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Qltywator

W ostatni weekend sierpnia odbyły się dożynki
gminne. W programie znalazły się m.in. zawody
siłaczy, własnoręczne ubijanie masła i robienie
mydła oraz występy zespołów muzycznych.

P

ierwszym punktem programu – jeszcze przed
rozpoczęciem oficjalnych
uroczystości dożynkowych
– były zawody Strong-Man,
które poprowadził Sławomir
Toczek, wielokrotny medalista Polski, Europy i świata.
Nie tylko dopingował zawodników, lecz także zapraszał publiczność do zmierzenia się z ciężarami.
Część oficjalną rozpoczęła Anna Sobczak, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, który organizował dożynki. Burmistrz Arkadiusz
Kosiński podziękował rolni-

kom za trud i wysiłek. Szczególna rola przypadła w tym
roku mieszkańcom Kotowic
– sołtys Anna Stachlewska
i Jan Dąbrowski byli starostami dożynkowymi. Nie
zabrakło też tradycyjnego
dzielenia się chlebem. Można było obejrzeć wystawę
koszy dożynkowych przygotowanych przez sołectwa
gminy Brwinów (Kotowice,
Koszajec, Żółwin, Owczarnia, Domaniew, Moszna,
Biskupice, Falęcin, Czubin,
Milęcin) oraz wieniec dożynkowy gminy Brwinów.
W rustykalny klimat

wpisywały się stoiska m.in.
tkackie i rękodzielnicze.
Była też okazja, by spróbować ubijania masła i wicia
wianków, a nawet nauczyć
się domowej produkcji ekologicznego czarnego mydła
z chmielem. Wielbiciele
słodkich smakołyków mogli
posłuchać pszczelarza i spróbować różnego rodzaju mio-

dów. Po południu na scenie
zagościły zespoły muzyczne:
Bostton, Diley, Sound Force,
Fanatic i Hit Boyz.
W niedzielę 26 sierpnia
w kościele św. Floriana została odprawiona dożynkowa msza święta. Była ona kolejną okazją do podziękowania za trud pracy rolników
i podzielenia się chlebem.
Fot. Urząd Gminy Brwinów (PR)

strony Gminnego Ośrodka
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Termin Dni Brwinowa tradycyjnie już przypada we wrześniu. Jest to okazja do upamiętnienia walk
stoczonych przez 36 Pułk Piechoty Legii Akademickiej w okolicach Brwinowa. Program na str. 12 >>>
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KACPA Challenge, imprezy
Stowarzyszenia Projekt
Brwinów, Dni Brwinowa
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Na zdjęciach od lewej: Burmistrz otrzymał chleb dożynkowy od starostów dożynkowych. Obiecał dzielić go sprawiedliwie.
W środku: Przygotowane przez sołectwa kosze z warzywami i owocami trafiły do Domu Samotnej Matki. Na zdjęciu z prawej:
Sławomir Toczek przyjechał do Brwinowa na zaproszenie Wojciecha Niteckiego (Towarzystwo Gimnastyczne Sokół).

Z okazji jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę
niepodległości publikujemy w „Ratuszu” artykuły o historii.
Tym razem – o walkach toczonych w okolicach Brwinowa
w obronie niepodległości we wrześniu 1939 roku.
– str. 2 i 3
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Oddziały 28 Dywizji Piechoty - odznaki i liczba walczących pod Brwinowem

Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości.

Przebieg bitwy pod Brwinowem
Choć oddziały 28 Dywizji Piechoty poniosły duże
straty na początku września, chciały iść na pomoc
Warszawie, atakowanej już przez Niemców.

W

cy około dwóch godzin. Żołnierze jedzą posiłek podany
przez mieszkańców. W tym
czasie rozpoznanie ustaliło,
że Niemcy są w Parzniewie
i Helenowie, dlatego dowódca dywizji płk. Broniowski
rozkazuje rozwinąć natarcie
w kierunku Pruszków–Włochy, w celu przebicia się do
Warszawy.

Ludność Brwinowa starała się
pomagać
żołnierzom.
Ranni w bitwie
żołnierze byli znoszeni
z pola walki do szpitala
polowego w pałacu
Wierusz-Kowalskich.

Godz. 9.00. Oddziały
polskie rozpoczynają marsz.
Nacierają na folwark Helenów, Kanie i Otrębusy. Tam
przy próbie przekraczania

72 Pułk Piechoty
im. D. Czachowskiego
ok. 150 żołnierzy

toru kolejki EKD kompania
ponosi ciężkie straty. W natarciu I baonu na Otrębusy
poległo 7 oficerów, 3 podchorążych i wielu żołnierzy.
Część rannych ewakuowano
do szpitala w Brwinowie.
	II baon wyrusza wzdłuż
toru kolejowego na Parzniew. Po przekroczeniu
Zimnej Wody żołnierze zostają ostrzelani ogniem artylerii i ckm z kierunku Parzniew–Helenów. Polskie natarcie ustaje pod ogniem artylerii niemieckiej.
Godz. 12.00. Do stanowisk II baonu przybywa dowódca pułku płk dypl. Karol
Ziemski i wydaje rozkaz:
Utrzymać się na zajętych stanowiskach aż do otrzymania
dalszych rozkazów. Znów
silny ogień karabinów maszynowych z kierunku Helenów, a z tyłu od strony lasu
na południowym wschodzie
Otrębus również ogień moździerzy. Są zabici i ranni.

15 Pułk Piechoty
„Wilków”
ok. 300 żołnierzy

Dowódca nakazuje wycofanie się do Brwinowa.
Godz. 13.00. Niemcy
podwożą
samochodami
posiłki z Helenowa. Ppor.
Jędrzejewski rusza z okrzykiem: Jeszcze Polska nie zginęła – chłopcy za mną! Po
kilku krokach pada martwy
od kul nieprzyjaciela.
Wychodzi natarcie niemieckich czołgów, z których
dwa zostają rozbite przez
artylerię przeciwpancerną,
a pozostałe wycofują się.
Piechota niemiecka naciera
na południowy skraj Brwinowa, ale Polacy utrzymują
się na stanowiskach.
Godz. 15.30. Niemcy
pod osłoną czołgów ponawiają atak: od Pruszkowa wzdłuż
torów, z Koszajca na Wigusin, z Helenowa na Parzniew.
1 kompania wycofuje się.
	Napływają masy rannych
żołnierzy. Ludność Brwinowa czyni wszystko, aby pomagać w tej ciężkiej walce.

Fot. Urząd Gminy Brwinów (PR)

ojska niemieckie
znajdowały
się
8 września 1939 r.
na linii Błonie–Warszawa
(4 Dywizja Pancerna) oraz
Raszyn–Warszawa (31 Dywizja Piechoty). Niemcy pojawili się także w Brwinowie,
ale 12 września zostają wyparci przez wkraczające od
strony Milanówka oddziały 36 Pułku Piechoty Legii
Akademickiej.
	Straż przednia wojsk
polskich idąca o świcie
ul. Grodziską w kierunku
stacji kolejowej dostaje się
pod ostrzał. Ginie kilku
żołnierzy oraz cywil Jan Józef Cegielski z Brwinowa, a
kpt. Władysław Jarmołowicz
zostaje śmiertelnie ranny.
Polacy zajmują stację kolejową, Niemcy się wycofują.
Docierające do Brwinowa
oddziały przygotwują się do
dalszego natarcia. Poranek
w Brwinowie na Rynku – nareszcie odpoczynek, trwają-

36 Pułk Piechoty
Legii Akademickiej
ok. 1000 żołnierzy

Na zdjęciach: Zdjęcia z Pól Parzniewskich, gdzie w ubiegłych latach odbywały się widowiskowe rekonstrukcje historyczne.

Urząd Gminy Brwinów: adresy i telefony			

22 738 26 15

e-mail: brwinow@
brwinow.pl

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

Kobiety znoszą żołnierzy
z pola walki do szpitala polowego w pałacu w Brwinowie,
gdzie lekarz pułkowy przy
pomocy ludności Brwinowa
opatruje rannych.
Polskie oddziały wycofują się i udają na Rynek.
Straty II baonu do godz. 16
wyniosły: wszyscy dowódcy
kompanii, 5 dowódców plutonów, a z 300 podoficerów i
żołnierzy wycofało się tylko
40, reszta zabici, ranni lub
dostali się do niewoli.
Brwinów jest ostrzeliwany przez ciężką i lekką artylerię. W folwarku Brwinów
zbierają się resztki całej 28
dywizji. 36 pp LA – I i III
baon po około 150 żołnierzy,
II baon – 40, 72 pp – około
50 żołnierzy, 15 pp – I baon
około 150 żołnierzy.
Do II baonu mjr. Waleriana Wieleżyńskiego nie
dotarł rozkaz opuszczenia
stanowisk bojowych i jego
żołnierze 13 września małymi grupkami przedostali się
do Warszawy, gdzie walczyli
na Saskiej Kępie.
Przed
opuszczeniem
Brwinowa dowódca 28 DP
wydaje rozkaz: Pozostawić
wszystkie tabory, jaszcze,
samochody itp., a tylko
z ludźmi i najlżejszymi taborami resztki naszej 28 DP
mają wycofać się do Puszczy
Kampinoskiej, by przebić
się do Modlina. Koła u dział
należy owinąć słomą, aby
Dokończenie na str. 3 >>>

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

Urząd Gminy

				

28 Pułk Artylerii
Lekkiej
8 dział
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>>> Dokończenie artykułu ze str. 2
marsz nocny odbywał się jak i po wieczornym paronajciszej. 36 pp maszeruje w godzinnym
odpoczynku
straży przedniej, którą oso- docierają przed świtem
biście prowadzi jego dowód- 14 września do twierdzy
ca płk dypl. Karol Ziemski.
Modlin.
Godz. 22.45. Wymarsz
– por. Stanisław Rumianek,
28 DP okrężną drogą przez
kombatant Armii Krajowej
Kotowice (omijając Błonie), (skrócona wersja tekstu broLeszno, Zaborówek.
szury wydanej przez Urząd
13 września rano, po kilGminy Brwinów w 2014 r.)
ku godzinach odpoczynku
oddziały osiągają wieś Bielany, po czym ruszają dalej

Przetargi – do powtórzenia

Komentarz burmistrza
Arkadiusza Kosińskiego
na temat oferty ZTM wprowadzenia
biletu metropolitalnego w gminach
podwarszawskich
Ostatnio głośno jest o dopłatach do biletu metropolitalnego. Wprowadzają je samorządy, na terenie których ma
swoje linie warszawski ZTM.
Gmina Brwinów nie była
obsługiwana przez autobusy
komunikacji warszawskiej.
Nie powiodły się też rozmowy
prowadzone kilka lat temu w
sprawie przedłużenia linii
SKM. Na przeszkodzie stanął
wówczas brak taboru oraz
duże oczekiwania finansowe
ze strony ZTM, który, co zrozumiałe, nie chce dopłacać
do usług świadczonych dla
sąsiednich gmin i proponuje

współpracę na swoich warunkach.
Oczywiście, możemy zdecydować teraz o wejściu
w tzw. „bilet metropolitalny”,
finansując z budżetu Gminy
Brwinów różnice w cenie biletów (propozycja ZTM polega
na tym, że bilet tak naprawdę nie tanieje, lecz jest płacony przez dwie strony: część
płaci pasażer, a drugą część
– gmina). Skutek byłby taki,
że ten wydatek uszczupliłby
o kilka milionów nasz budżet
gminny. Podróżowanie do
i w obrębie Warszawy byłoby
tańsze, ale liczy się też roz-

wój własnej miejscowości,
rozbudowa infrastruktury
i podniesienie jakości życia
tu na miejscu. My przecież
ciągle jesteśmy gminą „na
dorobku”, z olbrzymimi potrzebami inwestycyjnymi.
Zważywszy, ile jeszcze
trzeba zrobić w Naszej Gminie (m.in. budowa i rozbudowa szkół i przedszkoli,
przebudowa i remonty dróg,
budowa kanalizacji sanitarnej w kolejnych miejscowościach, godne warunki dla
biblioteki oraz ŚOPS itp., itd.)
– dzisiaj nas nie stać na tego
typu dopłaty dla ZTM.

z a p r o s z e n i e

W 2018 r. pojawił się problem z brakiem oferentów
w przetargach lub nadmiernie wyśrubowanymi
cenami. Zahamowało to realizację niektórych
inwestycji, w tym budowę ronda, zaplanowaną
przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich.

16 spotkań z burmistrzem Arkadiuszem Kosińskim

aplanowanie na ten
rok wielu inwestycji
przez samorządy (m.in.
z nowego rozdania środków
unijnych) sprawiło, że firmy
budowlane nie chcą brać kolejnych zleceń lub znacznie
podwyższają ceny. Same zaś
odczuwają brak rąk do pracy. Taka sytuacja powoduje,
że część planowanych na
ten rok zamierzeń w gminie Brwinów trzeba będzie
przenieść na 2019 rok.
	Nie udało się znaleźć
wykonawców ścieżek rowerowych w Brwinowie (ul.
Wilsona) oraz do Grudowa.
Zostały unieważnione przetargi dotyczące budowy drogi w parku miejskim oraz
kolejnych prac związanych
z urządzaniem tam zieleni
oraz projektowaniem ogrodu botanicznego. Nie został
wybrany wykonawca remontu na Orliku w Żółwinie.
	Nie powiódł się też drugi przetarg ogłoszony przez
Mazowiecki Zarząd Dróg
Wojewódzkich, dotyczący
budowy ronda i chodników
przy ul. Biskupickiej. – Będę
zabiegał o ponowienie przetargu i realizację tej inwesty-

Milęcin

29 sierpnia
(środa)

godz. 18.00 Milęcin 54

Krosna

3 września
(poniedziałek)

godz. 18.00 Krosna, ul. Tęczowa 13

Koszajec

3 września
(poniedziałek)

godz. 20.00 Koszajec 20

Falęcin i Grudów

4 września
(wtorek)

godz. 18.00 Falęcin 14

Kotowice

4 września
(wtorek)

godz. 20.00 Kotowice 3

Domaniew
i Domaniewek

12 września
(środa)

godz. 18.00 OSP Moszna

Moszna

12 września
(środa)

godz. 20.00 OSP Moszna

Czubin

19 września
(środa)

godz. 18.00 Czubin 9

Biskupice

19 września
(środa)

godz. 20.00 OSP Biskupice

Brwinów

23 września
(niedziela)

godz. 16.00 OSP Brwinów,
ul. Pszczelińska 3

Kanie

25 września
(wtorek)

godz. 19.00 Kanie, Patataj,
ul. Krótka 9

Owczarnia

27 września
(czwartek)

godz. 19.00 Owczarnia, OWCA,
ul. Cyprysowa 4

Parzniew

10 października
(środa)

godz. 19.00 Parzniew, Dom
Gościnny Zalewskich

Otrębusy

12 października
(piątek)

godz. 19.00 Otrębusy, przedszkole,
ul. dr. M. Piaseckiego 2A

Brwinów

14 października
(niedziela)

godz. 16.00 Szkoła Podstawowa nr 1,
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 11

Żółwin i Terenia

15 października
(poniedziałek)

godz. 19.00 OSP Żółwin,
ul. Nadarzyńska 25

Z

cji w przyszłym roku – zapowiada burmistrz Arkadiusz
Kosiński.
Podobna sytuacja miała
miejsce w 2014 r. – To był
także rok wyborczy – wspomina burmistrz. – Podjąłem
wówczas decyzję o unieważnieniu przetargu na budowę
ciągu
pieszo-rowerowego
z Brwinowa do Parzniewa
ze względu na wygórowane
kwoty podawane przez oferentów. Przewidywałem, że
przedłużenie terminu budowy do połowy następnego
roku przyniesie obniżenie
cen. Choć niektórzy obawiali się, że ścieżka już nigdy nie
powstanie, bo nie ma żadnej
gwarancji, że później znajdą
się tańsi wykonawcy, to czas
pokazał, że miałem rację –
dodaje burmistrz Kosiński.
Przetargi nierozstrzygnięte będą powtarzane.
Oby z podobnym efektem
jak w przypadku ścieżki
do Parzniewa cztery lata
temu. Realizacja inwestycji
z kilkumiesięcznym opóźnieniem spowodowała, że
gmina zaoszczędziła ponad
pół miliona złotych – tak
spadły ceny po wyborach samorządowych w 2014 r.

Spotkania z mieszkańcami – tradycyjnie na przełomie lata i jesieni,
w Brwinowie oraz w sołectwach gminy.
Termin spotkania

i n f o r m a c j e

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

Miejsce spotkania
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sprzedaż działek

o g ł o s z e n i e

„Szarusia” na początek roku szkolnego
Na dobry początek nowego roku szkolnego dzieci z klas 1-3 brwinowskich
szkół podstawowych otrzymały reprint książki pt. „Szarusia”.

T
Gmina Brwinów
oferuje

działki budowlane
na sprzedaż
Najbliższy przetarg
9 października 2018 r.
Informacje:
Referat Gospodarki
Nieruchomościami,
Urząd Gminy Brwinów
ul. Grodziska 12,
pokój 209, II piętro,
tel. 22 738 26 94
lub 22 738 26 53

o było bardzo dawno.
Ale jest zupełnie prawdziwe. Najprawdziwsze –
takimi słowami rozpoczyna
się książka, której historia
ma początki w Domaniewie, miejscowości położonej
niedaleko Brwinowa. 		
Autorka książki Julia
Duszyńska prawie 100 lat
temu spędzała tutaj wakacje i opisała przygody dzieci
oraz tytułowej kuropatwy
Szarusi. Julia Duszyńska
była siostrzenicą słynnego
malarza Wojciecha Gersona, który również odwiedzał i malował te okolice.
Reprint przedwojennej
książki, która została złożona i oprawiona we Lwowie w 1938 r., jest wiernym

odwzorowaniem oryginału.
Swoim wyglądem przypomina dawne elementarze –
jest w twardej oprawie i ma
płócienny grzbiet.
Lektura z rodzicami
może
zachęcić najmłodszych do odkrywania nieznanych
dotąd zakątków
gminy Brwinów
oraz być okazją
do
poznawania
jej bogatej historii. Ze względu na
duże litery w książce starsze
dzieci mogą czytać ją samodzielnie, ale opowiadanie o
perypetiach Szarusi nadaje
się też do wspólnej lektury
wraz rodzicami czy star-

szym rodzeństwem.
Julia Duszyńska (1894–
1947) zasłynęła w 20-leciu międzywojennym jako
autorka książek dla najmłodszych. Kolejne
roczniki
dzieci
poznawały lekturę o
sympatycznym
skrzacie
pt.
„Cudaczek-Wyśmiewaczek ”
i korzystały z
„E lement a rz a
dla I klasy szkół
powszechnych miejskich”,
którego była współautorką.
Redagowała pisma dziecięce „Słonko” i tygodnik dla
starszych dzieci „Poranek”.

z a p r o s z e n i e
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DZIAŁKI BUDOWLANE: 4 działki mieszkaniowe
Oferowane działki położone są w rejonie ul. Bratniej, po
północnej stronie Brwinowa. Jest to teren płaski, porośnięty obecnie trawami i pojedynczymi drzewami.
Dostęp do drogi publicznej (ul. Bratniej) poprzez
drogi wewnętrzne (obecnie nieurządzone).
1. Działka nr ewid. 80 przy ul. Agrestowej 8
pow. 0,0924 ha, cena wywoławcza 170 tys. zł*
2. Działka nr ewid. 88 przy ul. Aroniowej 6
pow. 0,0932 ha, cena wywoławcza 155 tys. zł*
3. Działka nr ewid. 94 przy ul. Czereśniowej 6
pow. 0,1514 ha, cena wywoławcza 275 tys. zł*
4. Działka nr ewid. 95 przy ul. Czereśniowej 4
pow. 0,1514 ha, cena wywoławcza 275 tys. zł*
* Cena netto. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w terminie
do 3 października br. Wysokość wadium wynosi 20 tys. zł dla działek nr 1 i 2
oraz 30 tys. zł dla działek nr 3 i 4.
Pełne informacje na temat przetargów publikowane są
w Biuletynie Informacji Publicznej
oraz na stronie oferta.brwinow.pl
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Fot. Urząd Gminy Brwinów (PR)

Nowy wóz bojowy dla OSP Biskupice
Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy trafił do OSP Biskupice. Symboliczne
przekazanie kluczyków odbyło się 1 września, podczas jubileuszu OSP.

S

amochód marki Volvo,
zakupiony przez gminę
Brwinów dla OSP Biskupice,
jest wyposażony w nowoczesne systemy ratowniczo-

-gaśnicze m.in. autopompę
z urządzeniami kontrolno-sterowniczymi,
działko
wodno-pianowe o regulowanym natężeniu, zbiornik

Przesiadaj się i jedź

Komisja Europejska organizuje co roku kampanię,
która ma zachęcić do wybierania ekologicznego
transportu: publicznego, rowerowego i pieszego.
Hasło w tym roku: Przesiadaj się i jedź!
Gmina Brwinów włącza się
w działania Tygodnia Zrównoważonego
Transportu
(16–22 września). Podczas
Dnia Bez Samochodu będzie
można bezpłatnie podróżować brwinowską komunikacją miejską. Nie zabraknie
niespodzianek oraz konkursu fotograficznego, w którym będzie można wygrać

gadżety rowerowe. Więcej
informacji już wkrótce w internecie na www.brwinow.pl
oraz na fb.com/brwinow.
W ostatnim dniu akcji
(22 września) Stowarzyszenie Projekt Brwinów zaprasza na imprezę rowerową na
zakończenie sezonu. Więcej
o Brwinowskiej Nocnej Masie Krytycznej na str. 11.

Zaczipuj swojego psa
Mieszkańcy gminy Brwinów mogą skorzystać
z bezpłatnego czipowania psów. We wrześniu
mobilna akcja prowadzona będzie w sołectwach.
Lecznice prowadzące czipowanie przez cały rok
•„Weta”, Brwinów, ul. Rynek 13
• Gabinet weterynaryjny,
Brwinów, ul. Okopowa 10
• Pod Skowronkiem,
Żółwin, ul. Świerkowa 16
• Przychodnia w Nadarzynie,
ul. Mszczonowska 20
• „Faunistika”, Podkowa Leśna,
ul. Słowicza 1F
Przychodnie w Pruszkowie:
• ul. Gordziałkowskiego 5
• Vet Care, ul. Majowa 3
sobota 15 WRZEŚNIA
godz. 9.00, Domaniew 54A – posesja Sołtysa
godz. 10.30, Moszna 41 – posesja Sołtysa
godz. 12.00, Otrębusy – park przy Toeplitzówce, ul. Wiejska
godz. 14.00, Falęcin 14 – posesja Sołtysa
godz. 15.30, Żółwin, ul. Graniczna 4 – posesja Sołtysa
godz. 17.00, Terenia, ul. Borówkowa 11 – posesja Sołtysa
sobota 22 WRZEŚNIA
godz. 9.00, Krosna, ul. Tęczowa 13 – posesja Sołtysa
godz. 10.30, Biskupice 51 – budynek OSP
godz. 12.00, Milęcin 54 – posesja Sołtysa
godz. 14.00, Owczarnia – sklep „Pod świerkami”
godz. 15.00, Owczarnia – plac zabaw przy ul. Żółwińskiej
godz. 16.00, Parzniew – Rezydencja Zalewskich

wody o pojemności 3000 l,
instalację zraszaczową, wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o dł. węża
60 m, maszt oświetleniowy
teleskopowy i wciągarkę o
napędzie elektrycznym.
	Na zakup fabrycznie nowego samochodu udało się
pozyskać dotację ze środków
województwa mazowieckiego w kwocie 130 tys. zł. Cena
zakupu uzyskana w przetargu to 769 980,00 zł.
Nowe Volvo zaczęło
służbę w Biskupicach od zaprezentowania się na jubileuszu 90-lecia istnienia OSP
w tej miejscowości.

Na zdjęciu: prezes OSP Biskupice Tadeusz Dolota, reprezentująca Marszałka radna powiatowa Agnieszka Kuźmińska
oraz zastępca burmistrza Sławomir Walendowski.
z a p r o s z e n i e

KONKURS NA
NAJWIĘKSZY OWOC
I WARZYWO
Nagrody przyznawane będą
w kategoriach:
- na najbardziej dorodne warzywo
- na najbardziej dorodny owoc

Konkurs trwa
do 5 października 2018 roku
Ogłoszenie wyników
konkursu i wyłonienie
zwycięzców nastąpi do
12 października 2018 roku

INFORMACJE O KONKURSIE:

www.konkurs.brwinow.pl
Referat Ochrony Środowiska
i Rolnictwa
tel. 22 738 25 90
e-mail: zielen@brwinow.pl
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Inwestycje
dla mieszkańców

Mapa pokazuje wybrane
w II poł. 2017 r.
oraz w 2018 r.

c1

Podczas spotkań burmistrza Arkadiusza
Kosińskiego z mieszkańcami pada wiele pytań
o inwestycje wykonane w ciągu ostatniego roku.

M

ieszkańcy są bardzo zainteresowani prowadzonymi
pracami i zmianami, jakie
zaszły w gminie Brwinów
w czasie od ostatniego spotkania.
W sytuacji gminy widoczne są duże potrzeby,
jeśli chodzi o budownictwo
oświatowe i poprawę stanu
dróg. W wielu miejscach
trwa też budowa wodocią-

gów i kanalizacji. Pod wieloma względami gmina
Brwinów nadrabia jeszcze
zaległości w stosunku do
sąsiadów, lecz tempo prowadzenia inwestycji gminnych, a także prace prowadzone przez powiat pruszkowski oraz województwo
mazowieckie w zauważalny
sposób poprawiają stan infrastruktury i jakość życia
mieszkańców.

Krosna
b6 W 2017 r. zakończy-

ła się prowadzona etapami
przebudowa ul. Pszczelińskiej w Brwinowie. Gmina
Brwinów sfinansowała koszt
dokumentacji oraz budowy
oświetlenia. Ulica zyskała
nie tylko nową nawierzchnię. W trosce o ochronę
drzew zastosowano przy jej
budowie specjalne rozwiązania.

b7 W 2018 r. została zrea Przegląd po zimie daje podstawy do podjęcia decyzji,
które drogi zostaną utwardzone destruktem asfaltowym. alizowana przebudowa ul.
Stan wielu dróg wymaga poprawy, co roku udaje się wykonać Granicznej. Koszt: 1,6 mln zł.
ok. 8 km. Wydatki na ten cel to ok. 2,5–3 mln zł rocznie.
b8 Gmina Brwinów zlecib1 Od roku działa no- b2 W 2018 r. zostało za- ła w 2018 r. zaprojektowanie
woczesna hala sportowa, kończone zadanie rozłożone sygnalizacji świetlnej oraz
która spełnia wymagające na etapy: przebudowa ciągu doświetlenia skrzyżowania
normy budynku pasywnego ulic Żurawiej i Mickiewi- dróg powiatowych – ul. Groi zdobyła tytuł „Sportowy cza. Koszt: ok. 1,66 mln zł.
dziskiej i Sportowej. WarObiekt Roku 2017”. Inwestytość umowy: 60 tys. zł.
b3
cja warta ok. 9,2 mln zł służy
Przebudowa ulic My- b9
dziś mieszkańcom. Budowę śliwskiej oraz Słonecznej (do
Obecnie trwa projekdofinansowały Ministerstwo Sportowej) kosztowała 1,24 towanie przebudowy ul. T.
Sportu oraz NFOŚiGW.
Kościuszki. Realizacja plamln zł.
nowana jest na 2019 r.
a

b10 Został wybrany wy-

konawca remontu elewacji
budynu OSP w Brwinowie.
Po zakończeniu remontu
zachodnia ściana zostanie
ozdobiona muralem. Jest to
kolejny etap modernizacji
budynku.

b1

b11

Rewitalizacja pałacu
przedłuży się. Gmina Brwinów wypowiedziała umowę dotychczasowemu wykonawcy. Pisaliśmy o tym
w lipcu w nr 77 „Ratusza”.

b12

b5

Rowerzyści korzystają już z kolejnych odcinków sieci dróg rowerowych
wzdłuż ul. Sochaczewskiej,
ul. Przejazd i na trasie do
Kotowic (przedłużenie drogi
powiatowej ul. Marszałka J.
Piłsudskiego).

Czubin
a

Biskupice

Milęcin
a

c2

f

Kotowice
a

r1 Etapami

realizowana jest
przebudowa
ul. Józefowskiej
w Krośnie,
ze wsparciem
środków na budowę dróg dojazdowych do pól.
Koszt: 1,18 mln zł.

Falęcin

runku w centrum Brwinowa
przyniosło zakończenie przebudowy ul. Armii Krajowej.
Zadanie zostało zrealizowane
za ponad 945 tys. zł.

b5 Czas na targowisko.

W przetargu została wyłoniona firma, która w 2018 r.
zaprojektuje targowisko, a
w 2019 r. przystąpi do realizacji przebudowy.

b10

Brwinów

a

a

o

Grudów

r2 Do końca września

2018 r. ma zostać wykonany projekt budowlano-wykonawczy ul. Słonecznej
w miejscowościach Krosna i
Moszna. Koszt tej dokumentacji: 105 tys. zł.

Owczarnia

c1 Gmina zleciła opraco- w W 2018 r.
została przebudowanie dokumentacji pro-

jektowej budowy ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 720, od wiaduktu nad A2 do Domu Pomocy
Społecznej w Czubinie.

wana ul. Łokietka
w Owczarni.
Koszt inwestycji:
1,42 mln zł.

a
w

ż1 Po

wybudowaniu
gminę chodnika
w ul. Nadarzyńskiej w Żółwinie została wykonana też
przebudowa skrzyżowania
z ul. Słoneczną. Koszt prac
zrealizowanych w 2017 r.
na drogach powiatowych
wyniósł 90 tys. zł.

c2 OSP Biskupice otrzy- przez

mała w 2018 r. nowy
wóz bojowy. Jest to kolejny
etap modernizacji i doposażania tej jednostki.

f Gmina Brwinów doło-

żyła 100 tys. zł do kosztów
budowy powiatowej drogi
prowadzącej przez Milęcin
do Żukówki.

ż3
b4 Dużą zmianę wize-

r1

c1

ż2 Budowa ciągu pieszo-

-rowerowego wzdłuż ul.
Nadarzyńskiej od ul. Słonecznej do ul. Leśnej kosztowała ponad 427 tys. zł.

ż3 W 2017 r. została za-

kończona rozbudowa budynku OSP Żółwin; została
też zmodernizowana część
budynku, gdzie funkcjonuje
świetlica socjoterapeutyczna i świetlica Senior Plus.
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przedsięwzięcia prowadzone na terenie gminy

Domaniew

Domaniewek
a

a

d1 d2

s1

s1 Modernizacja

budynku OSP Moszna jest
prowadzona sukcesywnie.
Rok temu wykonano nowe
ogrodzenie. Jednostka jest
też doposażana. Niedawno
została włączona do KSRG.

s2 Zbudowana w 2017 r.

Moszna
r2

k2

k1 W 2017 r. została za-

s2

projektowana, a w 2018 r.
rozpoczęta przebudowa ul.
Leśnej w Kaniach.

d1 Budowa drogi gmin-

Koszajec

k2 Została

opracowana
dokumetacja projektowo-kosztorysowa
świetlicy
wiejskiej w Kaniach. Teren przyszłej budowy został
oczyszczony.

nej 19 KDL w Domaniewie
kosztowała w 2017 r. prawie
338 tys. zł.

Parzniew

obwodnica wsi Moszna wyprowadza ruch ciężarówek
poza zabudowania, łącząc
tereny centrów logistycznych ze skrzyżowaniem w
Pruszkowie (drogą przy górce śmieciowej). Koszt: ponad
2,83 mln zł.

d2

d2 Kończą się obecnie

p1

prace przy budowie świetlicy wiejskiej w Domaniewie.
Jeszcze w tym roku rozpocznie ona swoją działalność.

p2
b1 b2
b3 b4
b5 b6

y1

b7 b8
b9 b11 b12

a

Kanie

o

a

Otrębusy

k1 k2
y1

y2

Żółwin
ż1

ż2 ż3

ż4 ż5 ż6

a
o

Terenia
a

t

ż4 W lipcu 2018 r. został

ogłoszony przetarg na budowę przedszkola w Żółwinie. W chwili oddawania
numeru do druku trwała
analiza złożonych ofert.

ż5 Zlecone zostało wykot W związku z możli- nanie projektu przebudowy,

wością pozyskiwania środków na drogi rowerowe,
gmina Brwinów zleciła projektowanie trasy wzdłuż ul.
Granicznej i Pieczarkowej
w Tereni, do realizacji we
współpracy z gminą Nadarzyn w rejonie granicy obu
gmin.

rozbudowy i nadbudowy budynku Szkoły Podstawowej
w Żółwinie.

ż6 Ogłoszono przetarg na
budowę kolejnego odcinka
chodnika przy drodze powiatowej ul. Nadarzyńskiej
w Żółwinie – do LKS Wolta.

o Zadaniem realizowanym sukcesywnie każdego roku

jest modernizacja placówk oświatowych. Remonty w szkołach i przedszkolach prowadzone są zwykle w czasie wakacji,
częściowo przez wykonawców wyłonionych w przetargach
(w 2018 r. za ok. 1,5 mln zł), częściowo przez pracowników
gospodarczych Referatu Gospodarki Komunalnej.

y2
p1 Ulica Wolności jest
nową drogą wybudowaną
w sąsiedztwie osiedli Twój
Parzniew – Miasto Ogród.
Obok jezdni zaprojektowane
zostały 64 miejsca parkingowe oraz ciąg pieszo-rowerowy. Inwestycja została
zakończona latem 2018 r.
Koszt: 2,15 mln zł.
p2 Powstał kolejny od-

cinek ul. św. Jerzego,
ważnej komunikacyjnie drogi na terenie przemysłowego
Parzniewa. Budowa została
sfinansowana przez nowego
inwestora, który rozpoczyna
działalność na terenie gminy – spółkę Hupac Terminal
Brwinów.

o

w połowie
y1 Zakończona
2018 r. przebudowa ul.

Legenda:

Toeplitza oraz ul. Sadowej
na odcinku od ul. Sygietyńskiego i Wspólnej kosztowała
ponad 1 mln zł.

budowa wodociągów

y2 Dobiegła końca budo-

prace Mazowieckiego
Zarządu Dróg Wojew.

wa przedszkola w Otrębusach. Obecnie trwają jeszcze
ostatnie odbiory. W nowym
budynku, do którego przeniensie się przedszkole z ul.
Wiejskiej, będą miejsca dla
100 dzieci. Koszt inwestycji
przekracza 5,5 mln zł.

budowa kanalizacji*

* W niektórych miejscowościach te wydatki idą w setki
tysięcy (np. w Koszajcu) lub
miliony zł (Owczarnia).
Opracowanie pomija budowę oświetlenia i wiele innych działań.

p1
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KAPELA ZE WSI WARSZAWA.
Perła Dni Brwinowa, wyczekana
i wymarzona. Dzwonię do Maćka
Szajkowskiego,
współzałożyciela i współtworcy zespołu. Od razu
wywalam z siebie potok słów w stylu: „Czeeeść Szaja, tu Ania Zajdel,
wiesz, że nie jestem dziennikarką
i nawet nie przepadam za wywiadami z muzykami, bo muzycy mówią poprzez muzykę przecież, ale
powiedz mi proszę dwie rzeczy,
żebym skrobnęła o Was coś takiego niebanalnego. Dobra?
Jakie jest najbardziej dziwaczne, najbardziej odstające od ludzkich wyobrażeń, może piękne, a może mroczne miejsce, w którym graliście, i jakie najdziwniejsze lokalne jadło, które nie wiadomo jak jeść, jedliście w swoich trasach po innych kontynentach?
Podążymy mapą dziwności, których zaznała Kapela i tym sposobem przybliżymy czytelnikom i czytelniczkom Ratusza Wasz zespół, który 8 września zagra na Dniach Brwinowa i to będzie super
nietuzinkowa reklama. Dobra?”.
Ale to był błąd połączenia.
Wysłałam więc Maćkowi te pytania i czekam na odpowiedzi z mą
niedziennikarską duszą na ramieniu. Niecierpliwię się i przebieram
nogami, bo Ratusz wychodzi lada dzień.
Maciek odpisuje dość szybko, a ja wklejam Pańswtu całe odpowiedzi, których udziela Magda Sobczak, cymbalistka i wokalistka Kapeli. Akurat wstrzeliłam się w ich pobyt na festiwalu w Pieninach,
Pannonica Folk Festival 2018.

Najbardziej egzotyczne jeszcze 15 lat temu były owoce dragon
fruit, które na Tajwanie widzieliśmy i jedliśmy po raz pierwszy.
Pieczone kasztany też jedliśmy tam pierwszy raz.
A mroczne miejsce to też był Tajwan, gdzie znaleźliśmy się w oku
cyklonu. Najpierw zaznaliśmy tam szczególnej ciszy, a potem byliśmy świadkami i obserwatorami huraganu nie do pojęcia, niewyobrażalnego wiatru. Koncert graliśmy tuż przed uderzeniem
cyklonu o największej sile w ich skali, parasolki i peleryny fruwały wkoło, przedmioty i ludzi porywał wiatr. Uwięziło nas wtedy
w hotelu na 3 dni.
Była też Malezja i tabliczka na plaży Morza Południowochińskiego: uwaga na krokodyle. Krokodyli nie było, były kąsające pchły
morskie, pogryzły nas niesamowicie.
No i jeszcze najmroczniejszy był hotel w Nowym Jorku na Manhattanie cały zamieszkały przez pluskwy, co jest tam okrutną
plagą, a NYC nie może sobie poradzić z badbugs. Troje z nas stało się ich ofiarami.
Cyklonu się nie spodziewamy w Brwinowie, nie przebijemy Tajwanu, zresztą nie aspirujemy, natomiast gościć tak zacne zespoły jak
Kapela ze Wsi Warszawa czy T/Aboret to jest jak wygrać los na loterii, a lokalnym zespołom wspierającym – Blues Fathers i Run the River – mogę tylko pozazdrościć wspólnego koncertu uświęcającego
te szczególne dni miasta.
To będzie wspaniały wieczór, którego kropką nad i będzie nocne
widowisko teatru ognia Jo Art Show, zapraszamy Państwa serdecznie.
DO ZOBACZENIA POD SCENĄ!

| foto_kzww.pl

PLANY EDUKACYJNO-KULTURALNE NA SEZON 2018/2019
Nasza misja, nasz cel działania i sens istnienia przedstawia się następująco:
Wspierać edukację tradycyjną, poszerzać możliwości pozyskania wiedzy, przybliżać
horyzont i rozwijać indywidualne talenty i pasje mamy zamiar poprzez:
nauczanie języków obcych: angielski dla młodzieży i dorosłych, niemiecki dla
młodzieży i cały wachlarz języków w ramach Uniwersytetu Każdego Wieku.
prowadzenie zajęć w czterech pracowniach plastycznych, w tym dwu w samym
OKeju
promocję czytelnictwa dla najmłodszych z panią Ludką i zabawy ruchowo-muzyczne z ciocią Emilką. Mała Akademia Umiejętności „MiAU” zaprasza przed-przedszkolaków z mamami i opiekunami
udostępnianie przyjaznej przestrzeni dla brydżystów i planszystów
szlifowanie umysłów młodych mechatroników na warsztatach robotycznych
pogłębianie wiedzy na temat zdrowotnych roślin i krzaków na warsztatach zielarskich
ćwiczenie nadgarstków na spotkaniach szydełkowo-dziewiarskich
naukę śpiewu i gry na instrumentach wszelakich w ramach Ogniska Muzycznego
im. Marii Szymanowskiej
ORAZ OCZYWIŚCIE OFERTA SEKCJI GIMNASTYCZNEJ OKEJ
organizację zajęć ruchowych (żeby zdrowy duch był w ciele zdrowym) dla dzieci:
balet, akrobatyka, fitness, treningi indywidualne, badminton, koszykówka, pilates,
tenis stołowy, tenis ziemny, treningi na ściance wspinaczkowej.

podejdź
zapytaj
p o m y ś l

DLA KAŻDEGO COŚ – W KAŻDYM WIEKU I CODZIENNIE

o k @ o k . b r w i n o w . p l
h a l a @ o k . b r w i n o w . p l
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Jarzebiny
narwij
,

… i głogu
i octomiód zrób sobie człowieku
żebyś nie umarł w barłogu
z nadmiaru złogu

Anna Czeremcha

„Jarzębinowe noce” to ponoć te, podczas których grom zabijał czarownice, a potwierdzają to wschodnioeuropejskie
latopisy. Kiedyś wierzono w moc roślin bardziej niż dziś. Nikt nie wątpił, że jarzębiny nie wolno ścinać i łamać jej gałęzi,
a jak już się, śmiałku, odważyłeś, to zaraz choroba jaka cię zaatakowała. Wierzono też, że dusze zmarłych dziewcząt idą
do jarzębin, chłopców zaś, do świerków.
Ot niewiele z dziejów jarzębniny, a jak działa na wyobraźnię. Stara wiara w moc drzew nieustająco zachwyca, przeraża
i inspiruje. Dziś mniej się nią przejmujemy i zajmujemy, choć moda na zioła i słowiaństwo przywraca zapomniane i zaniedbane prawdy ludowe.
Ja trochę o tych prawdach dziś. O leczniczej mocy jarzębiny, jej owoców właściwie. Zanim całkiem zmarnieje lub oskubie ją ptasi drobiazg, narwijmy jej sobie na ziołomiód lub octomiód, czyli prosty lek, niosący wiele dobrego. W ogóle
o ziołomiodach i octomiodach mogę co nieco powiedzieć, bo z coraz większą wprawą je robię i stosuję. I zachęcam
oczywiście do tego samego, bo zawsze zachęcam do samodzielnej pracy z roślinami, poszerzania o nich wiedzy, eksperymentowania. I Wy to wiecie, że dobrze mieć własne przetwory, jeśli robicie lub korzystacie z maminych czy babcinych przetworów domowych. Octomiód czy ziołomiód to też przetwór, tylko z właściwoścami leczniczymi.
Jarzębina, a także głóg, trzmielina, dzika róża to dzikie owoce, z których oprócz syropu, na który namawiałam w zeszłym roku, możemy nastawić ocet lub nalewkę, a następnie połączyć je z miodem.
OCTOMIÓD JARZĘBINOWY – DEILIKATNY I DLA WSZYSTKICH!
Jarzębinę najpierw do zamrażarki na noc, potem ugniatamy delikatnie i zalewamy letnią wodą z cukrem, słoik przykrywamy ściereczką. Mieszamy drewnianą łyżką co drugi, trzeci dzień. Po ok. miesiącu zlewamy i odstawiamy do sklarowania (czasem to kolejny miesąc). Następnie gotowy ocet jarzębinowy łączymy pół na pół z wybranym miodem i otrzymany octomiód stosujemy jako dodatek do wody czy herbaty. Połączenie octu i miodu stosowano jako panaceum
na wszelaką dolegliwość już w starożytności. Wówczas używano octu jabłkowego i to jest podstawowy octomiód,
a ten z jarzębiny to już fanaberia i zabawa w domową aptekę, ale za to z przeznaczeniem na usprawnianie i odtrucie
organizmu, dostarczenie witamin i kwasów oragnicznych, które w jarzębinie aż kipią, a stosowane przy reumatyzmie,
artretyzmie, kamicy niosą poprawę zdrowia. Octomiód jarzębinowy stosuję z przyczyn pragmatycznych, całe lato chce
się pić, a dodany do wody świetnie gasi pragnienie. Jesienią i w zimie dodawany do herbaty dostracza niezbędnych
składników odżywczych zapobiegających przeziębieniom. I jeszcze z takiej przyczyny, że ćwiarteczka octu jarzębinowego w sklepie kosztuje stówkę, więc jak widzę tego tysiaka na półce, to rozumiem, że jestem bardzo bogata. Ot co!
ZIOŁOMIÓD JARZĘBINOWY – MOCNIEJSZY, ALE ZA TO JAKI PREZENT NA GWIAZDKĘ!
Szklankę owoców zalewamy dwiema szklankami wódki, wytrawiamy dwa tygodnie, następnie płyn odcedzamy i łączymy z ulubionym miodem pół na pół. Po tygodniu zlewamy do mniejszych butelek i używamy. Kuracja może trwać
miesąc. Spróbujcie takiego ziołomiodu, pół kieliszka na noc. Przekonacie się, że jak Czeremcha coś zaproponuje, to
wstydu nie ma. Ziołomiód jarzębinowy polecam w profilaktyce lub leczeniu przeziębień, kłopotów z nerkami i boleści
w stawach lub dla poprawy kondycji organizmu.
Polecam uwadze także ocet i nalewkę z głogu, jest to sprzymierzeniec mocnego i zdrowego serca, do tego smaczny i zdecydowanie jeden z najbardziej z przebadanych naukowo surowców zielarskich. Zarówno z octu jak i nalewki można przyrządzić miodowe leki, łącząc jak te jarzębinowe. Zapewniam, że smak i działanie
ziołomiodu głogowego jest jak balsam na słabości i zwątpienia.
Jest jeszcze jednen cudowny środek rozgrzewjący, zapobiegający przeziębieniom, a nawet przeciwbólowy! Połączenie soku z owoców czarnego bzu, wybranego
octu owocowego i wody. To jest istna potęga w działaniu i dzieci to lubią!
Przetwarzajcie dzikie owoce, wrzesień jest nasz! Do zobaczenia w krzakach i zaroślach.
PS. Gotowe octomiody należy trzymać z dala od źródeł ciepła, bo miód w occie może zacząć pracować.
Najlepiej przygotowywać na bieżąco małe porcje.

Wasza Czremecha

| foto_ BEATA ZAJDEL | instagram.com/zajdelunia/

korzystałam z: Małgiorzata Kaczmarczyk, http://ziolowawyspa.pl/czarnobzowy-octomiod/; Ruta Kowalska, http://ziolawpelni.pl/ziolomiod-glogowy-lecznicza-slodycz/; Henryk Różański, http://rozanski.li/989/jarzebina-sorbus-w-ziololecznictwie/

Umie Konwersować po Włosku
Umiejętnie Korzysta z Wikipedii
Urozmaica Krajobraz Wielce
Uważa na Kroki w Walcu
Układa Kwietne Wianki
Uwielbia Kreatywne Wyprawy
Uroczo Kombinuje Włóczką
Uniwersytet Każdego Wieku
Unikalna Każda i Każdy z Was

*

DOŁĄCZ DO BRWINOWSKIEGO UKW, JEŚLI JESZCZE CIĘ Z NAMI NIE MA!

Nasz Uniwersytet Każdego Wieku zorientowany jest na przeżywanie przygód, poszerzanie horyzontów, kreowanie wolności wyborów, spędzanie czasu w miłym towarzystwie, ruch, taniec, języki, sztukę, gimnastykę
mózgu, przekraczanie granic, rozciąganie ciała i możliwości!
Jesteśmy zrzeszeni w Ogólnopolskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku, mamy wykłady, wyjazdy, zajęcia, spotkania, warsztaty. Bierzemy udział w konkursach, przeglądach i olimpiadach. Jesteśmy maszyną, która działa
wyśmienicie, nasza motornicza pani Dziekan nie śpi, a instruktorzy, wykładowczynie, nauczycielki i techniczni
dokładają starań, ażeby nasze UKW z dumy puchło i pęczniało. Co roku otwieramy się na nowe i na nawo!

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO

2018/2019 już 28 września, szczegóły wkrótce na plakatach w witrynach
miejskich i internetowych OKeja.

INFORMACJE I ZAPISY od poniedziałku do piątku w dziekanacie UKW
w siedzibie Okeja od 9:00 do 16:00
ZAPRASZAMY!
* Młodość jest czasem uczenia się, lecz żaden wiek
nie jest na to za późny – sentencja łacińska
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ZAKŁADKA DO KSIĄŻEK

Ludmiła Laskowska

PRZEDWIOŚNIE JESIENIĄ
„W trwającym roku stulecia odzyskania niepodległości pragnę zaprosić Polaków do Narodowego Czytania właśnie Przedwiośnia. Jestem przekonany, że wspólna lektura tej pięknej i mądrej książki pomoże nam jeszcze bardziej przybliżyć się do doświadczeń sprzed wieku. Bardzo zależy mi na tym, aby tegoroczna akcja, oprócz jej
stałego, głównego celu, którym jest promocja czytelnictwa, była też formą uczczenia jubileuszu. A zarazem chcę,
aby przesłanie Żeromskiego wzbogaciło program obchodów i wydarzeń o niezwykle istotny i potrzebny element
krytycznej refleksji nad dziejami ojczystymi” – pisze prezydent Andrzej Duda.
Biblioteka im. Władysława Wernera w Brwinowie także zaprasza do wspólnej lektury Przedwiośnia. O książce i autorze opowie pani profesor Ewa Paczoska, wspólnie przeczytamy wybrane fragmenty i przyjrzymy się samemu
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Przedwiośnie
Przedwiośnie
WAKACJE ZA NAMI…
U A R

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

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

niedziela

26

środa

3

środa

niedziela

poniedziałek

10

środa

10:00
12:30

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

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

Brwinów

m a z o w s z e

SALA WIDOWISKOWA ZESPOŁU MAZOWSZE

piątek

Wilsona 2

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

rozpoczynamy nowy sezon i ruszamy pełnąWilsona
parą! Prze-2
Brwinów
glądajcie szuflady, szykujcie wiersze, bo ogłaszamy
m.in.:
Drugą edycję Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego
BRWINOWSKI PARNAS | regulamin dostępny na naszej stronie:
Turniej Jednego Wiersza
Dla ciekawych świata – Slajdowisko PRZEZ KAZACHSTAN
W POJEDYNKĘ | 26.09.2018 | 18:00 | Kościuszki 1 E
Dla spragnionych dobrej literatury DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI w trzech grupach
Dla zapracowanych – Platforma IBUK Libra – czytelnia czynna
całą dobę – kody do pobrania we wszystkich placówkach biblioteki
Dla niestrudzonych dorosłych i dzieci – Fun Media – nauka języków obcych

DLA MŁODYCH CZYTELNIKÓW
Wieczór z bajką
Odwiedziny grup przedszkolnych
Spotkania tematyczne dla uczniów

UWAGA

NOWOŚCI

Aby nowy rok szkolny nie był taki straszny, w Dziecięcej fachowa pomoc:

pogotowie POLONISTYCZNE
RATUNKU, jutro klasówka z angielskiego!
Przypominamy, że od 15 września
można nas odwiedzać W KAŻDĄ SOBOTĘ

10.00 – 13.00
w w w.bibliote ka.br winow.pl

FB: biblioteka.brwinow | bibliotekawbrwinowie@tlen.pl
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Koszykówka
z Kacprem
Kacper „Kacpa” Lachowicz od 8 lat prowadzi
treningi dla dzieci oraz
młodzieży według programu opracowanego
przez Marcina Gortata, jedynego Polaka
grającego w NBA.

port uczy dyscypliny oraz
systematyczności. Te cechy mogą w sobie wyrabiać
ci, którzy regularnie uczęszczają na treningi. Gminny
Ośrodek Kultury w Brwinowie, zarządzający miejską halą sportową, zaprasza
9 września do Brwinowa na
niezwykłe spotkanie z koszykówką.
Do Brwinowa przyjeżdża Kacper Lachowicz, specjalista w dziedzinie koszy-

START 14:00

kówki, trener motywacyjny,
współpracujący od 2010 r. z
Marcinem Gortatem podczas letnich obozów sportowych dla dzieci i młodzieży.
– Koszykówka to całe moje
życie. Jestem jedną z tych
osób mających to szczęście,
że wykonują zawodowo to,
co sprawia im największą
przyjemność. Jestem przykładem na to, że jeśli ciężko
pracujesz, osiągniesz to, czego pragniesz – mówi o sobie.

Kacpa Challenge to
autorski projekt Kacpra
Lachowicza. W trakcie tej
imprezy sportowo–integracyjnej każdy może sprawdzić swoje indywidualne
umiejętności koszykarskie.
Dotyczy to zarówno osób
trenujących na co dzień w
klubach, jak i pasjonatów
grających na osiedlowych
boiskach. Ze względu na
bezkontaktową
formułę
wykluczona jest agresja,

faule czy błędy sędziowskie,
co czyni sportową rywalizację podczas Kacpa Challenge świetną zabawą. Zawody
polegają na ustawieniu 10
stacji, na których zawodnicy walczą jedynie ze swoimi
ograniczeniami i z czasem.
Każdy sam wybiera poziom
trudności danej stacji.
	To dobry pomysł na
spędzenie niedzielnego popołudnia – a może początek przygody z koszykówką.

dla Brwinowa
09.09.

MIEJSKA HALA SPORTOWA

zakończenie o 17:00

MOCZYDŁOWSKIEGO 2 BRWINÓW
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brwinowska nocna

masa Krytyczna
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„Ludzie woln
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ul. Grodziska
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Urzędzie Gm

Wyrusz na trasę po Brwinowie
z rodziną lub znajomymi
w poszukiwaniu
tajemnic i ciekawostek miasta!
Więcej informacji:
www.facebook.com/projektbrwinow

sobota 22 września
godz. 1900
START:

RYNEK w Brwinowie

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

kolejne
Kolejne
wydanie:
wydanie9 października
na początku lutego
2018 r. 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  Brwinowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, ul. Wilsona 46  Venus Salon Fryzjersko-Kosmetyczny,
ul. Armii Krajowej 3 lok. 2
BRWINÓW: SKLEPY
Sklep „Czwórka”, ul. Grodziska 4  Apteka, ul. Grodziska 7  sklep, ul. Grodziska 9  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

ratusz
12 RATUSZ
Biuletyn informacyjny Ur z ę d u G m i n y B rw i n ó w
nr 79 | 4 września 2018

urocz ystości
k o n c e r t y
w i d o w i s k a
10.30 Msza
w kościele
pw.wśw.
floriana
10.30
Msza
kościele
św.pw.
floriana
10.30św.
Msza
św.
10.30
w św.
kościele
10.30
Msza
św.
Msza
pw.
w św.
kościele
św.pw.
w
floriana
kościele
św.pw.
floriana
św. floriana

w intencji
poległych
bitwie
brwinoweM
w intencji
poległych
w
bitwie
podwbrwinoweM
w intencji
poległych
wwintencji
w intencji
wpod
poległych
bitwie
poległych
podwbrwinoweM
bitwie
bitwie
pod brwinoweM
pod brwinoweM
12 września
1939
r.
12
września
1939
r.
12 września121939
września
r.12 września
1939 r.1939 r.

11.30 uroczystości
przed 11.30
poMnikieM
żołnierzy
uroczystości
przed
poMnikieM
żołnierzy
11.30 11.30
uroczystości
11.30
uroczystości
przeduroczystości
poMnikieM
przedżołnierzy
przed
poMnikieM
poMnikieM
żołnierzy
żołnierzy

36 pułku36piechoty
legii
akadeMickiej
36 pułku
piechoty
legiipiechoty
akadeMickiej
pułku
piechoty
36 pułku
legii
36 pułku
piechoty
akadeMickiej
legii akadeMickiej
legii akadeMickiej
na rynku
w
brwinowie
na
rynku
w
brwinowie
na rynku w na
brwinowie
rynku
na rynku
w brwinowie
w brwinowie

19.00 inscenizacja
historyczna
inscenizacja
historyczna
19.0019.00
inscenizacja
19.00
19.00
inscenizacja
historyczna
inscenizacja
historyczna
historyczna

bitwybitwy
podbitwy
brwinowem
podbitwy
brwinowem
1939 1939 1939
pod
bitwy
brwinowem
pod1939
brwinowem
pod1939
brwinowem

09.09

czyta krystyna
czubówna
czyta
krystyna
czubówna
czyta krystyna
czyta
czubówna
krystyna
czyta
krystyna
czubówna
czubówna

t e r e n t pe or M
ynt ieupęrlode.zMntdyiew
ęprudooelzM
e nti ęe pdr oze M
nr. ysidpękuwdoąlzoM., yridęsuwdklozą. yr, dsuwkląo. ,rdswk oą r, s k ą ,
M a r s Mz .a r jM
.
p
i
ł
s
u
d
s
k
a
r
s
z
.
j
.
p
s z . Mj .a r pM
s izał. rs suijiezd.łg. ssopkuji d. łe ssgkpuoii deł sgs kuo i de sg koi e g o
i u l . ip ru zl e. ij apurzldz. ie w
pj uar lzzb.deir jpwuawrlizzn.dbeorjpw
w
w ii bne ro ww ii ne o w i e
aw
r izziedben rjow
awwziidbne roww
projekt projekt
współfinansowany
ze
środków
projekt
współfinansowany
ze środków
współfinansowany
projekt
projekt
współfinansowany
współfinansowany
ze środków
ze środków
ze środków
saMorządu
województwa
Mazowieckiego
saMorządu
województwa
Mazowieckiego
saMorządu
województwa
saMorządu
saMorządu
województwa
Mazowieckiego
województwa
Mazowieckiego
Mazowieckiego

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE:

8 WRZEŚNIA | SOBOTA

17.00 NARODOWE CZYTANIE PRZEDWIOŚNIE
GMINNY OŚRODEK KULTURY OKEJ, UL. WILSONA 2

PATRONI MEDIALNI:

9 WRZEŚNIA | NIEDZIELA

16.00 WYSTAWA POPLENEROWA BRWINÓW | TRZEBIATÓW
GALERIA OK, UL. WILSONA 2

