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Inwestycje

przegląd prac prowadzonych
i zakończonych
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Dotacje i wyróżnienie

dotacje na świetlice i budowę parkingu, wyróżnienie
„Gmina dobrze zarządzana”

W czerwcu 2018 r. minęło 10 lat od nawiązania partnerskiej współpracy Gminy Brwinów z Gminą Trzebiatów. Przypomniano o tym 23 czerwca 2018 r.
podczas otwarcia nowej promenady nadmorskiej w Mrzeżynie.

G

miny Brwinów oraz
Trzebiatów połączyła
historia. Jednostka
wojskowa w Trzebiatowie
kultywuje bowiem tradycje 36 pułku piechoty Legii
Akademickiej, który w 1939
roku na stałe wpisał się do
pamięci mieszkańców Brwi-

> strona 2–3

Pałac w Brwinowie

aktualny stan

początkowała współpracę
dwóch samorządów: Gminy
Brwinów i Gminy Trzebiatów, które formalnie stały
się gminami partnerskimi
w czerwcu 2008 r. W ramach
Dokończenie na str. 2 >>>

Fot. Fb.com/arkadiusz.kosinski

Fot. Urząd Gminy Brwinów (IR)

usuwanie azbestu, odpady

propozycje, zaproszenia,
relacja ze spotkania
(Towarzystwo Opieki nad
Zabytkami, Stowarzyszenie
Projekt Brwinów, Towarzystwo Przyjaciół Brwinowa)

czą żołnierze z Trzebiatowa
– kiedyś jako przedstawiciele 36 Brygady Zmechanizowanej Legii Akademickiej,
a od 2009 roku – 3 Batalionu
Zmechanizowanego Legii
Akademickiej. To właśnie
współpraca z jednostką wojskową w Trzebiatowie za-

Gmina Brwinów realizuje wiele inwestycji. Niektóre już zakończyły się odbiorem, część jest w toku.
W przygotowaniu są kolejne przetargi. Informacje o przebudowie dróg w skrócie – na str. 3.

Ekologia

Organizacje
pozarządowe

nowa. Jednostka ta funkcjonująca w ramach 28 Dywizji
Piechoty Armii „Łódź” w
dniu 12 września 1939 roku,
stoczyła ciężką bitwę pod
Brwinowem.
W uroczystościach wrześniowych obchodów Dni
Brwinowa co roku uczestni-

Realizacja inwestycji – prace idą do przodu
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Parzniew, ul. Wolności

Otrębusy, przedszkole

Domaniew, świetlica

Otrębusy, ul. Sadowa
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obchody 100-lecia niepodległości, konkursy, zawody
sportowe
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Fot. A. Kosiński

Informacje
ze szkół

Burmistrz uzyskał absolutorium z wykonania budżetu w 2017 r.
Stan finansów gminy w 2017 r. pozytywnie oceniła Rada Miejska w Brwinowie, a wcześniej – Regionalna Izba Obrachunkowa.

G

łosowanie nad udzieleniem absolutorium
było jednym z najważniejszych punktów obrad podczas sesji Rady Miejskiej w
Brwinowie, która odbyła
się 18 czerwca 2018 r. Radni wyrazili swoją opinię na
temat działań burmistrza
związanych z wykonaniem
budżetu w 2017 r.
Burmistrz
Arkadiusz
Kosiński przygotował pre-

zentację, pokazującą zwiększające się dochody gminy
Brwinów oraz wysoki stopień wykonania budżetu,
w tym zadań inwestycyjnych,
wśród których zostały zrealizowane w ubiegłym roku
m.in. tak duże przedsięwzięcia jak budowa hali sportowej w Brwinowie i obwodnicy wsi Moszna.
	Za udzieleniem absolutorium opowiedziało się 15

radnych: Wioletta Badurek,
Zbigniew Bartosik, Aldona Górniak, Tomasz Korcz,
Małgorzata Kucharska, Zbigniew Kurządkowski, Edyta
Lenart, Grzegorz Matysiak,
Adrianna Olczak, Katarzyna Piątek, Sławomir Rakowiecki, Firmin Słojewski,
Maciej Szmyt, Marek Winiarski oraz Rafał Wysocki.
Przeciwko byli radni Barbara Koralewska, Dariusz

Krzemiński i Jacek Pachnik.
Od głosu wstrzymała się
Barbara Ziębiec. Nieobecni
na sesji byli Józef Streżyński
oraz Andrzej Guzik, który
opuścił salę przed głosowaniem.
Pozytywną opinię na
temat sprawozdania z wykonania budżetu za 2017
rok wydała też Regionalna
Izba Obrachunkowa w Warszawie, która pełni wobec

jednostek samorządu terytorialnego funkcję kontrolną.
Burmistrz Arkadiusz Kosiński podziękował radnym,
którzy głosowali za absolutorium i na co dzień pomagają
w realizacji zamierzeń, oraz
swoim najbliższym współpracownikom – skarbnikowi Elżbiecie Dolocie oraz
zastępcom – Sławomirowi
Walendowskiemu i Jerzemu
Wysockiemu.
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Fot. Urząd M. St. Warszawy

Metropolia

warszawska
– jest nowe
porozumienie
o współpracy

18 czerwca 2018 r. gmina Brwinów wraz z Warszawą oraz sąsiadującymi ze stolicą powiatami i gminami podpisała deklarację
współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Obszaru Metropolitalnego Warszawy.

O

współpracy co roku odbywa się wymiana młodzieży.
Gmina Brwinów przekazała
70 tys. zł na pomoc podczas
powodzi w 2008 r., która
dotknęła gminę Trzebiatów,
gdy wylała rzeka Rega.
Obchody 10-lecia współpracy zbiegły się z otwar-

„Wsparcie dla przedszkoli w
Brwinowie” i „Ścieżka edukacyjno-zawodowa”. Urząd
korzystać też będzie z e-Archiwum, projektu dotyczącego digitalizacji dokumentów.
Wielostronna deklaracja
współpracy gmin i powiatów Obszaru Metropolitalnego Warszawy podpisana
przez samorządy 18 czerwca
poszerza współpracę terytorialnie i tematycznie. Dzięki
niej będzie możliwe wypracowanie spójnego stanowiska w negocjacjach budżetu unijnego po 2020 roku,
który będzie uwzględniał

nowy podział województwa
mazowieckiego na dwie jednostki statystyczne: region
warszawski stołeczny, który
obejmuje Warszawę i dziewięć powiatów, oraz mazowiecki regionalny, który
obejmuje pozostałą część
województwa mazowieckiego. Podział ten będzie podstawą do przyznawana funduszy europejskich zgodnie
z nowymi
wytycznymi
– większe środki finansowe trafią do biedniejszych
obszarów, znajdujących się
poza regionem warszawskim stołecznym, do którego należy gmina Brwinów.

ciem nadmorskiej promenady w Mrzeżynie, w którym
udział wzięli przedstawiciele
brwinowskiego samorządu
na czele z burmistrzem Arkadiuszem Kosińskim oraz
przewodniczącym
Rady
Miejskiej Sławomirem Rakowieckim, radni, a także

Urząd Gminy Brwinów: adresy i telefony			

grupa emerytów, którzy po
raz kolejny pojechali do zaprzyjaźnionego Trzebiatowa.
Budowę promenady gmina Brwinów dofinansowała
kwotą 100 tys. zł. Wypoczywający nad morzem mogą
nie tylko spacerować w tym
urokliwym miejscu, ale też

e-mail: brwinow@
brwinow.pl

dowiedzieć się wielu cieka- – Gminy partnerskie współwych rzeczy o gminie Brwi- pracują i pomagają sobie.
nów. Wzdłuż promenady Wspólnie z radnymi gminy
stanęło 5 tablic opisujących Brwinów postanowiliśmy, że
m.in. walory inwestycyjne, wspomożemy gminę Trzepartnerstwo gmin, osoby biatów. Dzięki temu mamy
związane z Brwinowem oraz swój udział w tej przepięknej
miejsca warte odwiedzenia inwestycji – powiedział burw Brwinowie i okolicach. mistrz Arkadiusz Kosiński.
Na zdjęciach: Mrzeżyno, gmina Trzebiatów. U góry: wstęgę
przecinają burmistrz Brwinowa Arkadiusz Kosiński i przewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Rakowiecki (w środku).

				

URZĄD GMINY BRWINÓW, ul. GrodziskA 12
Sekretariat burmistrza Arkadiusza Kosińskiego
oraz II zastępcy burmistrza Jerzego Wysockiego
tel. 22 738 26 12
Biuro Rady Miejskiej, tel. 22 738 26 50
Urząd Stanu Cywilnego, tel. 22 738 25 61
Referat Spraw Obywatelskich, tel. 22 738 25 72
Ewidencja Działalności Gospodarczej, tel. 22 738 26 51
Referat Budżetowo-Fin.-Podatkowy (podatki), tel. 22 738 26 34
Geodeta Gminny Gminy Brwinów, tel. 22 738 26 68
Referat Planowania Przestrzennego, tel. 22 738 26 54
Referat Gospodarki Nieruchomościami, tel. 22 738 26 53
Biuro Promocji, tel. 22 738 26 29
Referat Oświaty, tel. 22 738 26 17

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
Redakcja biuletynu:
Biuro Promocji, e-mail: promocja@brwinow.pl
Współpraca: Gminny Ośrodek Kultury w Brwinowie
(Qltywator str. 8–9, Karta Biblioteczna str. 10)

Straż Miejska

22 729 63 94

oraz bezpłatny
z terenu gminy:

986

e-mail: straz.miejska@brwinow.pl

22 738 26 15

	Na spotkaniu był obecny
marszałek Adam Struzik,
który zadeklarował, że samorząd województwa aktywnie włączy się w kształtowanie polityki miejskiej
w obrębie metropolii w sytuacji, gdy wskaźnik PKB
na mieszkańca regionu warszawskiego jest na poziomie
150 proc. średniej unijnej, a
w pozostałej części Mazowsza osiąga zaledwie 60 proc.
– Podpisanie deklaracji o
współpracy jest wyrażeniem
woli współpracy w tej nowej
rzeczywistości – podkreślił
marszałek Adam Struzik.

Brwinów i Trzebiatów

Fot. Fb.com/jozef.domanski - Burmistrz Trzebiatowa

Urząd Gminy

W pierwszej połowie
2018 r. zastępca burmistrza
Sławomir
Walendowski
wraz z samorządowcami z
62 gmin i powiatów wziął
udział w warsztatach strategicznych, które miały posłużyć do przygotowania
określającego wspólne kierunki działań dla metropolii
w nowych granicach terytorialnych. Uczestnicy dyskutowali m.in. o infrastrukturze, ochronie środowiska,
czasie wolnym, transporcie
publicznym i usługach społecznych. Obecnie trwają
prace nad zebranym materiałem badawczym.

Fot. Urząd miejski w Trzebiatowie

d 2014 r. metropolia
warszawska
działa
na podstawie porozumienia dotyczącego realizacji
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT)
i obejmuje swoim zasięgiem
40 samorządów. W oparciu
o porozumienie są realizowane m.in. inwestycje poszerzające system tras rowerowych oraz parkingów P+R
czy działania edukacyjne.
Gmina Brwinów prowadzi
już kilka projektów z tego
obszaru, m.in. „Rozwój systemu dróg rowerowych na
terenie gminy Brwinów”,
„Wiedza moją potrzebą”,
Dokończenie ze str. 1 >>>
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L

Komentarz burmistrza
Arkadiusza Kosińskiego
na temat budowy/remontu chodników
przy ul. Biskupickiej oraz budowy ronda
przy ul. Armii K rajowej/Piłsudskiego

Realizacja inwestycji

ista zakończonych inwestycji drogowych jest coraz dłuższa:

ul. Toeplitza Otrębusy
ul. Sadowa Otrębusy

ul. Mickiewicza Brwinów
ul. Myśliwska Brwinów
ul. Słoneczna Brwinów

– mieszkańcy doczekali się
zakończenia prac, które były
realizowane jako zadania
dwuletnie.

ul. Wolności Parzniew

ul. Graniczna Brwinów
ul. Józefowska Krosna
ul. Łokietka Owczarnia
ul. św. Jerzego Parzniew
– widoczny jest postęp prac
na drogach, których przebudowa rozpoczęła się w tym
roku. Ul. Wolności w Parzniewie sięgnie na razie do
wjazdu na drogę osiedlową, ale w przyszłości będzie

Mazowiecki Zarząd Dróg
Wojewódzkich zarezerwował sobie na budowę ronda
u zbiegu ul. Biskupickiej,
Armii Krajowej i Piłsudskiego pieniądze w budżecie na
ten rok. Niestety, pierwszy
przetarg został unieważniony, bowiem najniższa z ofert
prawie trzykrotnie przekraczała wycenę. Wykonawca

ul. Leśna Kanie
– kilka dni temu w przetargu został wyłoniony wykonawca remontu ul. Leśnej
na odcinku od ul. Uroczej
do ul. Górnej, który zajmie
się także budową odwodnienia w tej drodze. Umowa
z firmą Pacholczyk zostanie
podpisana w najbliższym
czasie. Termin realizacji: do końca maja 2019 r.

ul. Kościuszki Brwinów
– trzeba jeszcze zaczekać
z ogłoszeniem przetargu.
Przed rozpoczęciem przebudowy drogi pierwszy ruch
należy do Zakładu Energetycznego, który ma skablować do ziemi napowietrzną linię energetyczną wraz
z rozbiórką słupów.
Więcej na temat inwestycji:
w następnym numerze „Ratusza” i na bieżąco w Internecie.

Gmina Brwinów znalazła się wśród 34 samorządów, które uzyskały środki
w ramach nowego programu dotacyjnego samorządu województwa
mazowieckiego. Umowy na dofinansowanie świetlic w Domaniewie i Owczarni zostały podpisane 25 czerwca 2018 r.

Ś

wietlice wiejskie pełnią
rolę małych ośrodków
kultury i stwarzają przestrzeń dla integracji mieszkańców. Dzięki pozyskanej
dotacji zostanie doposażona
powstająca świetlica w Domaniewie oraz dofinansowana budowa kotłowni wraz
instalacją c.o. w świetlicy w
Owczarni. Łączna kwota dofinansowania pochodząca
z samorządu Mazowsza to
20.000 zł. Gmina Brwinów
pokryje pozostałe koszty realizacji tych zadań w wysokości ponad 42 tys. zł.

i swoich współpracowników,
mających wizję, umiejących
kreować nowe rozwiązania
oraz korzystających z doświadczeń innych, ale także
mających duże wymagania
wobec siebie. Tych, którzy
wiedzą, jak powinien wyglądać dobrze prowadzony
biznes, dobrze zarządzana

spółdzielnia czy jednostka
samorządu terytorialnego.
Ludzi, którzy mają jasno
wytyczony cel i wiedzą, jak
go osiągnąć – podsumował
Mariusz Gryżewski, redaktor naczelny specjalistycznego Magazynu Gospodarczego FAKTY, organizatora
gali.

	Ideą
„Mazowieckiego
Instrumentu Aktywizacji
Sołectw MAZOWSZE 2018”
jest udzielanie przez województwo
mazowieckie
wsparcia finansowego gminom, realizującym zadania
dla mieszkańców wsi. Na
jeden pomysł można było
pozyskać 10 tys. zł, a każda
gmina mogła złożyć najwyżej dwa wnioski.
Jak zauważył obecny na
podpisaniu umowy zastępca
burmistrza Sławomir Walendowski, świetlice sołeckie
są wykorzystywane niemal

przez cały dzień. Korzystają
nich m.in. mamy z małymi
dziećmi oraz seniorzy, są też
w nich zajęcia tematyczne
dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Zadania „Budowa kotłowni oraz
instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w
budynku świetlicy w Owczarni” oraz „Zakup wyposażenia
do nowo wybudowanej świetlicy wiejskiej w Domaniewie”
współfinansowano przy pomocy
środków z Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji
Sołectw MAZOWSZE 2018.
Fot. Magazyn gospodarczy fakty

Redakcja Magazynu Gospodarczego FAKTY po raz trzeci wręczyła statuetki
„Firma Dobrze Zarządzana” dla najlepszych podmiotów gospodarczych
i jednostek samorządu terytorialnego.
urmistrz Arkadiusz Kosiński odebrał wyróżnienie w kategorii „Samorząd
dobrze zarządzany” podczas gali, która odbyła się
14 czerwca w Warszawie.
– Cieszymy się, że mamy
możliwość zaprezentować
i docenić ludzi sukcesu,
świadomych wartości swojej

ul. Biskupickiej w szerszy
ciąg pieszo-rowerowy na
odcinku od ronda do posesji
nr 57,
• budowę nowego chodnika
po parzystej stronie ul. Biskupickiej na odcinku od ronda
do stawu przy ul. Glinianej.
Proszę trzymać kciuki,
żeby tym razem udało się wyłonić wykonawcę tych prac.

Dotacje dla dwóch świetlic wiejskich

Gmina Brwinów dobrze zarządzana

B

zażyczył sobie ok. 525 zł za
metr kwadratowy chodnika!
Wkrótce ma zostać ogłoszony ponowny przetarg
MZDW na:
• budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Biskupickiej z ulicami marsz. J. Piłsudskiego
i Armii Krajowej,
• przebudowę starego chodnika po stronie nieparzystej

Fot. Urząd Gminy Brwinów (PR)

– dwie ulice w Otrębusach
przeszły już pomyślnie odbiory. Ostatnie prace polegały na wymalowaniu pasów
i urządzeniu zieleni przy
drodze. Ponadto w ramach
inwestycji wykonano skrzyżowanie ul. Toeplitza z ul.
Warszawską (DW nr 719).
Podobne rozwiązanie nie
było możliwe w przypadku
ul. Sadowej, gdyż na etapie
projektowania przebudowy
gmina Brwinów nie była
jeszcze właścicielem odcinka przy wyjeździe na trasę.
Teraz sytuacja zmieniła się
i brakujący odcinek zostanie
jeszcze w tym roku utwardzony destruktem asfaltowym.

ciągiem komunikacyjnym
łączącym ul. Solidarności
i Przyszłości. Prace prowadzone obecnie w ul. Granicznej w Brwinowie oraz w
ul. Józefowskiej w miejscowości Krosna Wieś na razie
utrudniają życie kierowcom,
ale wyłączenie ruchu jest
koniecznie. Niewiele zostało do zrobienia na ul. Łokietka – prowadzone są tam
prace przy urządzeniu zieleni. Na ukończeniu jest też
przedłużenie ul. Św. Jerzego
w przemysłowej części Parzniewa (za centrum dystrybucyjnym Jeronimo Martins oraz firmą Formika).
Nowy odcinek buduje na
własny koszt Hupac Terminal Brwinów Sp. z o.o.,
inwestor, który zamierza
zbudować w Parzniewie terminal kolejowy, obiekty magazynowo-składowe wraz
z niezbędną infrastrukturą
i bocznicą.
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Zmiana wykonawcy remontu pałacu
Gmina Brwinów odstąpiła od umowy z wykonawcami remontu pałacu
w Brwinowie. W ciągu kilku tygodni zostanie ogłoszony przetarg
na kontynuację rewitalizacji zabytkowego obiektu.

Burmistrz Gminy Brwinów
Arkadiusz Kosiński
oraz Przewodniczący Rady Miejskiej
Sławomir Rakowiecki
zapraszają na

uroczyste obchody
DNIA PAMIĘCI POWSTANIA
WARSZAWSKIEGO 1 sierpnia
Rynek , plac Św. Jana Pawła II

godz. 17o0 Godzina W – przy pomniku AK
godz. 1715 Wspólne śpiewanie

piosenek powstańczych
z muzykami Orkiestry Warszawy

godz. 18o0 Msza Św. w intencji poległych
w kościele św. Floriana

Pa r k M i e j s k i w B r w i n ow i e

(na polance za placami zabaw dla dzieci)

godz. 15o0 Otwarcie wystawy „PASTA
na starej fotografii”

(pod warunkiem pogody bez deszczu)

godz. 20o0 Film „PASTA 1944
– sto lat historii”

K

iedy w lipcu 2017 r.
gmina Brwinów podpisywała umowę z wyłonionym w przetargu konsorcjum firm Instal Warszawa S.A. oraz Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków
S.A., można było z optymizmem mówić o planowanej
rewitalizacji pałacu w brwinowskim parku. Obie firmy
szczyciły się ponad 60-letnimi tradycjami oraz doświadczeniem w pracy przy
renowacji zabytków.
W ubiegłym roku zrealizowano pierwszy etap działań w systemie „projektuj
i buduj”, a na początku tego
roku wykonano część prac
przygotowawczych, jednak
postępowanie konsorcjum w
ostatnich miesiącach zaczęło
budzić poważne obawy co do
pomyślnej realizacji umowy.
	Ze strony wykonawcy
pojawiły się najpierw opóźnienia, a następnie oczekiwania finansowe znacznie
wykraczające poza ustaloną
kwotę. – Nie mogliśmy przyjąć propozycji wykonania za
dodatkowe wynagrodzenie
prac, które były uwzględnione w przetargu i są już objęte
umową, projektem budowlanym i ważnym pozwoleniem
na budowę – podkreśla burmistrz Arkadiusz Kosiński.
– Taki wzrost oczekiwań fi-

nansowych, o jaki wystąpiło
konsorcjum, jest bezpodstawny.
Gmina Brwinów najpierw zwracała uwagę wykonawcy na opóźnienia
i prowadziła rozmowy z nadzieją na porozumienie co
do spornych kwestii. Chociaż Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków, jeden
z partnerów konsorcjum,
deklarowały na początku chęć realizacji prac
w zakresie przewidzianym
w umowie, to ostatecznie nie
było innego wyjścia niż odstąpienie przez Gminę Brwinów od umowy.
	Zaważyły na tym względy formalne: najpierw brak
jednomyślności
między
partnerami konsorcjum, a
ostatnio zmiany personalne
w zarządzie PPKZ. – Ubolewam, że tak renomowane
przedsiębiorstwa (w tym
Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków – spółka
Skarbu Państwa nadzorowana przez Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego i dotychczas ciesząca się
dobrą opinią wynikającą
z długiej tradycji prac przy
ratowaniu zabytków), nie
podołały
oczekiwaniom
rzetelnego i terminowego
zrealizowania prac – mówi
burmistrz Kosiński.

Gmina, dysponując pieniędzmi publicznymi, częściowo pochodzącymi także
z dotacji unijnej, nie mogła
pozwolić sobie na przedłużanie takiej sytuacji. Dlatego
też, burmistrz podjął decyzję o odstąpieniu od umowy
z winy wykonawcy, zajmując
jednocześnie na poczet kar
umownych blisko 420 tys. zł
wynagrodzenia konsorcjum
za dotychczas wykonane
prace.
Burmistrz Arkadiusz Kosiński podjął też rozmowy
z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na temat unijnego
wsparcia otrzymanego z Regionalnego Programu Operacyjnego WM 2014–2020
i uzyskał już zgodę na przedłużenie terminu do połowy
2019 r. – Nie utracimy dotacji uzyskanej na rewitalizację pałacu, ale wiemy już,
że zakończenie prac przesunie się w czasie o kilka
miesięcy, być może do wiosny przyszłego roku – mówi
burmistrz.
Gmina Brwinów wkrótce
ogłosi przetarg, poszukując
solidnego i rzetelnego wykonawcy, który doprowadzi rewitalizację do końca. Zakres
prac do wykonania zostanie
pomniejszony o działania
już zrealizowane.

Parking przy przystanku WKD Otrębusy
Gmina Brwinów pozyskała ponad 720 tys. zł na budowę parkingu Park &
Ride w Otrębusach, który ma powstać do końca 2019 roku.

D

Fot. MPW/ E. Lokajski „Brok”

Wystawa i pokaz filmu – Stowarzyszenie Projekt Brwinów we współpracy
z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Brwinowie, Muzeum II Wojny Światowej
oraz firmą Ericsson.
Wspólne śpiewanie – Fundacja Akademia Profil – działanie dofinansowane
z budżetu gminy Brwinów w ramach wspierania działalności pożytku publicznego.

o stacji WKD w Otrębusach wiele osób dojeżdża samochodami i zostawia
je na dzikim parkingu przy
ul. Natalińskiej. Aby ułatwić
parkowanie w tym rejonie,
gmina Brwinów nabyła teren, na którym powstanie
parking Park & Ride.
W ramach projektu „Budowa parkingu Parkuj i Jedź
w Otrębusach” przewidziane są 42 miejsca postojowe
dla samochodów osobowych, w tym dwa miejsca przeznaczone dla osób

z niepełnosprawnościami,
oraz zadaszone miejsca na
22 rowery. Aby ułatwić poruszanie się na terenie parkingu, zaplanowana została
droga manewrowa oraz ciąg
pieszo-rowerowy. Przewidziano również monitoring,
oświetlenie, ustawienie przenośnej toalety i koszy na
śmieci. Na wysokości drogi wojewódzkiej powstanie
przejście dla pieszych wraz
z przejazdem dla rowerów.
Zadaniem na ten rok
jest opracowanie dokumen-

tacji projektowej. Budowa
parkingu ma rozpocząć się
i zakończyć w 2019 roku.
Gmina Brwinów otrzymała
na ten cel 723 120,98 zł unijnego wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego
WM 2014–2020 w ramach
konkursu z Działania 4.3
„Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza”. Kwota dofinansowania stanowi
80% kosztów kwalifikowalnych projektu. Całkowita
wartość projektu wynosi ponad 1,1 mln zł.
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Dotacje na usuwanie
Telefon przypomina
niebezpiecznego azbestu o terminie odbioru śmieci
Gmina Brwinów zachęca mieszkańców do
usuwania wyrobów azbestowych ze swoich
nieruchomości. Na ten cel można uzyskać
dotację w wysokości do 3000,00 zł.

U

chwałą nr XI.103.2015
Rady Miejskiej w Brwinowie został przyjęty „Regulamin udzielania dotacji
celowej na dofinansowanie
inwestycji z zakresu ochrony środowiska, związanych
z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest”.
Dotacja może być przyznana na:
1) demontaż, wywóz i przekazanie do unieszkodliwienia pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest
z obiektów budowlanych
znajdujących się na terenie
gminy Brwinów;
2) wywóz i przekazanie do
unieszkodliwienia wcześniej
zdemontowanych, ale wciąż
składowanych na nieruchomościach na terenie gminy
Brwinów, elementów pokryć
dachowych i elewacji zawierających azbest pochodzący
z obiektów budowlanych
znajdujących się na terenie
gminy Brwinów.
Wnioskodawca
może
uzyskać dotację celową w
wysokości 95% udokumentowanych fakturami wydatków, lecz nie więcej niż
3000,00 zł w jednym roku
budżetowym. Adres złożenia wniosku: Urząd Gminy,
ul. Grodziska 12, 05-840
Brwinów.

Etapy postępowania:
1 Złożenie wniosku
wraz z załącznikami
przez właściciela posesji, na
której znajduje się azbest.
2 W terminie 14 dni od
dnia złożenia wniosku
zostanie dokonana weryfikacja zgodności złożonych
dokumentów oraz przeprowadzona wizja lokalna
potwierdzająca lokalizację
wyrobów azbestowych.
3 W przypadku potwierdzenia kompletności dokumentów nastąpi
podpisanie umowy pomiędzy Burmistrzem, a Wnioskodawcą.
4 Od momentu podpisania umowy Wnioskodawca może przystąpić
do realizacji zadania, czyli
wybiera sobie firmę, która
usunie i wywiezie azbest z
posesji.
Po zakończeniu reali5 zacji zadania Wnioskodawca składa wniosek
o rozliczenie dotacji wraz
z załącznikami.
etap – wypła6 Ostatni
ta dofinansowania.
	Szczegółowe informacje na temat zasad udzielania dotacji można uzyskać
w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Brwinów tel. 22
738 25 94.

k o m u n i k a t
Burmistrz Gminy Brwinów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości
(działek ewidencyjnych) przeznaczonych do sprzedaży.

Przedmiotem sprzedaży będą niezabudowane działki gruntu stanowiące
część nieruchomości ujawnionej w księdze wieczystej WA1P/00060870/4,
położone w Brwinowie przy ulicach: Brzoskwiniowej, Agrestowej,
Aroniowej, Czereśniowej, Morelowej, Dereniowej, Pigwowej.
Sprzedaż działek nastąpi w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,
którego termin, miejsce i warunki zostaną podane do wiadomości publicznej
w odrębnym ogłoszeniu.
Szczegółowe informacje: Urząd Gminy Brwinów,
ul. Grodziska 12 (pok. 204 i 209), tel. 22 738 26 94 lub 22 738 26 53.

Wykaz został opublikowany na stronach internetowych www.brwinow.pl
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brwinów
(www.bip.brwinow.pl) i wywieszony na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy.
i n f o r m a c j e

Nie działają lampy uliczne?

ZGŁOŚ AWARIĘ 

Zgłoszenia przez 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu

603 623 717

609 099 063

tel.
lub
e-mail: eles-bud@wp.pl

Czasem zdarza się zapomnieć o wystawieniu
worków ze śmieciami, ale można uniknąć takich
sytuacji. Aplikacja infoSUEZ wysyła na telefon
komórkowy powiadomienia o terminie odbioru.

W

orki powinny być wystawiane wieczorem
w przeddzień lub w dniu odbioru do godz. 6 rano, tak aby
nie zaśmiecały przestrzeni
publicznej w oczekiwaniu
na kolejny termin. Pomocą
służy aplikacja, którą można pobrać bezpłatnie przez
Google Play lub App Store. Jest to bardzo wygodne
dla osób, które na co dzień

korzystają ze smartfona.
W aplikacji można znaleźć
informacje, co zrobić z różnego rodzaju odpadami,
gdzie wyrzucić kłopotliwe odpady itp. Z aplikacji
można też przejść do panelu
sklepSUEZ.pl, jeżeli potrzebna jest dodatkowo
płatna usługa, np. wywiezienie większej ilości gruzu
i odpadów budowlanych.

Temat zbierania odpadów w Kotowicach
W sierpniu 2017 r. Starosta Pruszkowski wydał zezwolenie na zbieranie
odpadów na terenie jednej z posesji w Kotowicach. Tematem zajęła się
Komisja Rolnictwa, Środowiska i Ładu Przestrzennego.

D

ecyzję w sprawie zezwolenia na zbieranie
odpadów w Kotowicach
wydał Starosta Pruszkowski
w sierpniu 2017 r. Chodzi
o część działki o pow. 880
m kw. (w tym 100 m kw. na
przeładunek), na której właściciel deklarował zbieranie
odpadów od firm remontowo-budowlanych.
	Zgodnie z przepisami
„zbieranie” obejmuje gromadzenie odpadów przed
ich transportem do miejsc
przetwarzania, wstępne sortowanie oraz tymczasowe
magazynowanie.
Biorąc pod uwagę to, że
wymienione we wniosku odpady nie stanowią odpadów
niebezpiecznych, Starosta
wydał zezwolenie, określając w nim m.in. warunki
dotyczące magazynowania
odpadów, w tym selektywną
zbiórkę w pryzmach lub kontenerach na utwardzonym
placu, zapewnienie ochrony
przeciwpożarowej, właściwe
oznakowanie i zabezpieczenie przed dostępem osób postronnych.
Gmina Brwinów nie była
stroną tego postępowania
i nie miała prawa do odwoływania się od tej decyzji.
Informacje o zezwoleniu
otrzymała do wiadomości w
ramach standardowej procedury w sprawach tego typu.
Po kilku miesiącach pojawiły się wątpliwości – do
Urzędu Gminy Brwinów
dotarły informacje, że firma

w Kotowicach zaczyna prace
budowlane na części rolnej
nieruchomości. Burmistrz
Gminy Brwinów zwrócił się
więc 29 marca 2018 r. do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pruszkowie (PINB) z prośbą o pilne przeprowadzenie kontroli
legalności powstającej inwestycji. W ślad za pismem
zostały też przesłane zdjęcia
terenu. Postępowanie wyjaśniające prowadzone przez
PINB jest w toku.
	Niezależnie od wyjaśnienia kwestii inwestycji temat
został też podjęty przez Wydział Inwestycji i Ochrony
Środowiska Starostwa Powiatowego w Pruszkowie,
który przeprowadził 22 maja
2018 r. wizję lokalną w obecności pracowników Urzędu
Gminy Brwinów oraz sołtysa Kotowic. Jak stwierdził
właściciel terenu, zbieranie
odpadów nie zostało jeszcze
rozpoczęte. Sposób użytkowania działki nie stanowi obecnie zagrożenia dla
zdrowia i życia ludzi, natomiast kwestia legalności
wszystkich działań podejmowanych przez właściciela
działki w Kotowicach jest
jeszcze w trakcie badania.
	Z tematem zapoznała
się Komisja Rolnictwa, Środowiska i Ładu Przestrzennego. Na jej posiedzenie
11 lipca 2018 r. przewodnicząca komisji radna Aldona
Górniak zaprosiła przedstawicieli Wojewódzkiego

Inspektoratu Ochrony Środowiska, Starostwa Powiatowego oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony
Środowiska przesłał pismo,
w którym przedstawił informacje z punktu widzenia Inspekcji Ochrony Środowiska
i usprawiedliwił swoją nieobecność, gdyż w przypadku
Kotowic sprawa należy do
kompetencji starosty. Na pytania mieszkańców podczas
spotkania odpowiadali reprezentujący Starostę Pruszkowskiego członek zarządu
powiatu Mirosław Chmielewski, burmistrz Arkadiusz
Kosiński oraz jego zastępca
Sławomir Walendowski.
Gmina Brwinów przekazywała na bieżąco sygnały
o możliwych nieprawidłowościach, a toczące się
obecnie postępowania prowadzone przez PINB oraz
Starostę
Pruszkowskiego
sprawdzają legalność działań podjętych do tej pory
przez spółkę, która uzyskała
zgodę na zbieranie odpadów.
W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów
Starosta Pruszkowski może
cofnąć swoje zezwolenie na
zbieranie odpadów z rygorem natychmiastowej wykonalności, a Powiatowy
Inspektor Nadzoru Budowlanego – nakazać przywrócenie terenu do stanu pierwotnego.
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Fot. Urząd Gminy Brwinów (PR)

Wystawa o pradziejach Brwinowa
Przy rondzie Wacława Kowalskiego na tarasie Gminnego Ośrodka Kultury
w Brwinowie można oglądać plenerową wystawę dotyczącą Mazowieckiego Centrum Metalurgicznego – jednego z głównych ośrodków metalurgii żelaza w starożytnej środkowej Europie.

C

entrum Metalurgiczne położone na terenach zachodniego
Mazowsza m.in. w okolicach
Brwinowa działało od II w.
p.n.e. do przełomu IV/V w.
n.e. To jeden z największych
ośrodków produkcji żelaza
w barbarzyńskiej Europie.
Jego śladem jest ponad 200
osad hutniczych, gdzie zarejestrowano m.in. relikty
kilkudziesięciu tysięcy pieców dymarskich, w których
wytapiano żelazo. Najwięk-

sze z nich odkryto w okolicach Brwinowa, Pruszkowa i
Milanówka. Z pozyskanego
żelaza wytwarzano ozdoby i
części strojów, a także broń,
która służyła barbarzyńskim wojownikom podczas
walk z legionami Cesarstwa
Rzymskiego.
	Na dziesięciu planszach
wystawy zostały przedstawione dzieje Mazowieckiego
Centrum Metalurgicznego
wzbogacone m.in. fotografiami dymarek i przedmio-

tów z żelaza. Zaprezentowana została również sylwetka
Stefana Woydy – archeologa
i odkrywcy, którego imię
nosi jedna z ulic w Brwinowie, nieopodal terenu wykopalisk.
Wystawę przygotowało
Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im.
Stefana Woydy w Pruszkowie, które zajmuje się badaniem i ochroną dziedzictwa
pradziejowego na terenie zachodniego Mazowsza.

Przewodniki
rowerowe
Fot. Urząd Gminy Brwinów (PR)

Na terenie gminy
Brwinów jest coraz
więcej bezpiecznych
dróg dla rowerzystów. Można ruszać na
zwiedzanie okolicy.

S

towarzyszenie
Projekt
Brwinów pozyskało od
samorządu województwa
mazowieckiego
dotację
m.in. na wydanie przewodnika rowerowego „Brwinów
i okolice”. Kilkaset egzemBrwinowskie koło Towarzystwa Opieki nad Zabytkami zaprasza w kolejne niedziele lipca i sierpnia plarzy trafiło już w czerwcu
na zwiedzanie kaplicy Marylskich. W godz. 11.30-12.30 drzwi zabytku będą otwarte, a członkowie do uczestników sobótkowej
Brwinowskiej Masy KryTOnZ opowiedzą o historii rodziny i zakończonej niedawno renowacji obiektu.
tycznej. Zainteresowani turystyką rowerową znajdą w
aplica na brwinowskim Pochowani w podziemiach Brwinów możliwe było m.in.
Otwarta kaplica przewodniku opisy pięciu
cmentarzu jest jednym brwinowskiej kaplicy człon- odgrzybienie kaplicy, wykotras oraz praktyczne mapy
z nielicznych drewnianych kowie rodziny upamiętnieni nanie wentylacji i opaski
Towarzystwo Opieki
ułatwiające podróżowanie
sakralnych zabytków na są na epitafiach znajdują- żwirowo-kamiennej wokół
nad Zabytkami
i zwiedzanie okolicy. WyMazowszu oraz najstarszym cych się we wnętrzu.
budynku, a także konserkoło w Brwinowie
prawy szlakiem wojennych
zabytkowym
budynkiem
Dni otwarte kaplicy wacja ścian i rekonstrukcja
zaprasza w niedziele
szpitali, remiz strażackich,
w Brwinowie.
Marylskich są okazją do podłogi. W akcję ratowania
w lipcu i sierpniu
pamięci Września 1939 r.,
	Zbudowana
została bliższego poznania historii obiektu zaangażowało się
w godz. od 11.30
kościołów oraz willi i pałaprawdopodobnie na przeło- rodziny, wśród której znaj- także brwinowskie Towado 12.30
ców mogą być doskonałym
mie XVIII i XIX w. i pełniła dziemy i Eustachego – zna- rzystwo Opieki nad Zabytpomysłem na wakacje.
początkowo funkcję kaplicy jomego Fryderyka Chopina, kami, które od początku
Pięć tras wyznaczyli
dworskiej rodziny Maryl- który mieszkał w Warszawie współpracowało z parafią,
także twórcy przewodnika
skich w ich majątku w Ksią- na pensji u rodziców kom- gminą i konserwatorem za„Rowerowy Milanówek” –
żenicach pod Grodziskiem pozytora, i Antoniego, który bytków.
można dzięMazowieckim. W 1857 r. niemal całe życie poświęPełniący dyżury w koki nim poz inicjatywy ówczesnego cił na rozbudowę zakładu lejne niedziele członkowie
znać sąsiedziedzica Książenic Eusta- w Laskach i przez wiele lat brwinowskiego koła Towadnie gminy.
chego Marylskiego została był prezesem Towarzystwa rzystwa Opieki nad Zabytprzeniesiona na teren cmen- Opieki nad Ociemniałymi.
kami zapraszają wszystkich Jedna z tras łączy trzy partnerskie gmitarza parafialnego jako roPrzeprowadzone w ostat- zainteresowanych do zwie- ny Trójmiasta Ogrodów i prowadzi przez
dzinna kaplica grobowa. nich latach prace konserwa- dzenia kaplicy. Chociaż jest Brwinów.
Dla czytelników biuletynu Urzędu
Budynek postawiono na gro- torskie uratowały kaplicę, ona niewielka rozmiarami,
bie ojca Eustachego – Piotra w której pod koniec 2014 r. a obecne wyposażenie jest Gminy Brwinów „Ratusz” mamy bezMarylskiego, oficera Wojska stwierdzono występowanie skromne, to warto jest wy- płatne egzemplarze obu przewodników.
Polskiego z okresu insurek- grzyba na podłodze, w dol- słuchać opowieści o historii Aby otrzymać jeden z nich, wystarczy zacji kościuszkowskiej i radcy nych partiach ścian i na oraz zajrzeć do wnętrza za- dzwonić do redakcji – Biuro Promocji,
Stanu Księstwa Warszaw- słupach przy wejściu. Dzię- bytku, który na co dzień nie tel. 22 738 26 29 w czwartek 26 lipca.
skiego, zmarłego w 1829 r. ki dotacji z budżetu gminy jest udostępniany.

Wakacyjne zwiedzanie zabytkowej kaplicy Marylskich
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Spotkanie z przeszłością
Dworek Zagroda w Brwinowie jest miejscem, gdzie chętnie spotykają się
uczniowie, nauczyciele i rodzice, organizując imprezy integracyjne przy ognisku lub świętując zakończenie roku szkolnego. Spotkanie w Zagrodzie,
które odbyło się 2 czerwca, było wyjątkowe.

K

Fot. Arch. Prywatne K. Nowickiej

lasa VII b po raz kolejny spotkała się ze swoją
wychowawczynią p. Sabiną
Modrzejewską w „Zagrodzie” – siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Brwinowa.
Spotkanie to było nie byle
jakie, bo w 60. rocznicę
rozpoczęcia nauki w szkole
podstawowej – obecnie nr 2.
Wówczas, w 1958 roku,
nosiła ona nazwę: Szkoła
Podstawowa i Ogólnokształcąca Stopnia Licealnego im.
Polskiego Komitetu Obrońców Pokoju numer 5 (tarcze
z takim numerem nosiliśmy
aż do matury w 1969 roku,
niebieskie w podstawówce,
czerwone w liceum). W tamtych czasach nauka w szkole podstawowej trwała 7 lat,
a w liceum – 4. Edukowaliśmy się więc 11 lub 12 lat
w przypadku, gdy po skończeniu podstawówki ktoś
wybrał 5-letnie technikum.
	Nasza Pani – Sabina Modrzejewska – pracowała w
Brwinowie od 1957 roku,

początkowo w bibliotece
szkolnej, by w 1958 roku zostać wychowawczynią przejętych i nieco wystraszonych
52 siedmiolatków. Tylu nas
rozpoczynało naukę w tamtych czasach.
	Siedzieliśmy po troje
w ławkach. To musiała być
bardzo trudna praca dla
nauczyciela. W drugiej klasie zostaliśmy podzieleni na
trzy oddziały, ale i tak naszą siódmą klasę kończyło
41 uczniów. To były klasy!
Mieliśmy ogromne szczęście, bo nasza Pani była naszą wychowawczynią przez
wszystkie lata podstawówki.
Byliśmy jej pierwszymi wychowankami. Warto wspomnieć, że p. Sabina Modrzejewska pracowała w szkole
przy Żwirowej do samej
emerytury! Piastowała też
funkcję zastępcy dyrektora.
Przymykamy
oczy
i pojawia się obrazek, jak
w czasie przerw do klasy
wkraczała, wspominana cie-

pło po latach przez pokolenia uczniów, woźna p. Jadzia
Garstka (nazywana przez
nas Kobrą) i nalewała atrament do kałamarzy umieszczonych w otworze ławki. Na
lekcje i na przerwy dzwoniła
starym dzwonkiem na rączce, aż do czasu zamontowania dzwonka elektrycznego.
Jak wspomina Nasza
Pani, byliśmy dość grzeczną
gromadą, choć i nam zdarzały się wybryki. Jeździliśmy na wycieczki, m.in.
statkiem do Puław lub do
Młocin (wtedy się mówiło
„na Młociny”), czy w Góry
Świętokrzyskie z noclegiem
w Św. Katarzynie.
	To, co czujemy do naszej
Wychowawczyni, wyraziła
trafnie jedna z koleżanek:
„Obiecuję, że 2 czerwca
o 17-tej wszystkich Was
i każdego z osobna telepatycznie wyściskam, a już
szczególnie Moją Ukochaną Nauczycielkę, którą od
pierwszej klasy pokochałam
i która była jedną z ważniejszych osób w moim życiu
przez kolejne lata szkoły i nie
tylko. To często przypadek,
kogo spotkamy w życiu i jakie wydarzenia nas ukształtują. My mieliśmy szczęście,
naszą
Wychowawczynią
została p. Sabina, która ofiarowała nam swoje serce i
zaangażowanie. Chociaż fizycznie mnie nie będzie tego
dnia, sercem i myślami będę
z Naszą Panią i Naszą Klasą.
Wszelkie słowa wydają się
zbyt trywialne, żeby wyrazić
uczucia, więc tylko napiszę:
dziękuję Mojej Kochanej
Pani, że kiedyś chciała wejść
do mojego siedmioletniego
serca i tam została”.
Pod tymi słowami podpisujemy się wszyscy – wychowankowie z lat 1958–1965.
– Krystyna Nowicka

Na zdjęciach: Uczniowie i ich Pani Wychowawczyni – razem od I klasy szkoły podstawowej.

Burmistrz Gminy Brwinów
Arkadiusz Kosiński
oraz Przewodniczący Rady Miejskiej
Sławomir Rakowiecki
zapraszają na

uroczyste obchody
rocznicy Bitwy
warszawskiej 15 sierpnia
ofic jalnE uroczystości
Rynek , plac Św. Jana Pawła II

godz. 1030 Msza Św. w intencji Ojczyzny
w kościele św. Floriana

godz. 11

30

Uroczystości przed Pomnikiem
Niepodległości

POTA Ń C Ó WKA R ET R O
W D WO R KU ZA G R O D A
Brwinów, ul. Grodziska 57

godz. 1700 Występ orkiestry
Maćka Kierzkowskiego
– melodie z lat 20. i 30.

Potańcówka retro w dworku Zagroda – Fundacja Akademia Profil –
działanie dofinansowane z budżetu gminy Brwinów w ramach
wspierania działalności pożytku publicznego.
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a Ogrody tego roku…
przyciągały różnorodnością –
po więcej zdjęć zapraszamy na nasze strony
o k .b r w inow.p l |
OKej Brwinów

O akcji lato w mieście – części wycieczkowej dla dzieci – można napisać elaborat, bo codziennie dzieją się cuda, dowiadujemy się arcyciekawych rzeczy o naturze i technice, spędzamy ekstra chwile wśród kwietnych łąk i motyli, solnych korytarzy pod ziemią, iluzorycznych ścian oraz na warsztatach z ceramiki, ornitologii czy kosmetyki
naturalnej. A że głosy są takie, że C Z A R N A P A S TA do zębów wywarła wielkie wrażenie na starszej grupie (a może bardziej na kimś, kto potem sprząta zlew po takim
czarnym szorowaniu), to podajemy przepis. Wszak jest to pasta, którą można połykać, można stosować jak maseczkę na twarz, a nawet posmarować kanapkę. Na ząbki
pasta działa przeciwpróchniczo, antyseptycznie i odświeżająco. W sam raz N A W A K A C J E !
Skład:
•
•
•
•
•

3 łyżki zmielonego na pył ksylitolu (cukier z brzozy)
1 łyżeczka sody oczyszczonej
1 łyżeczka węgla aktywowanego lub bambusowego w proszku
Hydrolat miętowy lub woda destylowana do połączenia składników na gładką masę – ilośc niewielka, na oko
Olejek miętowy i/lub z drzewa herbacianego – 3-5 kropelek wg uznania (można też goździkowy, jak kto lubi).

Składniki wsypujemy do szklanej miseczki, dolewamy powoli małymi porcjami wodę, mieszając drewnianym patyczkiem i nakładamy do słoiczków.
Jak pasta zacznie wysychać (naturalny to proces), trza jej dolać nieco wody lub hydrolatu.

foto_ RAFAŁ SMYKOWSKI & ANNA CZEREMCHA

Przepis opracowała okejowa instruktorka zielarstwa, tzw. Czeremcha, ze specjalną dedykacją dla brwinowskiej dziatwy.
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.
Malwy uzywaj…
…na włos
Brzuszek, piętę i głos
Malwę kochaj co sił
A nie będziesz gnił

Anna Czeremcha
Malwa. Prawoślaz. Ślaz dziki. Rodzina – ślazowate, wszelki gatunek idzie
w stronę „mallaso”, z greckiego „zmiękczanie”, stąd też ponoć wywodzi się
nazwa ziela.
Malwa, owszem, zmiękcza.
Preparaty z jej kwiatów, liści
i korzeni tworzą kisielowatą
powłokę, która docelowo
wygładza i goi. Wszystko
jedno, czy mówimy o chrypce, suchej skórze czy nieżycie żołądka i jelit. Współczesny świat uwielbia nachalne
mody, więc uczyńmy malwę
celebrytką przynajmniej
w okolicy. Jak świat długi
i szeroki, ślazowate od niepamiętnych czasów dają
pożywienie i lekarstwo, wystarczy obejrzeć się za siebie,
znaleźć kogoś, kto wie, księgi
zielarskie, poszperać w sieci
i zatopić się na chwilę gdzieś
indziej, w świecie, gdzie każfoto_ BEATA ZAJDEL | instagram.com/zajdelunia/
da roślina to dar i moc.

PIKNIK POLICYJNY

Starożytni Rzymianie jedli korzenie malwy jak warzywo. Do dziś na Bliskim
Wschodzie jada się je smażone z cebulą, a aromatyczny wyciąg z nich dodaje się do chałwy.
My zajmiemy się korzeniami do suszenia, a można je zbierać od lipca.
Wiadomo, że im bardziej dziki gatunek, tym lepiej. Chodzi nam o okaz
mocny z natury, a nie nawozów. Zebrany korzeń dość szybko po zbiorze
oczyszczamy, rozdrabniamy i suszymy w ciepłym, ciemnym i przewiewnym
miejscu. Marzą mi się społeczne suszarnie surowców zielarskich, wyobraźcie sobie Państwo takie szopy na obrzeżach parków miejskich.
Korzenie ślazowatych zawierają śluzy wspaniałe dla funkcjonowania organizmu. Pomagają przy nieżytach gardła, kaszlu i chrypce, pomagają na dolegliwości ze strony układu pokarmowego, łagodząc i lecząc podrażnienia.
Są super fajne na okłady na zmęczone i przesuszone oczy, zwłaszcza te,
które nie odklejają się od ekranów komputerów, telewizorów i smartfonów.
Twoja zacna twarz też pokocha przemywanie w malwowej wodzie. A robi
się to tak, że 2 łyżki rozdrobnionego świeżego lub suszonego korzenia zalewa się letnią wodą na kilka godzin albo na noc. To jest macerat wodny.
W nim utkwi znacznie więcej cennych substancji niż w naparze. Czyli zapamiętajcie – korzeń prawoślazu, ślazu dzikiego czy malwy czarnej (ogrodowej też) zalewamy letnią wodą i odstawiamy aż porządnie naciągnie. Potem
pijemy, myjemy się i kwiczymy z radości, bo i ciałko lepiej się poczuje, i nasza skóra odetchnie z ulgą po słonecznym przesuszeniu.
Z kwiatów, tych sukienek kolorowych, także da się przyrządzić te cuda dla
zdrowia, jednak kwiaty zawierają dwa razy mniej śluzów niż korzeń. Ale czego nie zjesz w sałatce – zalej wodą i sporządź sobie odświeżający tonik,
dodając do szklanki maceratu wodnego łyżeczkę soku z cytryny lub octu
jabłkowego. A może ocet malwowy zrobisz tego lata?
Na pewno możesz łatwo zrobić syrop na kaszel. Zrób bardzo mocny macerat na letniej wodzie, zagotuj go i przecedź, dodaj sok z cytryny i połącz
z miodem w równych proporcjach. Dodaj odrobinę nalewki propolisowej
i olejku tymiankowego. Pyszność, zdrowie i dbanie o siebie.
Z życzeniami cudownego lata, pięknych i mądrych zbiorów zielarskich
i zrównoważonych wakacji pełnych przygód,
Wasza Czeremcha

CZYLI tajemniczy Don Pedro w akcji
Pogoda pieska-niebieska do 15.00 włącznie – i co? i bardzo dobrze – parę chmurek
nie może przecież zepsuć zabawy. Ale to
już taka tradycja, że przynosimy słońce ;) –
i… jest OKej! Jest też Biblioteka, a taki duet,
to jest dopiero coś! Kulturalna reprezentacja Gminy Brwinów na pikniku policyjnym
w Pruszkowie bawiła i edukowała.
JAK WYKRYĆ ZAGROŻENIE TERRORYSTYCZNE? – dzięki zabawie terenowej wszystko
stało się jasne, a jej uczestnicy spisali się
świetnie – jeden tylko chłopiec postanowił
rozprawić się z autorami gry i przyniósł nam
do namiotu bombę ;) Należy w tym miejscu
wpomnieć, iż bomby były super, a to dzięki
naszym wolontariuszom Marii i Frankowi –
tutaj ukłon!
Piknik był też świetną okazją do przypomnienia wielu fantasycznych książek detektywistycznych i jej bohaterów. Można było
zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie jako Sherlock Holmes lub Wyatt Earp, a między drzewami pod parasolem przemykał tajemniczy
szpieg z Krainy Deszczowców.
I tylko siostry Dalton, zaczytane, zapomniały o podkopie i dlatego ciągle je możecie
spotkać na posterunku ;) – w bibliotece!

| przykute do książek…
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LITERACKI BRWINÓW

Paweł Majcherczyk

Idąc ulicą Leśną, można poczuć się jak Pnin i gapić się na taniec wiewiórek, które z gracją akrobatki skaczą z gałęzi na
gałąź. A pobliskie wille i dworki w tej bujnej roślinności tworzą namiastkę Arkadii (tej przy Nieborowie). Co więcej, w Brwinowie przyjmuje fryzjer, który obcinał (nie tylko wzrokiem, ale i nożyczkami) Jarosława Iwaszkiewicza i w tym celu odwiedzał Stawisko. Tu, w Brwinowie, maluje też miła pani różne obrazy na zamówienie (nawet pingwiny!). W kawiarni
U Jarzyny z reprodukcjami Klimta serwują świetną americanę. Nieraz można z okna ujrzeć pisarza Leszka Engelkinga czy
redaktora Leszka Bugajskiego, albo można zwyczajnie popatrzeć na mural z Wacławem Kowalskim. I jeszcze biblioteka
i dom kultury, czasopismo „Qltywator”. To tylko część Brwinowa, ale według mnie niezwykle istotna – nie tylko sentymentalnie wspominam swą pracę-szkołę, nauczycieli, ową zieleń, ale także – a może przede wszystkim – spotkania literackie,
w których mogłem uczestniczyć.
W październiku 2017 roku odbył się pierwszy ogólnopolski konkurs poetycki „Brwinowski Parnas” pod patronatem Burmistrza. Na konkurs
nadesłano ponad 110 zestawów tekstów poetyckich, a podczas finału każdy gość mógł odczytać swój wiersz. Spotkanie uświetnił recital Ewy
Gaworskiej. Była to iście poetycka uczta.
A od grudnia 2017 roku miałem przyjemność prowadzić Dyskusyjny Klub Książki (DKK) w Brwinowie. Podczas spotkań rozmawialiśmy o naprawdę
dobrej literaturze. Wśród książek znalazły się takie publikacje jak: „Król” Szczepana Twardocha, „Włoskie szpilki” Magdaleny Tulli, „Wyspiański. Dopóki
starczy życia” Moniki Śliwińskiej, „Wschód” Andrzeja Stasiuka, „Trociny” Krzysztofa Vargi, „Narzeczona Schulza” Agaty Tuszyńskiej, „Mątwa” Stanisława Ignacego Witkiewicza. I tak w „Królu” skupiliśmy się m.in. na dawnym Kercelaku oraz filmowej, gangsterskiej narracji Twardocha. Podczas omawiania książki Tulli zastanawialiśmy się nad trudnymi relacjami córki i matki. Na kolejnym spotkaniu zadziwiała nas bezkompromisowość Wyspiańskiego
i jego niezwykłe przywiązanie do żony. Następnie wyruszyliśmy w podróż na wschód ze Stasiukiem – do Rosji i do Mongolii. „Trociny” okazały się
niezwykle pouczającą pozycją, w której główny bohater – komiwojażer, bezlitośnie obnaża marną kondycję współczesnego Polaka. Omawiając „Narzeczoną Schulza” dowiedzieliśmy się m.in., że pierwsze tłumaczenie „Procesu” Kafki jest nie tyle autorstwa Brunona Schulza, ile Józefiny Szelińskiej.
Na ostatnim spotkaniu DKK, podczas którego omawialiśmy „Mątwę” Witkacego, porozmawialiśmy o znaczeniu groteski w jego dramatach.
Bardzo dziękuję wszystkim uczestnikom klubu za ich obecność oraz aktywność, Paniom Bibliotekarkom oraz Pani Dyrektor Biblioteki w Brwinowie – Danucie
Barabasz. Teraz wakacje, chwila odpoczynku, ale już w październiku powracamy z drugą edycją „Brwinowskiego Parnasu”. Pozostańcie czujni.
z a p r o s z e n i e

z e s p o ł u

m a z o w s z e

R E P E R T U A R

W R Z E S I E Ń / PA Ź D Z I E R N I K

SALA WIDOWISKOWA ZESPOŁU MAZOWSZE

7

19:00

23

KALEJDOSKOP BARW POLSKI
koncert
PZLPiT „Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego

18:00

KRYSTYNA PROŃKO
koncert

10:00
12:30

MAGICZNA PODRÓŻ – PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA
widowisko edukacyjne
PZLPiT „Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego
scen. i reż. Zbigniew Kułagowski

11:00

ROMANCA Á LA KUJAWIAK
premiera, widowisko edukacyjne
PZLPiT „Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego
scen. i reż. Zbigniew Kułagowski

7

18:00

8

GOŁO I WESOŁO
spektakl teatralny
Alżbeta Lenska / Olga Borys, Tomasz Sapryk,
Jacek Lenartowicz, Piotr Zelt, Adam Adamonis,
Maciej Mikołajczyk, Jarosław Domin, Krzysztof Krupiński
reż. Arkadiusz Jakubik

18:00

GRUPA MoCarta
koncert

piątek
niedziela

26

środa

3

środa

niedziela

poniedziałek

10

KRAINA MARZEŃ - TAŃCE NARODOWE
widowisko edukacyjne
PZLPiT „Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego
insc. i reż. Roberto Skolmowski
ZDOBYĆ, UTRZYMAĆ, PORZUCIĆ 2. ROZSTANIA I POWROTY
spektakl teatralny
Olga Bończyk, Katarzyna Pakosińska, Katarzyna Żak,
Katarzyna Zielińska, Władysław Grzywna
scen. i reż. Krzysztof Jaślar

środa

10:00
12:30

11

19:00

12

19:00

27

KALEJDOSKOP BARW POLSKI
koncert
PZLPiT „Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego

18:00

PECTUS AKUSTYCZNIE
koncert

28

15:00

BUDAPEST BALLET & ORCHESTRA RAJKO
koncert

czwartek

piątek
sobota

niedziela

mazowsze.waw.pl

Dyrekcja zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze.
Rezerwacja i sprzedaż biletów: mazowsze.waw.pl oraz w kasie biletowej „Mazowsza”
ul. Świerkowa 2, 05-805 Otrębusy, tel. 22 20 88 200, bow@mazowsze.waw.pl

RZUCAMY CZYTELNICZE WYZWANIE!
Zapraszamy do wspólnej zabawy w czytanie według klucza. Dla naszych Czytelników
– tych najmłodszych, nastoletnich i już całkiem dorosłych – przygotowaliśmy karty
wakacyjnych wyzwań. Umieściliśmy na nich po dziewięć różnych kategorii-kluczy.
Zabawa polega na tym, aby przez wakacje przeczytać książki, które będą pasowały
do wymienionych kategorii, następnie wpisać ich tytuły do odpowiednich okienek na
karcie i zaznaczyć jednym z podanych symboli poziom zadowolenia z lektury.
Wyzwanie uznajemy za pokonane, jeśli choć trzy okienka na karcie wyzwania będą
wypełnione. Czyli trzy różne książki zostaną przeczytane. Najwięksi śmiałkowie mogą
zapełnić wszystkie okienka. Zapraszamy do biblioteki po odbiór kart.
Życzymy dobrej zabawy i wyjątkowo czytelniczych wakacji!!!

Wakacyjna Biblioteka
W lipcu w Oddziale dla Dzieci czekają na najmłodszych czytelników liczne atrakcje. W poniedziałki, środy i piątki (11:00) zapraszamy na zajęcia plastyczno-literackie „Z biblioteką w świat”. Podróżujemy po wszystkich kontynentach. Byliśmy już
w Szwecji, Japonii i Peru. Przed nami m.in. Chiny, Australia, Meksyk.
We wtorki i w czwartki (13:00) wraz z paniami mistrzyniami rękodzieła ze Splotu
Towarzyskiego będziemy uczyć się szydełkowania. Z oczek, słupków i półsłupków
wyczarujemy serwetki, podkładki, bransoletki, a nawet maskotki.
Codziennie w godzinach otwarcia biblioteki proponujemy planszówki.
Ponadto w każde czwartkowe popołudnie (17:00) Kreatywna Niespodzianka, czyli
ekstrawarsztaty na różne tematy. Pierwsze spotkanie odbyło się pod hasłem „Czary
mary”. Poznawaliśmy tajniki niektórych trików. Znikały monety, piłeczki i szklanki. :)
Można nas spotkać także w plenerze! W każdy słoneczny dzień Bajeczka z Pudełeczka, czyli głośne czytanie dla najmłodszych: na placu zabaw przy ul. Grodziskiej
o godz. 10:00 oraz w parku o godz. 10:30.
Filia w Otrębusach proponuje najmłodszym czytelnikom zajęcia literacko-plastyczne pt. „Bajkowy koncert życzeń”: 23-27 lipca (12:30).
Pełnia lata to też czas na poznawanie przyrody. W parku przy Toeplitzówce
z atlasem roślin w ręku wspólnie z dziećmi będziemy tworzyć „Wakacyjny zielnik”:
6–10 sierpnia (10:00).

Książka na wakacjach
Podczas wakacji książka towarzyszy nam wszędzie! Utrwalamy więc sytuacje, zdarzenia i historie z książką w roli głównej, a następnie bierzemy udział w Wielkiej Fantastycznej Przygodzie Fotograficznej pt. „Książka na wakacjach”. Nadsyłajcie
fotki na adres: bibliotekawbrwinowie@tlen.pl, a my opublikujemy najciekawsze na naszej stronie www oraz na profilu na Facebooku.
Dla tych, którzy jeszcze nie zdecydowali, jaką książkę zabiorą na wakacje, mamy kilka
świeżych propozycji: A JA ŻEM JEJ POWIEDZIAŁA Katarzyny Nosowskiej, BAR POD
KOGUTEM Johna Grishama, OUTSIDER Stephena Kinga, DŻOZEF Jakuba Małeckiego, DZIEWCZYNKA, KTÓRA WYPIŁA KSIĘŻYC Kelly Barnhill.
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Ulice Brwinowa – śladami Niepodległej
Organizatorem gry miejskiej „Ulice Brwinowa – śladami Niepodległej” był
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie. W zabawie uczestniczyło
osiem drużyn – dwie ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Brwinowie i sześć z ZSO.

D

rużyny
pokonywały
trasę ulicami naszego
miasta, wykonując zadania związane z wydarzeniami sprzed 100 lat. Oto
kilka zagadek, jakie musieli rozwiązać uczestnicy:
• Patron ulicy, który w styczniu 1918 r. przedstawił program pokojowy nazywany
14 punktami.
• Patron ulicy, uczony i polityk, profesor politechniki
w Zurychu. Naczelnik Państwa Józef Piłsudski przeka-

zał mu władzę w Belwederze.
• Budynek, który pełnił początkowo funkcję kaplicy
dworskiej. Potem przeniesiono go do Brwinowa i usytuowano na grobie oficera
wojsk polskich z okresu insurekcji kościuszkowskiej.
W akcję ratowania obiektu
zaangażowane było Brwinowskie Towarzystwo Opieki nad Zabytkami.
• W nazwie tej ulicy są cztery
jedynki. Sprawdź, co znajduje się pod numerem 5.

• Na Rynku znajduje się kilka pomników. Jeden z nich
został zniszczony w czasach
PRL. Tablice były ukrywane
w komórce pod węglem. Odbudowano go w 70. rocznicę
odzyskania
niepodległości. Obejrzyj go dokładnie.
Sprawdź, ilu brwinowian
poległo w walkach o wolność w latach 1914–1920.
• Trzeba się przygotować do
walki, ćwiczyć ciało i ducha.
Odszukajcie w Brwinowie
ulicę, która ideą jest związa-

na z Towarzystwem Gimnastycznym „Sokół”. Jej nazwa
zaczyna się na S.
Mam nadzieję, że Czytelnicy, podobnie jak uczestnicy gry, poradzili sobie z
zagadkami. Serdecznie dziękujemy naszym sponsorom

i pomocnikom: Urzędowi
Gminy Brwinów, Cukierni
Jarzyna, Towarzystwu Przyjaciół Brwinowa, Straży Pożarnej w Brwinowie.
– Elżbieta Więch,
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie

Lekcje żywej historii z Grupą Historyczną „Zgrupowanie Radosław”

25 maja minęła 70. rocznica śmierci Żołnierza Niezłomnego Rotmistrza Witolda Pileckiego. Szkoła
Podstawowa nr 1 w Brwinowie włączyła się w ogólnopolskie obchody tego święta.
W zeszłym roku uczestniczyliśmy w ogólnopolskim
projekcie „Rtm. Pilecki –
żołnierz-bohater-patriota”.
Czworo uczniów przygotowanych przez polonistkę
Iwonę Artowicz-Skowrońską
wzięło udział w konkursie literackim.
Gimnazjaliści z klasy IIIA i
IIIB obejrzeli dokument fabularyzowany „Pilecki” oraz
zapoznali się z fragmentami
„Raportu Witolda” autorstwa Witolda Pileckiego.

	Nauczycielki
historii,
panie Małgorzata Szmyt i
Elżbieta Szumiło-Żak, zaprosiły Grupę Historyczną
„Zgrupowanie Radosław”.
Uczniowie wysłuchali lekcji
poświęconych działaniom
Polaków na frontach II wojny światowej. Dowiedzieli
się o podziemnej walce z
okupantem, z uwzględnieniem dokonań Witolda
Pileckiego. Poznali jego życie, zasługi dla kraju oraz
bohaterską misję w obozie

Auschwitz. Niesłusznie skazany na śmierć został zamordowany 25 maja 1948 r.
strzałem w tył głowy w warszawskim więzieniu przy ul.
Rakowieckiej. Do tej pory
nie jest znane miejsce jego
pochówku.
Wszyscy z zapałem słuchali Rafała Dobrowolskiego ze „Zgrupowania Radosław”. Uczniowie mieli okazję obejrzeć broń, a nawet
wziąć ją do ręki.
Dziękujemy Grupie Hi-

storycznej „Zgrupowanie
Radosław”, która przeprowadziła wszystkie lekcje
bezpłatnie.
– Iwona Artowicz-Skowrońska,
Szkoła Podstawowa nr 1
w Brwinowie
Fot. K. Krzemiński, kl. IIIA

Na zdjęciach:
Lekcje żywej
historii. Wzięło
w nich udział
14 klas szkoły
podstawowej
(kl. IV–VII)

Przedszkolak Polakiem i Europejczykiem

C

Fot. przedszkole nr 3 w Brwinowie

elem konkursu było rozwijanie zainteresowania
państwami Unii Europejskiej i ich kulturą.
W pierwszym etapie
drużyny z poszczególnych
przedszkoli
przedstawiły prezentację wybranego
państwa (położenie, stolicę,
ciekawostki przyrodnicze

itp.) Przedszkole „Kasperek”
zaprezentowało
Hiszpanię i Niemcy, a Przedszkole
nr 3 – Polskę i Grecję.
W drugim etapie dzieci
odpowiadały na zadawane
pytania, a w trzecim – pod
hasłem „Baśniowa Europa”
– układały bajkowe puzzle
i rozwiązywały zagadki.

Wszystkie dzieci otrzymały „Dyplomy Małego Europejczyka”. Po wręczeniu
nagród dzieci próbowały
regionalnych potraw z Polski, Niemiec, Grecji, Hiszpanii. Dziękujemy wszystkim
uczestnikom spotkania.
– Marta Idzikowska,
Słoneczne Przedszkole

Przeboje naszych rodziców
Dzieci z grupy ,,Tygryski” wzięły 8 czerwca
udział w I Wojewódzkim Konkursie Muzycznym
w Płochocinie pt. ,,Piosenki Naszych Rodziców”.

Fot. przedszkole nr 3 w Brwinowie

6 czerwca w Słonecznym Przedszkolu odbył się Międzyprzedszkolny
Konkurs Wiedzy o Państwach Unii Europejskiej dla dzieci 5-letnich. Brały
w nim udział drużyny z Przedszkola Nr 3 w Brwinowie oraz z Niepublicznego Przedszkola „Kasperek” z Milanówka.

Wyzwanie dla młodziutkich artystów było nie lada,
bo trzeba było zaśpiewać
przy akompaniamencie z
płyty CD, zauroczyć jury i
pokonać dużo starszą konkurencję. Trójka naszych
solistów zaśpiewała łącznie
cztery piosenki: ,,Chodź,
pomaluj mój świat” (2 plus
1), ,,Chłopaki nie płaczą” (T.
Love), ,,Kocham cię kocha-

nie moje” (Maanam) i ,,Baju
baj proszę pana„ (A. Jantar).
Maja Chamerska, Michał
Zając i Karolina Wasińska
otrzymali nagrody specjalne
i zaproszeni zostali do ponownego zaśpiewania piosenek na festynie rodzinnym,
który odbył się następnego
dnia w Gimnazjum w Płochocinie. Największe wrażenie wywarły na jurorach i
widzach kostiumy młodych
i utalentowanych artystów
przygotowane przez rodziców. Laureaci otrzymali
gromkie brawa, dyplomy i
prezenty. To jakże dorosłe
wyzwanie było dla nich kolejnym sukcesem i doświadczeniem w ich edukacji
przedszkolnej.
– Marta Idzikowska,
Przedszkole nr 3 w Brwinowie
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Czwórbój lekkoatletyczny Mazovia 2018

Na zdjęciach: w zawodach
brało udział 42 zawodników.
Drużyny
reprezentowały
gminy będące członkami Stowarzyszenia Gmin Zachodniego Mazowsza „Mazovia”

Zielińskim zorganizowali
i czuwali nad sprawnym
przebiegiem zawodów. Do
tego sukcesu organizacyjne-

Sztafeta Wolności w ZSO w Brwinowie
Fot. ZSO w Brwinowie/W.Zieńko

8 czerwca odbył się bieg - Sztafeta ,,Wolności" celem upamiętnienia setnej
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Dystans wynosił 1918 m.

W

biegu wzięły udział
reprezentacje szkół
z terenu gminy Brwinów.
Odbyły się dwie sztafety:
pierwsza dla uczniów szkół
podstawowych kl. I – III,
w drugiej zaś pobiegli
uczniowie klas VII, gimnazjum oraz LO. Drużyny
składały się z sześciu zaPodziękowania dla nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących,
który byli zaangażowani w organizację obu imprez lekkoatletycznych:
Jagoda Borchert, Jakub Jasiński, Małgorzata Laskowska, Piotr Makijenko,
Mira Misarko, Jacek Niemira, Andrzej Przekop, Waldemar Zieńko

wodników. W obu kategoriach wiekowych zwyciężył
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie. Naszą
sztafetę szkoły podstawowej
rozpoczęła Marysia Harowicz, a następnie pobiegli:
Wojtek Kułaszko, Gabriela
Stelmaszczyk, Maciej Jaroszewski, Magda Ryś i na
ostatniej zmianie – Szymon
Rycerz. W drugiej sztafecie
w kategorii młodzież bieg
rozpoczęła Natalia Pawłowicz, następnie pobiegli:

Oskar Romańczuk, Klaudia Kowalska, Piotr Ryś,
Kamila Fijałkowska, a kończył sztafetę – na I miejscu –
Jakub Dziubalski.
	Na trybunach widać
było entuzjazm, radość ze
zwycięstwa kolegów oraz
uśmiechnięte, wymalowane na biało-czerwono buzie
kibiców. Wszyscy uczestnicy
(54 uczniów) biegu „Sztafeta
Wolności” otrzymali dyplomy, upominki oraz gratulacje z rąk burmistrza Arka-

Punkty, w których można otrzymać Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy Brwinów „Ratusz”:

ko

Klasyfikacja drużynowa
I Brwinów 1
1171 pkt
II Leszno
1132 pkt
III Błonie
1027 pkt
IV Podkowa L.
1001 pkt
V Brwinów 2
974 pkt
VI Milanówek
953 pkt
VII Michałowice 852 pkt
Reprezentanci Brwinowa
wypadli bardzo dobrze w
klasyfikacji indywidualnej:
Dominika Janik zdobyła II
miejsce, a Karina Janik oraz
Julian Walas – III miejsce.
Puchary, medale, statuetki
oraz nagrody rzeczowe wręczyli: Zastępca Burmistrza
Jerzy Wysocki, dyrektor
ZSO Zofia Kowalczyk oraz
koordynator Stowarzyszenia
Mazovia Wojciech Wlazło.
Już po raz siódmy nauczyciele wychowania fizycznego
we współpracy z kierownikiem hali sportowej Jackiem

ko/p. m ak
ijen

Dominika, Janik Karina, Łębikowska Alicja, Torchalska
Helena, Omelańczuk Ewa,
Chważowska Natalia, Walas
Julian, Haber Emil, Nadstawny Maciej, Grzybowski
Adam, Podgórski Bartosz,
Benesz Piotr. Opiekę nad
naszymi drużynami sprawowali Małgorzata Laskowska oraz Sebastian Kończak.
Podczas zawodów na
,,gorąco” wyniki z poszczególnych konkurencji ogłaszała i komentowała p. Mira
Misarko. Dodatkowo został
rozegrany bieg sztafetowy
klas IV szkoły podstawowej.
Najszybszą klasą okazała
się reprezentacja kl. IVc. Po
tych emocjach czekały nas
jeszcze większe – uroczyste
zakończenie czwórboju lekkoatletycznego, ogłoszenie
wyników i dekoracja.

ie /W.Zień

o zawodów zgłosiły się
reprezentacje sześciu
gmin: Błonie, Michałowice,
Milanówek, Leszno, Podkowa Leśna oraz Brwinów. W
sumie wystartowało siedem
drużyn, jako gospodarz zawodów skorzystaliśmy z
prawa wystawienia dwóch
drużyn. Każda drużyna
składała się z 3 dziewcząt i 3
chłopców, a każdy zawodnik
startował w czterech konkurencjach tj. bieg na 60 m,
skok w dal, rzut piłeczka palantową oraz dziewczęta bieg
na 600 m i chłopcy 1000 m.
Nad przebiegiem zawodów
czuwali sędziowie z PZLA.
Reprezentantami naszej
gminy byli uczniowie ze
Szkoły Podstawowej w Otrębusach oraz Szkoły Podstawowej nr 2 w Brwinowie.
Wystąpili w składzie: Janik

Br w in ow

D

Fot. ZSO w

9 czerwca w ZSO odbył się czwórbój lekkoatletyczny szkół podstawowych,
organizowany w ramach Stowarzyszenia Gmin Zachodniego Mazowsza –
MAZOVIA. Były to ostatnie zawody cyklu w roku szkolnym 2017/2018.

go przyczynili się inni pracownicy naszej szkoły.
– Jagoda Borchert,
ZSO w Brwinowie
diusza Kosińskiego, jego zastępcy Jerzego Wysockiego,
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Brwinowie Anny
Kurman oraz dyrektor ZSO
Zofii Kowalczyk.
Kiedy wydawało się, że
to już koniec, prowadzący
uroczystość Jakub Jasiński
zapowiedział niespodziankę
przygotowaną przez Panią
Mirę Misarko. Popłynęła z
głośników muzyka poloneza
Wojciecha Kilara. W tańcu wzięło udział 116 par. W
tle powiewało hasło ,,Wolność jest jak chleb, smakuje
wszystkim".
– Jagoda Borchert,
ZSO w Brwinowie

kolejne
Kolejne
wydanie
wydanie
Biuletynu
na początku
21 sierpnia
lutego 2018 r.

BRWINÓW: INSTYTUCJE, PLACÓWKI OŚWIATOWE, Przychodnie i inne		
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  Szkoła Podstawowa nr 1, ul. J. Piłsudskiego 11  Zespół Szkół
Ogólnokształcących, 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  Venus Salon Fryzjersko-Kosmetyczny, ul. Armii Krajowej 3 lok. 2
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: Antoniak  Limonka  Top Market, ul. Armii Krajowej 14  Społem, ul. Pszczelińska 48 
sklep, ul. Kraszewskiego 1  sklep U Jacka, ul. Sochaczewska 19  sklep piekarni Otrebusy, ul. 11 Listopada 4F  sklep na Borkach, ul. Kępińska 66  kioski przy rondzie W. Kowalskiego
otrębusy: Szkoła Podstawowa, ul. M. Piaseckiego 2  Toeplitzówka, ul. Wiejska 1 – Biblioteka, NZOZ  Przedszkole, ul. Wiejska 1A  świetlica GOK, 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 ul. Natalińskiej 23
kanie: sklep „Małgosia”, ul. J. Piłsudskiego 58  sklep przy WKD, ul. J. Piłsudskiego 11  Patataj, ul. Krótka 9  Os. Słoneczne, Galeria Pomysłów 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
żółwin: Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 39
DZIĘKUJEMY ZA POMOC W DYSTRYBUCJI „RATUSZA” SOŁTYSOM SOŁECTW:
 Biskupice  Czubin  Krosna  Milęcin  Terenia  Owczarnia  Żółwin  Parzniew  Falęcin  Moszna  Domaniew  Kotowice  Koszajec

