwość skorzystania z platformy
internetowej.

S

trona internetowa „W dialogu”
została przygotowana w ramach
pilotażowego projektu prowadzonego przez Instytut Socjologii UW.
Aby uczestniczyć w dyskusjach
i konsultacjach internetowych, należy zarejestrować się przy pierwszym
wejściu. Będzie można następnie
przesyłać swoje opinie, brać udział
w debatach internetowych, poznać
więcej szczegółów na temat konsultacji.
Rejestracja i informacje:
www.brwinow.wdialogu.uw.edu.pl

która odbędzie się w dniu 26 czerwca 2017 r.
(poniedziałek) o godz. 17.00 w sali OSP
przy ul. Pszczelińskiej 3 w Brwinowie.
W porządku obrad jest m.in. podjęcie uchwały w sprawie
absolutorium dla Burmistrza Gminy Brwinów za 2016 r.
Więcej informacji: zakładka „Samorząd” www.brwinow.pl

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Brwinowie
/-/ Sławomir Rakowiecki
z a p r o s z e n i e

Konsultacje

społeczne

od 27 czerwca do 17 lipca 2017

Modernizacja
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Spotkanie
z Burmistrzem

27 czerwca
godz. 18.00

sala OSP Brwinów
ul. Pszczelińska 3
Nie chodzi
o zmianę lokalizacji
targowiska!
Jak urządzić
Mówimy
przestrzeń
o poprawie
i nowe
funkcjonalności
pawilony?
i wizerunku!
Co planuje
Gmina?

w w w.br winow.pl oraz w w w.fb.com/Br winow
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Profilaktyczne działania Straży Miejskiej
Straż Miejska w Brwinowie dba o bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców m.in. poprzez
akcje profilaktyczne dla najmłodszych, naukę przepisów ruchu drogowego. Gmina inwestuje także w wyposażenie strażników – został zakupiony samochód do patrolowania ulic,
a także mobilne miasteczko ruchu drogowego ułatwiające naukę bezpiecznego poruszania się po drogach.
„Florka w sieci”

24

kwietnia na scenie Matecznika „Mazowsze” w Otrębusach po raz trzeci
wystąpił warszawski Teatr na Straży z interaktywnym przedstawieniem „Florka w sieci”. Straż Miejska w Brwinowie zaprosiła na ten spektakl
uczniów II klas podstawowych z czterech brwinowskich szkół. Przedstawienie
w wykonaniu pracowników Straży Miejskiej m. st. Warszawy, z którym brwinowska Straż Miejska współpracuje od kliku lat, opowiada o przygodach nastoletniej Florki. Tym razem aktorzy podjęli tematykę bezpieczeństwa w Internecie i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, z jakimi dzieci mogą spotkać się
w wirtualnym świecie. Warto podkreślić, że dzieci także włączały się w to, co
dzieje się na scenie. Widzowie chętnie komentowali przedstawione sytuacje,
co ułatwiło zapamiętanie wskazówek przekazywanych przez strażników.

Fot. U rz

ą d g m in

y Br w in

ów (PR)

Na zdjęciu z lewej: przedstawienie
w Mateczniku Mazowsze.
Na pozostałych zdjęciach:
konkurs „Jestem bezpieczny
na drodze”, który obejmował część
teoretyczną, pytania i rozwiązywanie krzyżówek, oraz test praktyczny
w miasteczku rowerowym.

MOBILNE MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO

G

mina Brwinów kupiła dla Straży Miejskiej w Brwinowie mobilne miasteczko ruchu drogowego oraz rowerowy tor przeszkód. Miasteczko
jest wyposażone m.in. w sygnalizatory świetlne, przejścia dla pieszych, znaki
drogowe oraz przejazd kolejowy. Miasteczko umożliwi prowadzenie ciekawych zajęć edukacyjnych bezpiecznego poruszania się po drogach i będzie
jedną z atrakcji podczas imprez współorganizowanych przez brwinowską
Straż Miejską. Mobilne miasteczko będzie pojawiać się co jakiś czas w szkołach i przedszkolach, na festynach, piknikach sołeckich czy imprezach organizowanych przez mieszkańców i ułatwi strażnikom wyjaśnienie zasad
ruchu drogowego w przystępny i ciekawy sposób.
JESTEM BEZPIECZNY NA DRODZE
czerwca odbyła się jubileuszowa X edycja gminnego konkursu „Jestem
bezpieczny na drodze”, współorganizowanego przez brwinowską Straż
Miejską. Uczniowie z klas czwartych szkół podstawowych z terenu gminy
musieli wykazać się znajomością zasad bezpieczeństwa ogólnego na drodze,
przepisów ruchu drogowego oraz zasad udzielania pomocy przedmedycznej.
Gospodarzem konkursu był Zespół Szkół w Żółwinie, a całość poprowadziła
Teresa Traczyk, nauczycielka ZS nr 1 w Brwinowie. Czteroosobowe drużyny
uczniów odpowiadały na pytania na m.in na temat przepisów drogowych,
pierwszej pomocy medycznej oraz rozwiązywały pisemne zadania dotyczące
sytuacji na skrzyżowaniach.Po podsumowaniu punktów najlepsza okazała
się drużyna z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie, a indywidualnie
najlepszy m
zawodnikiem

13

Fot. straż miejska w Brwinowie

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

okazał się Wiktor Król, uczeń Zespołu Szkół w Otrębusach. Został
też rozstrzygnięty konkurs plastyczny dotyczący bezpieczeństwa na
drodze. W tym roku poziom artystyczny prac był wysoki, dlatego też
jury postanowiło przyznać pierwsze
miejsce autorom wszystkich prac.
Najatrakcyjniejszą nagrodą dla publiczności był rower. Wylosowała go
Zuzanna Chełkowska.
NOWY SAMOCHÓD Patrolowy
d 3 maja br. na ulicach gminy
Brwinów można zobaczyć funkcjonariuszy Straży Miejskiej patrolujących rejon gminy nowym radiowozem marki Kia
Cee`d. Samochód ten zastąpił 11-letniego, wysłużonego już, z przebiegiem prawie 500.000 km Volkswagena Caddy, który pomimo swoich lat i przebiegu
nadal jest sprawny i będzie służył do przewożenia
znalezionych psów, toru przeszkód czy miasteczka
ruchu drogowego. Został zakupiony też specjalistyczny sprzęt do odławiania znalezionych psów m.in.
chwytaki, klatki, wabiki itp. Straż Miejska ma obecnie
do dyspozycji łącznie trzy samochody.

O

n a

t e m a t

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

g m i n y

b r w i n ó w

Strona gminy Brwinów prowadzona
przez Biuro Promocji.
Charakterystyczna ikonka: herb gminy Brwinów.
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Ograniczenie wycinki drzew – nowe przepisy od 17 czerwca br.
Obowiązują już nowe przepisy o wycince drzew. Właściciel nieruchomości będzie musiał zgłosić zamiar wycinki do urzędu gminy, jeśli obwód drzewa przekracza określoną wielkość. Jeśli tego nie zrobi, grożą mu kary.

P

rzez pół roku obowiązywały
przepisy pozwalające na niemal
nieograniczoną wycinkę drzew na
prywatnych działkach, z czego skorzystało już wielu właścicieli prywatnych nieruchomości. Nowelizacja
przepisów wprowadza pewne ograniczenia oraz określa formalności,
które właściciel będzie załatwiać w
urzędzie gminy. Zmieniona została
wysokość, na której mierzony ma
być obwód pnia przed wycięciem
drzewa – teraz powinno się przeprowadzić pomiar na wysokości 5 cm.
Obowiązkowi zgłoszenia wycinki
do gminy według nowych przepisów będą podlegać drzewa rosnące
na prywatnych działkach u których
obwód pnia na wysokości 5 cm przekracza:
• 80 cm – w przypadku topoli,
wierzb, klonu jesionolistnego oraz
klonu srebrzystego,
• 65 cm – w przypadku kasztanowca
zwyczajnego, robinii akacjowej oraz
platanu klonolistnego,
• 50 cm – w przypadku pozostałych
gatunków drzew.
Nie trzeba będzie zgłaszać wycinki drzew o mniejszym obwodzie, a
także drzew i krzewów owocowych.
k o n k u r s

d l a

Z

głoszenie wycinki drzew do
gminy musi zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie
nieruchomości, z której drzewo ma
być usunięte, oraz rysunek albo
mapkę określającą usytuowanie
drzewa na nieruchomości.
terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia pracownicy Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa będą dokonywać
oględzin w celu ustalenia gatunku
drzewa i obwodu pnia na wysokości
5 cm. W przypadku gdy na tej wysokości drzewo posiada kilka pni, mierzony będzie obwód każdego z tych
pni, a jeśli nie posiada pnia – obwód
pnia poniżej korony drzewa.

W

P

o dokonaniu oględzin gmina w
terminie 14 dni od dnia oględzin może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw. Właściciel działki może się spodziewać
sprzeciwu, gdy jego nieruchomość:
jest wpisana do rejestru zabytków,
miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego przewiduje ochronę zieleni na tym terenie, działka
jest objęta ochroną przyrodniczą,
drzewo jest pomnikiem przyrody

m i e s z k a ń c ó w

90 drzew
na

90-lecie

LE TNISK A

BRWINÓW
Do końca czerwca trwa
konkurs dla mieszkańców
gminy Brwinów,
miłośników drzew

ZRÓB ZDJĘCIE
DRZEWA
LUB NAPISZ O NIM WIERSZ
W nagrodę otrzymasz
sadzonkę wybranego gatunku
(dąb, lipa, brzoza, buk)
o wys. ok. 1,2-1,5 m.
Regulamin i więcej informacji
w Urzędzie Gminy i na stronie:

www.konkurs.brwinow.pl

albo gdy właściciel nieruchomości
nie uzupełnił w terminie braków
w zgłoszeniu. Usunięcie drzewa
może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł
sprzeciwu w tym terminie (obowiązuje wówczas zasada tzw. milczącej
zgody). Osobie, która wytnie drzewo bez dopełnienia formalności,
grożą kary w wysokości dwukrotności opłaty za wycinkę, jaką płacą firmy. Mogą one być dotkliwe
i w przypadku okazałych drzew sięgać kilkudziesięciu, a nawet kilkuset
tysięcy zł. Po dopełnieniu formalności związanych z wycinką właściciel nieruchomości może zwlekać
z jej wykonaniem maksymalnie
sześć miesięcy. Po upływie tego
okresu tracą one ważność i zgłoszenie trzeba składać raz jeszcze.
owela zakłada ponadto, że jeśli
przed upływem pięciu lat od
dokonania oględzin przez urzędnika gminnego, właściciel wystąpi
o pozwolenie na budowę związaną
z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie ona realizowana
na części nieruchomości, na której
rosły usunięte drzewa, będzie musiał uiścić opłatę za usunięcie tych
drzew. Taki obowiązek obciąży tak-

N

k o n k u r s

d l a

że osobę, która kupi nieruchomość
przed upływem 5 lat od wycinki.
Nabywca będzie mógł uzyskać wgląd
do protokołu z oględzin. W przeciwnym razie mogłoby się okazać, że
kupił nieruchomości, na której bez
poniesienia dodatkowych kosztów
nie będzie mógł zrealizować zaplanowanej przez siebie inwestycji.

P

lanując wycinkę drzew należy
pamiętać o okresie ochronnym
trwającym od 1 marca do 15 października. Jest to okres lęgowy ptaków, czyli czas specjalnej ochrony
siedlisk i miejsc gniazdowania. Ptaki dobierają się w pary, składają jaja
i wychowują młode. W tym czasie
zakazane jest m.in.:
• niszczenie siedlisk lub ostoi będących obszarem rozrodu, wychowu
młodych, odpoczynku, migracji lub
żerowania,
• niszczenie, usuwanie lub uszkadzanie gniazd,
• umyślne płoszenie lub niepokojenie w miejscach rozrodu lub wychowu młodych.
Podstawa prawna: Ustawa z 11 maja 2017
o zmianie ustawy o ochronie przyrody
(Dz.U. z 2 czerwca 2017 r., poz. 1074).
m i e s z k a ń c ó w
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Fot. LO w Brwinowie

Impreza

Burmistrza Gminy Brwinów

Zjazd szkół imienia Iwaszkiewicza

Zaproszenie na I Ogólnopolski Zjazd Szkół Ponadgimnazjalnych noszących imię Jarosława Iwaszkiewicza, który odbywał
się w Brwinowie i Podkowie Leśnej 1 i 2 czerwca 2017 r. przyjęły
szkoły z Brzezin, Namysłowa, Nasielska i Sochaczewa.

D

wudniowe przedsięwzięcie zostało zrealizowane przez klasę
IIa metodą projektu edukacyjnego,
który uruchomił ogromne możliwości, jakie drzemią w młodzieży.
Utrwalił posiadane umiejętności
społeczne i kształtował nowe: kreatywność, konsekwencję w działaniu, przyjmowanie odpowiedzialności za swoje decyzje, współpracę
w zespole. Efektem projektu było
upowszechnienie wiedzy o życiu Jarosława Iwaszkiewicza i jego żony,
Anny, w formie zjazdu szkół noszących jego imię.

H

onorowe patronaty nad wydarzeniem objęli: Starosta Pruszkowski, Starosta Powiatu Grodziskiego, Burmistrz Gminy Brwinów,
Burmistrz Miasta Podkowa Leśna
oraz Muzeum im. Anny i Jarosława
Iwaszkiewiczów w Stawisku. Patronat medialny objęło Radio Bogoria.

U

roczyste otwarcie naszego wydarzenia nastąpiło w auli Liceum. Na miejscach przeznaczonych

dla gości zasiedli: starosta pruszkowski Maksym Gołoś, II zastępca burmistrza gminy Brwinów Jerzy Wysocki, naczelnik Wydziału Edukacji
i Sportu Powiatu Pruszkowskiego
Małgorzata Kucharska, naczelnik
Wydziału Edukacji i Sportu Powiatu
Grodziskiego Barbara Madzelan-Sadoś, dyrektor Muzeum im. Anny
i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku Mariusz Olbromski, dyrektor
Biblioteki Publicznej w Brwinowie
Danuta Barabasz oraz dyrektorzy
i nauczyciele z zaproszonych szkół.
W tym ważnym dniu towarzyszyli nam przyjaciele szkoły: prezes
Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość
płk Waldemar Kruszyński, przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół
Warszawy Marzena Grochowska,
Beata Tomecka, Bernard Malinowski oraz Wanda Kołomijska – Sprawiedliwa wśród Narodów Świata,
a także Adela Galicz i Ewa Kowalska
– wieloletnie nauczycielki w naszej
szkole.

BRWINOWSKA NOCNA

MASA KRYTYCZNA
O NIM –
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SPONSORING ORAZ WSPÓŁPRACA PRZY ORGANIZACJI MASY KRYTYCZNEJ:

UBEZPIECZENIA
K. BŁASZCZAK
TEL. 693 561 755

zczególne miejsce na widowni
zajmowali członkowie Towarzystwa Przyjaciół Brwinowa Krystyna
Nowicka, Andrzej Mączkowski, Andrzej Żmigrodzki oraz Piotr Skalski
– pracownik WKD, którzy swoim
zaangażowaniem przyczynili się do
sukcesu naszej młodzieży. Uczniowie otrzymali również wsparcie
księdza Macieja Kurzawy, proboszcza parafii św. Floriana w Brwinowie i księdza Sylwestra Lamenta,
którzy udostępnili wnętrza kościoła,
oraz pana Tadeusza Iwińskiego właściciela willi Aida.

O

becność tak licznych gości
podniosła rangę wydarzenia,
m a z o w s z e

z a p r o s z e n i e

ZAPRASZAM

S

a młodzieży dała sygnał, że takie
przedsięwzięcia znajdują uznanie władz. Poza zainteresowaniem
i życzliwością otrzymaliśmy realne
wsparcie finansowe od patronów
zjazdu. Przyznane środki pieniężne
pozwoliły zrealizować kluczowe cele
i dały właściwą oprawę.
espoły projektowe zaprosiły
gości – uczestników Zjazdu –
na wędrówkę po Brwinowie i Podkowie Leśnej, przedstawiając wybrane fragmenty biografii Iwaszkiewiczów: Zespół 1. zaprosił do Zagrody,
domu Zygmunta Bartkiewicza, znanego w 20-leciu międzywojennym
pisarza, u którego bywali Anna i Jarosław oraz Stanisław Lilpop (ojciec

Z

z a p r a s z a

d o

o t r ę b u s
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Fot. LO w Brwinowie

Fot. LO w Brwinowie

Anny). Zespół 2. w kościele parafialnym opowiedział o początkach znajomości Anny i Jarosława, uwieńczonej ślubem w tymże kościele. Zespół 3. na cmentarzu brwinowskim
opowiedział o trudnym, ale i pięknym małżeństwie Iwaszkiewiczów.
Zespół 4. na przystanku WKD Podkowa Leśna Główna przedstawił
wkład Stanisława Wilhelma Lilpopa
w tworzenie linii EKD oraz powstanie miasta ogrodu. Opowiedział
również o życiu rodzinnym Lilpopa
i jego córki, Anny. Zespół 5. zaprosił do Aidy – letniego domu młodego małżeństwa Iwaszkiewiczów,
pełnego przyjaciół, poezji, muzyki
i satyry.

P

ierwszy dzień Zjazdu zakończył
się spotkaniem wszystkich gości w ogrodach Muzeum im. Anny
i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku, gdzie gość specjalny, Daniel Olbrychski, w niezrównanej gawędzie
opowiedział o swoich spotkaniach
z pisarzem i udziale w filmach Wajdy
na podstawie prozy Iwaszkiewicza.
Nie zabrakło również mistrzowskiej
recytacji wierszy. Przebieg tego niezwykłego wieczoru był rejestrowany przez reporterkę Radia Bogoria.
Wieczorne ognisko i noc spędzona
w szkole pozwoliły na integrację gości uczestniczących w Zjeździe.

D

rugi dzień Zjazdu uczestnicy
spędzili w niezwykle gościn-

nym Muzeum w Stawisku, gdzie
po zwiedzeniu domu Iwaszkiewiczów nastąpiło wzruszające spotkanie z przybranym synem Jarosława
Iwaszkiewicza, Wiesławem Kępińskim (rocznik 1932), który opowiadał o swoim ocaleniu z pogromu na
Woli, „usynowieniu” przez Jarosława, lekturach i pisaniu.

Z

amknięcie Zjazdu nastąpiło
w auli Liceum, gdzie zostało
dokonane krótkie podsumowanie,
a goście – uczestnicy podzielili się
swoimi wrażeniami z dwudniowego udziału w przedsięwzięciu.
Cenną pamiątką jest odręczny list
pani Marii Iwaszkiewicz, adresowany do uczestników wydarzenia.

z a p r o s z e n i e

Na pamiątkę Zjazdu w ogrodzie
naszego Liceum zostały zasadzone
dwa drzewa: Anna (rajska jabłoń)
i Jarosław (klon).
ardzo cieszy nas fakt, że jedno
z liceów wstępnie zapowiedziało
chęć zorganizowania II edycji Zjazdu, a kolejne szkoły już szukają pomysłu na podobne przedsięwzięcie,
podkreślając, że poprzeczka ustawiona przez organizatorów I Zjazdu
została ustawiona bardzo wysoko.
– Elżbieta Baczewska,
pomysłodawczyni tematu projektu,
nauczycielka LO w Brwinowie
– Jolanta Marzec,
projekt menedżer, nauczycielka i doradca zawodowy w LO w Brwinowie

B

z a p r o s z e n i e

Plenerowe zajęcia sportowe
Dwudniowy

Nie masz maty, kijków? Napisz! Zadzwoń! Możemy Ci wypożyczyć.

RAJD ROWEROWY

18.06

18:00

nordic walking

im. dh Ignacego Kozielewskiego

20.06

19:00

zajęcia ogólnorozwojowe, wzmacniające, rozciągające

25.06

19:00

samoobrona

1–2 lipca 2017

30.06

18:30

zumba

04.07

19:00

zajęcia ogólnorozwojowe, wzmacniające, rozciągające

06.07

18:30

zumba

07.07

19:00

joga

09.07

19:00

samoobrona

14.07

18:30

zumba

16.07

19:00

zajęcia ogólnorozwojowe, wzmacniające, rozciągające

21.07

18:30

zumba

23.07

19:00

zajęcia ogólnorozwojowe, wzmacniające, rozciągające

18.08

19:00

zajęcia ogólnorozwojowe, wzmacniające, rozciągające

20.08

19:00

zajęcia ogólnorozwojowe, wzmacniające, rozciągające

25.08

19:00

zajęcia ogólnorozwojowe, wzmacniające, rozciągające

27.08

19:00

samoobrona

Trasa rajdu wiedzie
przez miejsca
związane z życiorysem
dh. I. Kozielewskiego.
Dystans łączni
e

Uczestnicy i rowery
będą przewiezieni
na miejsce startu
w Starzenicach,
a na koniec
z Częstochowy
do Brwinowa.
Nocleg
na kwaterze
agroturystycznej.

130 km

ENICE
STARZEPICE
A
KRZ
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ZAJĘCIA SĄ BEZPŁATNE.
Szczegółowe informacje:
FB Koszajec, tel. 500 608 731,
e-mail: wieswiejak@gmail.com

Uczestnictwo osób niepełnoletnich
jest możliwe tylko pod warunkiem
obecności dorosłych opiekunów.

Rajd jest współfinansowany
przez gminę Brwinów
w ramach wspierania
działalności pożytku publicznego

Miejsce: Zielony Zakątek w Koszajcu

Projekt „Zdrowo i bezpiecznie w Koszajcu”
sfinansowano ze środków Fundacji PZU.

Organizator: Towarzystwo Gimnastyczne Sokół im. dh. I. Kozielewskiego w Brwinowie

Informacje i zapisy: dh

Mirosław Błądziński tel. 604 607 841
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ZA CHWILĘ WAKACJE

wieści z UKW

Brwinowski Uniwersytet Każdego Wieku kończy kolejny rok akademicki. Przybyło na liście kilkudziesięciu nowych słuchaczy,
zwiększyła się ilość „klas”, bo już studenci się nie mieścili. Miło pomyśleć, że już niedługo zajęcia będą się odbywać w Pałacu Kultury i Nauki.
21 czerwca zapraszamy do „Zagrody” na uroczyste zakończenie roku. Na otarcie łez (że wakacje takie długie) Anna Maria Adamiak
zaśpiewa nam szlagiery z „Wesołej Wdówki”, „Czardasza Ilony” z „Cygańskiej miłości” i wiele innych operetkowych wspaniałości.
Koncert poprowadzi Paweł Świętorecki, na pianinie będzie akompaniował Robert Kulas. Serdecznie zapraszamy wszystkich naszych obecnych i przyszłych słuchaczy oraz ich rodziny i znajomych.

Dworek ZAGRODA, ul. Grodziska 57, godz. 16.30

Anna Maria Adamiak gość specjalny
zakończenia roku akademickiego UKW

26 CZERWCA
9:30–15:30*
TERMY MSZCZONÓW
strój kąpielowy/ręcznik/klapki/krem z filtrem
27 CZERWCA
9:30–15:30*
DOLINA BOBRÓW
tenisówki/preparat antymoskito
28 CZERWCA
8:00–18:00*
KAZIMIERZ DOLNY
tenisówki/preparat antymoskito
29 CZERWCA
9:30–15:30*
MUZEUM ETNOGRAFICZNE
warsztaty
30 CZERWCA
9:30–14:30*
KINO WARSZAWA

G RU PA II / STAR SZ A

26 CZERWCA
8:15–15:30*
DOLINA BOBRÓW
tenisówki/preparat antymoskito
27 CZERWCA
9:00–15:00*
MUZEUM PAPIERNICTWA
Konstancin Jeziorna
28 CZERWCA
8:45–15:00*
TERMY MSZCZONÓW
strój kąpielowy/ręcznik/klapki/krem z filtrem
29 CZERWCA
8:30–15:00*
CZTERY PORY ROKU
Powsin/warsztaty
30 CZERWCA
godziny będą podane w późniejszym terminie * KINO JANKI

G RU PA I / M ŁO DSZ A

PROGRAM LATA W MIEŚCIE _tydzień I

*godziny powrotów są orientacyjne

Prosimy pamiętać o drugim śniadaniu dla dziecka, wodzie i lekach (jeśli dziecko przyjmuje) oraz poinformowaniu nas o wszelkich alergiach. Zastrzegamy sobie prawo do zabraniania grania na urządzeniach
elektronicznych. Prosimy o wyposażenie dziecka w płyn przeciw kleszczom i komarom oraz wygodną odzież i obuwie.
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,
Ziele rozesmianych
boginek

Ziele dziurawca zbieramy na początku kwitnienia, czyli zaraz, przełom
czerwca i lipca. Nie bez powodu mówi się nań świętojańskie ziele, bo i czas
zbioru w okolicach kupalnocki i roślina magiczna w obrzędach przesilenia
letniego. Wianki z dziurawca, po oktawie Bożego Ciała, wieszano nad łóżkami panien, żeby zły duch ich nie skrzywdził. Rozumiem, że wianek strzec
miał „wianka” ;)

Dziurawiec - posłuszne ziele
W noc świętojańską zakwita
Dar wprost z bożej apteki
Leczy wątrobę jelita (…)
ks. Jan Twardowski

Anna Czeremcha
Za szybko przeleciała wiosna. Nie wiem jak Państwu, ale mi umknęło wiele
roślin w tym sezonie, a tu już wianki, sianokosy, trza suszyć zioła, bo zaraz
i lato przeleci i nim się obejrzymy, plakaty na dożynki zawisną w witrynach.
Istnieją conajmniej 23 rośliny, które latem należy uczcić zbiorem i przetworzeniem. Są to: lipa, rumianek, macierzanka, bylica, krwawnik, rozchodnik,
lubczyk, trędownik, uczep trójlistkowy, mięta, przywrotnik, lawenda, nagietek, lebiodka, ruta, majeranek, melisa, kocanka, wierzbówka, rdest ptasi,
koper, poziewnik i dziurawiec. Ufff. Kto by tyle nazbierał, co? A tymczasem
to wakacyjna praca domowa dla każdej z Was, która ignoruje suplementy
i rozumie, że tabletką nie zastąpi się królewskiego naparu.
Nie zdołam tu opisać wszystkiego, co chciałabym Wam przekazać, ale choćby o dziurawcu muszę, bo to jest nieprawdopodobna moc.

Zbieramy dziurawiec z dwóch powodów. Po pierwsze, jak to razu pewnego
rzekła moja przyjaciółka do swojego synka, jeden kwiatek dziurawca zimą
jest jak jeden promień słońca latem, czyli do picia w razie smutków jesiennych i zimowych niechęci, ale też, a może zwłaszcza, na wątrobę, żołądek,
woreczek żółciowy. Dziurawiec ma udowodnione działanie rozkurczowe.
I po drugie, żeby przygotować proste smarowidło na rany, trądzik, oparzenia, bóle mięśniowe i w celu ujędrniania skóry.
Zbieramy ziele kwitnące, ale zależy nam też na pączkach kwiatowych, więc
nie czekamy do połowy lata! Ścinamy nożyczkami dwie trzecie rośliny i suszymy podwieszone w luźnych bukietach. To będzie na herbatki zimowe
przy gorszym samopoczuciu i po ciężkostrawnych posiłkach.
Pamiętać należy, że biorąc pigułki antykoncepcyjne, nie stosujemy dziurawca wewnętrznie. Zewnętrznie natomiast można, a nawet należy, skóra
się odwdzięczy.
Obrywamy kwiatuszki i pączki, umieszczamy
w słoju, skrapiamy spirytusem i odstawiamy na
godzinę, po czym zalewamy olejem na dwa tygodnie (można czasem potrząchać słojem). Olej
już po kilku dniach zrobi się czerwony, koralowy, bordo. To za sprawą hiperycyny w składzie,
czerwonego barwnika, który może uczulać na
słońce (podobno dlatego krowy nie jedzą dziurawca). Taki olej jest przeciwzapalny, regenerujący i gojący i bez dalszej obróbki (tylko zlać)
można stosować na twarz i w ogóle na ciało,
zwłaszcza te marszczące się partie. Picie takiego oleju obniża ponoć poziom cholesterolu
i cukru we krwi.

Dziurawiec jest OK!
Profesor fitoterapii Jan Muszyński poleca smakowitą mieszankę na trawienie:
2 części dziurawca
2 części liści poziomki
1 część kwiatów bzu czarnego
1 część ziela mięty
Wybywajcie się wybawić, ilekroć się da tego
lata. Plądrujcie łąki, zarośla, lasy, odwiedźcie
Puszczę Białowieską, spłyńcie Rawką i czerpcie
z tego lata, ile wlezie!
Wasza Czeremcha

Autor @atakamakata

Źródła:
Irena Gumowska, „Ziółka i my”, Wydawnictwo PTTK „Kraj”, Warszawa 1983.
www.rozanski.li, „Medycyna dawna i współczesna”.
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Konkurs

p o d pat r o n at e m

Burmistrza Gminy Brwinów

Impreza

Nasze symbole: flaga, godło, hymn

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie był tegorocznym gospodarzem Powiatowego Konkursu Historycznego
„Symbole państwa i narodu polskiego”.

p o d pat r o n at e m

Burmistrza Gminy Brwinów

Koncert talentów w Brwinowie

Już po raz siódmy w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie odbył się Koncert Talentów pod hasłem „Wy jesteście
przyszłością narodu”.

Fot. ZSO w Brwinowie

Fot. ZSO w BRWINOWIE

M

R

eprezentacje siedmiu szkół powiatu pruszkowskiego spotkały się 29 maja 2017 r. Szkoły były
reprezentowane przez 4-osobowe
drużyny. Zmagania obserwowali
zaproszeni goście i uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Brwinowie. Zawodnicy musieli się
wykazać znajomością polskich symboli narodowych oraz wiedzą o zasadach obowiązujących podczas ich
używania. Widzowie i uczestnicy
mogli poza tym wysłuchać prelekcji
o sztandarach wojskowych przygotowanej przez historyka Rafała Dobrowolskiego. Wszystkim podobał
się również występ braci Ernesta
i Oskara Pietrzyk, którzy zagrali kilka utworów patriotycznych. O oprawę plastyczną zadbała p. Aldona Pomianowska. Nad przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie:
Małgorzata Kucharska – przedstawicielka powiatu oraz historycy
– Sławomir Maszewski i Rafał Dobrowolski.

Konkurs

Wyniki konkursu

1. Gimnazjum im. 36 PP Legii
Akademickiej w Otrębusach
reprezentowane przez drużynę
w składzie L. Kucyper, T. Kamińska, N. Chojnacki, W. Warchałowski – 19 pkt. na 25 możliwych
2. Gimnazjum nr 1 im. Żołnierzy Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” w Brwinowie – 18 pkt.
3. Gimnazjum im. Jana Pawła
II w Żółwinie – 17 pkt.
4. Gimnazjum nr 2 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Brwinowie – 16,5 pkt.
5. Gimnazjum nr 1 im. Zbigniewa Gęsickiego „Juno” w Pruszkowie – 14,5 pkt.
6. Publiczne Gimnazjum nr 2
w ZS nr 1 im. Stanisława Staszica
w Pruszkowie – 12,5 pkt.
7. Gimnazjum nr 2 im. Św. Hieronima w Podkowie Leśnej
– 11,5 pkt.
– Elżbieta Więch,
nauczycielka ZSO w Brwinowie

p o d pat r o n at e m

Burmistrza Gminy Brwinów

Konkurs „Be a star”

J

ury przewodził Filip Micek, solista
Zespołu Pieśni i Tańca Mazowsze.
Natomiast w rolę prowadzącego
wcielił się Ksawery Dzierżanowski,
na co dzień uczeń III klasy gimnazjum. Pomimo dużego zróżnicowania gatunków muzyki oraz instrumentów, praktycznie wszystkie
występy stały na wysokim poziomie. Mogliśmy zobaczyć wykonanie
popularnych piosenek popowych,
odrobinę rocka, a nawet wyjątkowo
oryginalny występ: śpiew wspomagany grą na szklankach. Nic więc
dziwnego, że jurorzy musieli spędzić
dłuższą chwilę na debacie mającej
na celu wyłonienie zwycięzców. Na

szczęście w tym roku organizatorzy
przygotowali dla widzów zajęcie:
pokaz filmów angielskich przygotowanych przez uczniów Szkoły w
Otrębusach. Po pokazie filmowym
przyszedł czas na ogłoszenie zwycięzców. Trud zwycięzców został
doceniony, otrzymali ciekawe nagrody oraz uznanie widowni.

I

mpreza wraz z kolejnymi edycjami
podnosi swój poziom. Świadczy to
jak najlepiej o organizatorach, którzy starają się zainteresować młodzież językiem angielskim i uświadomić jego wagę w dorosłym życiu.
Wydaje się że w kolejnych latach “Be
a star” może przyciągnąć jeszcze

W

M

yślą przewodnią tegorocznego
koncertu były słowa Jana Pawła II: „Ojczyzna jest naszą matką
ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza
na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest
matką, która wiele przecierpiała i
wciąż na nowo cierpi. Dlatego też
ma prawo do miłości szczególnej”.
Na scenie słychać było przepiękwięcej uczestników, uczniowie szkół
jeszcze nie raz zbiorą się w auli gimnazjum by posłuchać utalentowanych koleżanek i kolegów.
– Wiktor Warchałowski,
uczeń ZS w Otrębusach
Wyniki
w kategorii klas I–III SP:
1. Klara Rejnowicz, ZS w Otrębusach
2. Kornelia Kobierska, jw.
3. Ex‐æquo Joanna Paciorkiewicz
oraz Oliwia Janas, ZS w Żółwinie.
W kategorii klasy IV-VI SP:
1. Julia Fijak, ZS w Otrębusach
(na zdjęciu z zastępcą burmistrza
Jerzym Wysockim)
2. Ex‐æquo Ewa Augustyniak, ZSO
w Brwinowie i Franciszek Lato,
ZS w Otrębusach
3. Stanisław Gurbiel ZS w Żółwinie.

ne patriotyczne piosenki np.: „Legiony”, „Dziewczyna z granatem”,
„Dziś idę walczyć mamo”, „Serce
w plecaku”, „Czerwone maki
na Monte Cassino”, „Białe róże” itp.
szyscy uczestnicy otrzymali medale ufundowane przez
Burmistrza Gminy Brwinów, Starostę Pruszkowskiego oraz Szefa
Urzędu ds. Kombatantów i Osób
Represjonowanych Ministra Jana
Józefa Kasprzyka. Uczniowie otrzymali również niespodzianki przygotowane przez sponsorów: Zbigniewa
Kłosa – dyrektora Nowoczesnych
Technologii Bankowych – i Grażynę Jarzynę, właścicielkę cukierni
w Brwinowie.

W

J

uż od kilku lat Koncertowi Talentów towarzyszą Policjanci
z Komendy Powiatowej Policji
w Pruszkowie, Ochotnicza Straż
Pożarna i Straż Miejska z Brwinowa. Każde dziecko mogło wczuć się
w rolę policjanta czy strażaka i zasiąść za kierownicą uprzywilejowanego samochodu oraz włączyć sygnały dźwiękowe, co zawsze wzbudza dużo emocji. Ponadto dzieci
usłyszały, jak bezpiecznie bawić się
i spędzać czas wolny.
– Beata Kowalczyk,
nauczycielka ZSO w Brwinowie
Fot. URząd Gminy Brwinów (pr)

Już po raz czwarty uczniowie szkół z naszej gminy zebrali się
w Gimnazjum w Otrębusach, by konkurować o tytuł najlepszego wykonawcy w Gminnym Konkursie Piosenki Angielskiej.

otto festiwalu zaczerpnięte
zostało z przemówienia Świętego Jana Pawła II do młodzieży. Od
trzech lat do udziału w koncercie
zapraszani są uczniowie ze szkół powiatu pruszkowskiego.
tym roku wystąpili uczniowie: Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie, Szkoły Podstawowej nr 1 w Piastowie,
Szkoły Podstawowej nr 2 w Piastowie, Szkoły Podstawowej nr 4
w Piastowie, Szkoły Podstawowej
w Nadarzynie, Zespołu Szkół nr 1
w Brwinowie, Zespołu Szkół w Otrębusach, Zespołu Szkół w Żółwinie,
Niepublicznej Szkoły Podstawowej
FAMILIA w Brwinowie, Scholi Parafialnej św. Floriana w Brwinowie.
Patronat nad koncertem objął: Maksym Gołoś Starosta Pruszkowski
oraz Arkadiusz Kosiński Burmistrz
Gminy Brwinów.

W kategorii gimnazjum:
1. Karolina Wiśniewska, ZS nr 1
w Brwinowie
2. Martyna Struś, ZS w Żółwinie
3. Gabriela Weyher, ZS w Otrębusach.
Przygotowaniem konkursu od strony organizacyjnej zajmowała się
nauczycielka ZS w Otrębusach
Beata Pietras.
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Fot. ZS w ortębusach

„Klasa przyszłości” – europejskie szkolenie nauczycieli
W dniach 8–9 maja 2017 r. w Brukseli odbyły się specjalne warsztaty dla nauczycieli liderów, inicjatorów współpracy międzynarodowej eTwinning, zorganizowane przez European Schoolnet
(organizację skupiającą wszystkie ministerstwa oświaty krajów członkowskich UE).

W

spotkaniu wzięło udział 25
przedstawicieli z 10 państw
(Austrii, Słowacji, Hiszpanii, Czech,
Słowenii, Litwy, Holandii, Luksemburga, Portugalii i Polski). Szkolenie
pt. „Future Classroom Scenarios
and Toolkit” odbywało się w języku
angielskim. Miałam przyjemność
reprezentować naszą szkołę i gminę,
być w grupie sześciorga polskich nauczycieli, doświadczonych animatorów europejskich projektów edukacyjnych.

Z

ajęcia odbywały się w laboratorium „Future Classroom”, które

oferuje w pełni wyposażoną, rekonfigurowalną przestrzeń nauczania
i uczenia się opracowaną we współpracy z wiodącymi dostawcami
technologii edukacyjnych. To była
niesamowita lekcja XXI w., a praca
i nauka w takim środowisku może
być prawdziwą przyjemnością zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli.

W

„Klasie przyszłości” możliwe będzie nieszablonowe
opracowywanie nowych tematów,
a także współpraca w ramach projektów europejskich np. eTwinning
czy Erasmus+. Warsztaty dały nam

wszystkim możliwość poznania innowacyjnych metod i technologii
nauczania. Kurs miał bardzo praktyczny charakter. Jego uczestnicy, wykorzystując własne pomysły
i doświadczenie, stworzyli scenariusze zajęć z efektywnym wykorzystaniem nowoczesnych technologii,
które mogą być wykorzystane przez
szkoły przy realizacji nowych projektów. Spotkanie było bardzo ciekawe i inspirujące, a nawiązane kontakty z nauczycielami pasjonatami
z pewnością stanowić będą bazę
do dalszej współpracy.

T

o była moja pierwsza wizyta
w pięknej Brukseli. Mam nadzieję, że jeszcze tam wrócę. Namawiam też innych nauczycieli
do korzystania z bogatej oferty
szkoleń w kraju i za granicą.
– Arleta Kowalska,
nauczycielka jęz. angielskiego
w ZS w Otrębusach

Otrębusy matematykami stoją

Spotkanie autorskie w ZSO w Brwinowie

Po licznych sukcesach odniesionych w ubiegłym roku szkolnym
trójka uczniów z Zespołu Szkół w Otrębusach uzyskała stypendia naukowe w ramach programu Mistrzowie Matematyki realizowanego przez Fundację mBanku.

W dniach 31 maja i 1 czerwca 2017 r. gościliśmy autorkę wierszy
i opowiadań dla dzieci Barbarę Szelągowską wraz z ilustratorką Moniką Jędrychowską. Panie prowadziły zajęcia dla dzieci
z Oddziałów Przedszkolnych oraz uczniów klas I i II szkoły podstawowej.

T

Fot. ZS w ortębusach

Robert Soboński realizujący
Indywidualny Program Nauczania:
Tytuł Laureata Konkursu Kuratoryjnego „Mazowieckie Talenty”
z Matematyki
Tytuł Laureata – I miejsce w kraju
z maksymalną liczbą punktów
w Międzynarodowym Konkursie
„Kangur Matematyczny”
Tytuł Laureata – VI miejsce
w kraju – Ogólnopolski Konkurs
Matematyczny „Alfik”
Tytuł Laureata – IV miejsce
w kraju – Ogólnopolski Konkurs
Matematyczny „MAT”
Bardzo dobry wynik – VII miejsce
w kraju – Ogólnopolski Konkurs
Matematyczny „Max”.

Fot. ZSO w brwinowie

rójka uczniów naszej szkoły
uzyskała stypendia naukowe w
ramach programu Mistrzowie Matematyki. Są to Robert Soboński z
klasy Vb, Adela Szczurek z klasy
VIb i Jakub Romański z IIa Gimnazjum. Dodatkowo Robert został
objęty Indywidualnym Programem
Nauczania z Matematyki. Oto lista
sukcesów w konkursach matematycznych, jakie osiągnęli stypendyści w tym roku szkolnym.
Adela Szczurek
III ostatni etap Konkursu Kuratoryjnego „Mazowieckie Talenty”
z Matematyki
Bardzo dobry wynik – 145 zdobytych punktów na 150 wszystkich –
Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny”
Bardzo dobry wynik – 80 miejsce w
kraju – Ogólnopolski Konkurs Matematyczny „Alfik”
Bardzo dobry wynik – 28 miejsce
w kraju – Ogólnopolski Konkurs
Matematyczny „MAT”
Bardzo dobry wynik –14 miejsce w
kraju – Ogólnopolski Konkurs Matematyczny „Max”.
Jakub Romański
Bardzo dobry wynik – 185 miejsce
w kraju – Ogólnopolski Konkurs
Matematyczny „Alfik”
Bardzo dobry wynik – 26 miejsce
w kraju – Ogólnopolski Konkurs
Matematyczny „Max”
esteśmy bardzo szczęśliwi, że do
tej trójki dołączają inni uczniowie
naszej szkoły. Katarzyna Winiarska i Piotr Benesz uzyskali bardzo
dobre wyniki w Międzynarodowym
Konkursie „Kangur Matematyczny”. Wyróżnienie w tym konkursie otrzymali: Filip Kühn, Tobiasz

J

P

anie w bardzo przystępny sposób
opowiadały o procesie powstawania książki, o sposobie jej ilustrowania i drukowania. Dzieci poznały
zasady prawidłowego korzystania
z książek, rozwiązywały zagadki
i słuchały opowiadania czytanego
przez autorkę. Konkretna wiedza
przeplatana była wspólnymi piosenkami i zabawami ze stonogą Jadzią.

U

czniowie klas II obejrzeli film
przybliżający im proces powstawania ilustracji – od pomysłu,
poprzez szkic i poszczególne etapy
obróbki komputerowej – do druku.

Łempicki-Janik, Kornelia Kobierska, Maciej Głąbikowski, Filip
Zadura, Zofia Grudzień, Gabriela
Chalimoniuk, Mikołaj Zawadzki, Łucja Karasińska, Aleksander
Czapski, Tymoteusz Łempicki-Janik, Daniel Zawadzki, Anna Fijałkowska i Wiktor Zapała.
obre wyniki w konkursie Alfik
Matematyczny uzyskali Aleksandra Sobczak, Katarzyna Winiarska, Aleksander Czapski, Julia
Kasiuk oraz Wojciech Królak.

D

Rozwiązywali quiz, na podstawie
zdobytej wiedzy. Spotkanie zakończyło się wręczeniem dzieciom
książeczki „Kasia, Daniel i Szczęściarz na tropie… posłuchaj, poznaj,
zgadnij”, wraz z dedykacją od autorki i ilustratorki. Po zakończonych
zajęciach dzieci narysowały swoje
wrażenia ze spotkania, tworząc album prac, który wręczyły naszym
gościom. To spotkanie na długo pozostanie w naszej pamięci.
– Agnieszka Horabik,
nauczycielka klas I–III w SP nr 2
w Brwinowie

D

yplomy za bardzo dobry wynik
w konkursie Mat Matematyczny otrzymali Piotr Benesz, Tomasz
Winiarski i Daniel Zawadzki.
iczymy, że w przyszłym roku
nasi matematycy także będą mogli świętować liczne sukcesy. Gratulujemy i życzymy powodzenia –
nauczyciele matematyki z Zespołu
Szkół w Otrębusach.
– Aleksandra Budzińska,
nauczycielka matematyki
w ZS w Otrębusach

L
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Zawody lekkoatletyczne Mazovia Cup
10 czerwca gościliśmy u siebie sportowców ze szkół podstawowych należących do Stowarzyszenia Gmin Zachodniego
Mazowsza. W ten pogodny dzień na obiektach sportowych
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie po raz szósty
odbyły się zawody w czwórboju lekkoatletycznym.

U

Z

mistrzowi gminy Brwinów – Arkadiuszowi Kosińskiemu, dyrektorowi
Zespołu Szkół Ogólnokształcących
– Zofii Kowalczyk, koordynatorom
zawodów – Małgorzacie Laskowskiej i Jackowi Zielińskiemu oraz
całemu zespołowi nauczycieli wychowania fizycznego, którzy zadbali
o miłą atmosferę i sprawny przebieg
imprezy: Mirosławie Misarko, Jagodzie Borchert, Piotrowi Makijence,
Waldemarowi Zieńko, Andrzejowi
Przekopowi i Jackowi Niemirze.

N

ad przebiegiem zawodów czuwali sędziowie PZLA: Michał
Żurawski, Krzysztof Ćwiek, Andrzej
Piechowski, Wiesława Borkowska,
Paweł Łosiński i Edward Romanowski. Po zakończeniu sportowej
rywalizacji podliczyliśmy punkty
i nagrodziliśmy zwycięzców.
Wyniki zawodów

1. Brwinów 2........... 1131 pkt.
2. Błonie .................... 1052 pkt.
3. Brwinów 1 .......... 1047 pkt.
4. Leszno ................... 1013 pkt.
5. Milanówek ........... 1000 pkt.
6. Podkowa Leśna ..... 953 pkt.
7. Michałowice .......... 916 pkt.
8. Nadarzyn ............... 885 pkt.

Fot. ZSO w Brwinowie

N



ajlepszymi lekkoatletkami zawodów zostały: Aleksandra
Sokół – 252 pkt., Oliwia Sokół
– 249 pkt. (obie z gminy Leszno)
oraz Lija Fortuna z gminy Nadarzyn – 241 pkt. Najlepszymi lekkoatletami turnieju okazali się dwaj
reprezentanci gminy Brwinów:
Kacper Gruszczyński – 226 pkt.
i Daniel Zawadzki – 213 pkt. oraz
Mikołaj Skoczylas z Błonia – 211
pkt.

P

uchary, medale, statuetki i
nagrody rzeczowe wręczyli: zastępca burmistrza Brwinowa – Jerzy Wysocki, dyrektor ZSO
– Zofia Kowalczyk i koordynator
Mazovia CUP – Wojciech Wlazło.

Z aw o dy

p o d pat r o n at e m

Gratulujemy uczniom, ich trenerom i trzymamy kciuki za kolejne
sportowe sukcesy.
– Małgorzata Laskowska,
nauczyciel wf w ZSO w Brwinowie

Burmistrza Gminy Brwinów

Taaakie ryby – złowione w Brwinowie

11 czerwca 2017 r. na stawie Basenowym w Brwinowie przy
ul. Biskupickiej odbyły się Towarzyskie Zawody Spławikowe
zorganizowane przez koło PZW nr 41 przy WRD KSP.

W

zawodach
wystartowało
4 juniorów i 21 seniorów.
Nad prawidłowym przebiegiem
zawodów czuwali sędziowie Robert Włodarczyk oraz Kazimierz
Byrski. Ducha sportowej rywalizacji wyczuwało się od pierwszego
sygnału sędziowskiego. Pierwsi w
szranki stanęli juniorzy. Ich wyniki po półtoragodzinnych zmaganiach: 1. Dominik Kwiatkowski
– 710 pkt., 2. Weronika Gałaj – 435
pkt., 3. Jakub Dudek – 50 pkt.,
4. Artur Piluch – 35 pkt.

N

Fot. Urząd gminy Brwinów (PR)

roczystego otwarcia zawodów
dokonała koordynator turnieju,
pani Małgorzata Laskowska, która
swym sportowym entuzjazmem zaraziła wszystkich młodych uczestników. Zawitały do nas drużyny
z gmin: Milanówek, Podkowa Leśna, Michałowice, Leszno, Nadarzyn i Błonie. Gmina Brwinów,
jako organizator turnieju, zgłosiła
do zawodów dwie drużyny. Młodzi
sportowcy wspierani przez swoich
trenerów startowali w czterech konkurencjach: biegu na dystansie 60 m,
skoku w dal, rzucie piłeczką palantową i biegu na dystansie 600 i 1000 m.
Atmosfera była wręcz familijna, nasi
sportowcy toczyli sportową rywalizację w poszanowaniu zasad fair
play, integrując się z młodzieżą innych gmin zachodniego Mazowsza.
W oczekiwaniu na wyniki zawodów
wszystkim gościom umilił czas pokaz taneczny w wykonaniu uczennic
klas V, VI oraz gimnazjum pod kierunkiem Mirosławy Misarko.
a organizację turnieju należą się
specjalne podziękowania bur-

astępnie do rywalizacji przystąpili seniorzy. Tura seniorska trwała trzy godziny. Zwycięzcami zostali: 1. Tomasz Rybicki – 1460 pkt.,
2. Artur Rydel – 1425 pkt., 3. Michał Kwiatkowski – 1400 pkt., 4. Grzegorz
Włodarczyk – 1020 pkt., 5. Damian Podenac – 695 pkt., 6. Paweł Michalski
– 615 pkt.
wycięzcy zostali uhonorowani pucharami i nagrodami rzeczowymi,
które otrzymali z rąk zastępcy burmistrza Jerzego Wysockiego oraz prezesa Koła 41 Hieronima Alama. Każdy z juniorów otrzymał paczkę z artykułami wędkarskimi ufundowanymi przez Centrum Wędkarstwa Wybrzeże Gdyńskie 2 w Warszawie.
– Grzegorz Włodarczyk, koło PZW nr 41

Z

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

