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Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Brwinowie bierze udział w konkursie „Modernizacja roku”
w kategorii „elewacje i termorenowacje”. Trwa już głosowanie internautów – każdy głos się liczy!

G

łosowanie internautów trwa do 21 maja
2019 r. – Nasz budynek wyróżnia się wśród
innych zgłoszonych przykładów modernizacji z całej
Polski, ponieważ odnowioną elewację ozdobił mural
będący przestrzennym obrazem wnętrza budynku.
Widać na nim strażaków,
którzy przygotowują się do
akcji. W pierwszej chwili
wydaje się, że spoglądamy
przez przeszkloną ścianę do
wnętrza budynku – opisuje
burmistrz Arkadiusz Kosiński.
Projekt muralu został
wybrany spośród 15 prac,
które wpłynęły na konkurs
ogłoszony przez gminę
Brwinów. Komisja konkursowa, w skład której weszli
m.in. wykładowcy warszawskiej ASP oraz przedstawiciele brwinowskiej OSP,
jednogłośnie wskazała pracę
pracowni Piotra Topczyłko.
Budynek OSP w Brwinowie przy ul. Pszczelińskiej został wyremontowany w drugiej połowie 2018 r.
Wykonano szereg prac
polegających m.in. na termomodernizacji
zgodnie
z zaleceniem audytu ener-

getycznego,
wykonaniu
nowej elewacji, obróbek
blacharskich,
parapetów
okiennych, pokryciu dachu
wieżyczki, wymianie części
stolarki okiennej na nową
o parametrach spełniających
wymagania obowiązujących
przepisów ochrony cieplnej
budynków, ochronie części
podziemnej przed wilgocią,
usprawnieniu
wentylacji
piwnic przez udrożnienie
kanałów wentylacji grawitacyjnej oraz wykonaniu nowych nawiewów, naprawie
pęknięć ścian elewacyjnych
metodą wklejanych prętów
oraz iniekcją rys pod ciśnieniem mineralnym materiałem oraz wykonaniu oświetlenia zewnętrznego.
Efektem modernizacji
jest m.in. zwiększenie izolacyjności termicznej i obniżenie kosztów ogrzewania,
osuszenie piwnic, zatrzymanie procesu degradacji elementów konstrukcji, znaczna poprawa estetyki (nowa
elewacja, okładzina cokołu,
daszki nad wjazdami, nowe
schody wejściowe z balustradą, nowa brama i furtka,
nowe kraty okienne, nowe
pokrycie wieżyczki blachą,
mural o tematyce strażac-

kiej i zegar), a także poprawa funkcjonalności (nowoczesna stolarka okienna
z nawiewnikami, nowe
drzwi na dach, nowa nawierzchnia placu ze spadkami i odwodnieniem liniowym, poszerzony plac,
daszki nad bramami, a także
oświetlenie placu).
Koszt prac wyniósł 621 150

zł, z czego 23 742 zł dotacji
na remont stolarki okiennej
przyznał samorząd województwa mazowieckiego.
Na zdjęciu:
tak wyglądał budynek OSP
w Brwinowie kilka lat temu.
Sporo już się od tego czasu
zmieniło, także jeśli chodzi
o remonty przeprowadzone
wewnątrz
Fot. Urząd Gminy Brwinów (PR)

imprezy na początku maja,
propozycje m.in. na długi
weekend majowy

Głosuj na OSP Brwinów w konkursie internetowym

Prosimy o głos na OSP w Brwinowie!
W internetowym plebiscycie
„Modernizacja Roku” głosować można
CODZIENNIE do 21 maja
z jednego adresu e-mail.
Strona konkursu: www.bit.ly/OSP_glosowanie
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Nowa droga w parku

Współpraca
na drogach
wojewódzkich

Ponad 220-metrowa uliczka na skraju parku
powstanie do początku lipca br.
o Wielkanocy rozpoczną się prace związane
z budową drogi w parku
miejskim: będzie to droga
z kostki betonowej układanej w wachlarze, wraz z
miejscami postojowymi i
ciągiem pieszym. Przy okazji
powstawnie 15 miejsc postojowych z kraty parkingowej
(w tym 3 miejsca dla osób

z niepełnosprawnościami)
wraz z dojazdami technicznymi. Nowa droga w parku
będzie znajdowała się w jego
północnej części, niedaleko
placu zabaw.
– Mieszkańcy posesji przy
ul. Rynek 4-14 muszą uzbroić się w cierpliwość, gdyż
prace będą powodowały spore utrudnienia – uprzedza

Kolejne porozumienia
podpisane z Mazowieckim Zarządem Dróg
Wojewódzkich dotyczą
budowy chodnika w
Otrębusach i przebuMichał Nurkiewicz z Refe- Gór-Bud, która przedstawiła dowy skrzyżowań.
Fot. drone in Poland

P

ratu Inwestycji i Remontów.
Wykonawcą prac jest firma

w przetargu ofertę na kwotę
443.242,66 zł.

Prace przy ul. Żółwińskiej w Owczarni
Trwają prace związane z przebudową ulicy Żółwińskiej w Owczarni, na odcinku od ul. Grodziskiej
do ul. Kazimierzowskiej. Zostanie też wyremontowna nawierzchnia w sąsiedztwie przejazdu WKD.

P

Fot. Urząd Gminy Brwinów (M. Nurkiewicz − IR)

race w ul. Żółwińskiej
obejmą m.in. budowę
jezdni o szerokości 6 m,
poboczy z kruszywa, zjazdów i dojść do posesji,
progu zwalniającego przy
placu zabaw i skrzyżowania wyniesionego z ul. Piastowską. Zostanie też wyremontowana nawierzchnia
ulic Łokietka, Żółwińskiej
i Mieszka I w rejonie przejazdu przez tory WKD.

Koszt inwestycji wyniesie 1.462.470 zł. Wykonawcą
jest firma Fal-Bruk, która
na realizację zadania ma
czas do 15 lipca br. W związku z przebudową mogą występować czasowe utrudnienia w ruchu, a podczas całkowitego zamknięcia jezdni
autobusy komunikacji miejskiej podjadą ulicami: Kazimierzowską, Książenicką
i Grodziską.

Przebudowa ulicy Kampinoskiej w Brwinowie
Gmina Brwinów wybrała wykonawcę i podpisała umowę na przebudowę ulicy Kampinoskiej. Prace
mają się zakończyć do 23 sierpnia 2019 r.

akres prac zakłada przebudowę ulicy Kampinoskiej na odc. ok. 530 m,
od ul. Piłsudskiego do ul.
Jasnej i obejmuje m.in. budowę jezdni bitumicznej,
chodnika po zachodniej
stronie i dojść do posesji
z kostki betonowej, poboczy i zjazdów na posesje
z kostki betonowej, budowę progów zwalniających
i skrzyżowania wyniesionego z ul. Mickiewicza. Przy
ul. Słowackiego oraz przy ul.

Kwiatowej powstaną wyniesione przejścia dla pieszych.
Pojawi się nowe oznakowanie pionowe i poziome zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu.
Zostaną też zaprojektowane
i wybudowane odgałęzienia
kanalizacji sanitarnej.
Wykonawcą prac będzie
firma Robokop z Milanówka, która w przetargu przedstawiła
najkorzystniejszą
ofertę. Koszt prac wyniesie
1.469.850 zł.

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

eszcze w tym roku zostanie ogłoszony przetarg na
budowę chodnika do Muzeum Motoryzacji (wzdłuż
DW nr 719 ul. Warszawskiej od ul. Pszczelińskiej
do ul. Na Skraju). W zeszłym roku gmina Brwinów udzieliła pomocy
województwu mazowieckiemu, finansując opracowanie dokumentacji projektowej. W tym roku gmina
Brwinów sfinansuje przebudowę oświetlenia ulicznego,
zaś MZDW pozostałe prace.
Drugie
porozumienie
dotyczy skrzyżowań dróg
wojewódzkich z drogami
gminnymi. Gmina Brwinów
sfinansuje opracowanie dokumentacji, zaś MZDW zleci w tym w przyszłym roku
wykonanie prac i poprawę
nawierzchni na skrzyżowaniach:
1. DW nr 719 (ul. Warszawskiej) z ul. Sadową w Kaniach,
2. DW nr 719 z ul. Helenowską w Otrębusach,
3. DW nr 719 (ul. Obwodnica)
z ul. Jodłową w Brwinowie,
4. DW nr 719 z ul. Partyzantów w Brwinowie,
5. DW nr 720 ul. Natalińskiej z ul. Sosnową w Otrębusach,
6. DW nr 701 z drogą do
świetlicy w Domaniewie,
7. DW nr 701 z ul. Gołaszewską na granicy Domaniewka
i Gołaszewa.

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

Fot. Urząd Gminy Brwinów (PR)
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Przebudowa drogi
do „Mazowsza”
W poniedziałek 1 kwietnia 2019 r. została podpisana umowa na przebudowę drogi dojazdowej
do kompleksu obiektów PZLPiT „Mazowsze” w
Otrębusach.

U

wą odwodnienia (studnie
chłonne, przykanaliki, rowy
ch łon no-odpa row ujące)
oraz przebudową teletechniki (przebudowa słupów
i zabezpieczenie kabli teletechnicznych), a także budową chodnika, ciągu pieszo-rowerowego oraz miejsc
postojowych wzdłuż ul. Piaseckiego (96 miejsc) i ul. Malinowej (40 miejsc). Łączna
długość zaprojektowanego
odcinka ulic do wykonania
wynosi ponad 625 m.
	Największe prace, utrudniające dojazd w rejonie
szkoły, przedszkola, zespołu
„Mazowsze” będą prowadzone w wakacje, a planowany termin zakończenia
inwestycji to 30 września br.

na temat przejścia pieszo - rowerowego

w ciągu ulic przejazd i sportowej
w

P

rzejście
podziemne
pieszo-rowerowe pod
torami PKP w ciągu
ulic Sportowej i Przejazd
w Brwinowie jest już „przejezdne”. W piątek 22 marca
wykonawca zakończył budowę ciągów pieszo-rowerowych
zarówno od strony ul. Sportowej, jak i od ul. Przejazd
i ul. Mszczonowskiej. Rowerzyści i przechodnie już korzystają z nowego wygodnego
połączenia dwóch części Naszego Miasta.
Dla mnie to olbrzymia satysfakcja z dobrze wykonanej

Brwinowie

pracy, bowiem pamiętam, ile
trudu kosztowało mnie przekonanie spółki PKP PLK do
zgody na realizację tej inwestycji, po kilku turach negocjacji uwarunkowanej m.in.
tym, że Gmina Brwinów:
- sfinansuje i w ekspresowym tempie wykona dokumentację projektową podziemnego przejścia wraz
z infrastrukturą towarzyszącą,
- po wybudowaniu przejścia
przejmie na siebie obowiązek
jego utrzymania (sprzątanie,
konserwacja odwodnienia,
oświetlenia, kamer itp.).

Swoją drogą, koordynacja
prac projektowych budowy
przejścia podziemnego pod
torami kolejowymi była dla
mnie niezwykle ciekawym
doświadczeniem. Ufff…
Teraz wykonawca ma
przystąpić do prac wykończeniowych, m.in. montażu:
- oświetlenia tunelu,
- oświetlenia w rejonie wejść,
- pomp odwodnienia tunelu,
- kamer monitoringu,
- barier i poręczy,
- oszklenia wiat wejściowych.
Prace wykończeniowe mają
zakończyć się w kwietniu.
Fot. Urząd Gminy Brwinów (PR)

mowę, w siedzibie PZLPiT „Mazowsze”, w
obecności marszałka województwa mazowieckiego
Adama Struzika i dyrektora
zespołu Jacka Bonieckiego
podpisali: burmistrz Arkadiusz Kosiński oraz prezes firmy Fal-Bruk Bogdan
Falenta. Wszyscy zgodnie
podkreślali, jak ważna jest to
inwestycja. Samorząd województwa przyznał dofinansowanie w wysokości 1 130
000 zł, a koszt całej inwestycji to 2 570 700 zł.
	Zakres prac obejmuje przebudowę ciągu dróg
gminnych
Piaseckiego,
Poziomki i Malinowej od
drogi wojewódzkiej DW nr
720 do skrzyżowania z ul.
Świerkową, wraz z budo-

Komentarz burmistrza
Arkadiusza Kosińskiego

Fot. Urząd Gminy Brwinów (PR)

ż y c z e n i a

n a

w i e l k a n o c

Na zdjęciu siedzą od lewej: dyrektor PZLPiT „Mazowsze”
Jacek Boniecki, marszałek Adam Struzik, burmistrz Arkadiusz Kosiński oraz prezes firmy Fal-Bruk Bogdan Falenta

Prace przy ul. Leśnej w Kaniach
Trwają prace związane z remontem oraz budową
odwodnienia ulicy Leśnej w Kaniach. W związku
z tym mogą pojawić się utrudnienia w ruchu.

Z

adanie obejmuje remont
ul. Leśnej na odcinku
od ul. Uroczej do ul. Górnej
oraz budowę odwodnienia
ul. Leśnej. Wykonawca robót, firma PTHU Pacholczyk, wykonała już korytowanie pod nową nawierzch-

Radosnych Świąt Wielkanocnych,
wiosennej pogody ducha, dobrego zdrowia
oraz serdecznych, rodzinnych spotkań
przy wielkanocnym stole
życzą mieszkańcom oraz gościom
spędzającym Wielkanoc
na terenie gminy Brwinów

nię. W związku z pracami
droga bywa zamykana.
	Zgodnie z umową wykonawca ma czas do końca
maja na realizację tego zadania. Koszt inwestycji wynosi
1 169 951,79 zł.
Fot. Melioracje Brwinów

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Brwinowie
Sławomir Rakowiecki

3

3V

m a j a

w

Burmistrz
Gminy Brwinów
Arkadiusz Kosiński

t e l e g r a f i c z n y m

s k r ó c i e

O godz. 10.30 Msza w intencji Ojczyzny w kościele w Brwinowie || Uroczystości 		
przed Pomnikiem Niepodległości o godz. 11.30. || Zaproszenie na koncert – str. 6

4 ratusz
Biuletyn informacyjny Ur z ę d u G m i n y B rw i n ó w
nr 85 | 16 kwietnia 2019

OSP w gminie Brwinów
Ponad 2 mln zł zostały przeznaczone w 2018 r. na działalność gminnych
OSP. Strażacy wyjeżdżali do akcji 430 razy.

N

w młodzieżowych drużynach pożarniczych. Do akcji ratowniczo-gaśniczych
może wyjeżdżać 120 druhów, którzy mają ubezpieczenie, badania lekarskie
oraz odpowiednie przeszkolenie. W OSP zarejestrowanych jest 13 samochodów
specjalnych pożarniczych,

Fot. P. Szelerski

a terenie gminy
Brwinów są cztery
jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej:
w Brwinowie, Biskupicach, Mosznie i Żółwinie.
Wszystkie należą do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Zrzeszają 140
druhów czynnych oraz 59

Powstaną kolejne stacje
napraw rowerów
W czwartek 28 marca br. burmistrz Arkadiusz
Kosiński podpisał z Zarządem Województwa
Mazowieckiego umowę o dofinansowanie unijne na zakup siedmiu samoobsługowych stacji
napraw rowerów.

G

mina Brwinów złożyła
wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem
LGD „Zielone Sąsiedztwo”.
Przyznana kwota 31 tys. zł
pozwoli na zakup i montaż
siedmiu samoobsługowych
stacji naprawy rowerów,
które staną na terenie szkół
(SP nr 1 przy ul. Piłsudskiego i ZSO przy ul. Żwirowej
w Brwinowie, SP w Otrębusach oraz SP w Żółwinie),
a także w Parku Miejskim
w Brwinowie, w rejonie
WKD Kanie Helenowskie
i przy ścieżce rowerowej
z Brwinowa do Parzniewa.

Rowerzyści chętnie korzystają z możliwości, jakie
daje stacja napraw: można
samodzielnie napompować
koła czy dokręcić śruby. Na
wyposażeniu stacji jest zestaw kluczy oraz pompka,
którą można napompować
koła nie tylko rowerowe, ale
też wózka dziecięcego czy
inwalidzkiego.
Gmina Brwinów otrzymała dofinansowanie na
dostawę i montaż 7 samoobsługowych stacji naprawy
rowerów z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020.

w tym 9 ratowniczo-gaśniczych, które w 2018 roku
przejechały łącznie 28.506
kilometrów.
W 2018 roku na działalność Ochotniczej Straży
Pożarnej na terenie gminy
Brwinów została wydana
kwota 2.069.333,77 zł. Na tę
kwotę składa się m.in. konserwacja pojazdów i sprzętu
– 95.750,51 zł, części samochodowe, narzędzia i materiały – 169.619,72 zł, koszt
umundurowania, wyżywienia i napojów w czasie akcji
ratowniczo-gaśniczych
–
71.032,80 zł, energia elektryczną i gaz – 79.076,55 zł,
usługi
remontowe
–
112.951,49 zł, ubezpieczenie
osób i sprzętu – 44 842,80 zł,
termomodernizacja
budynku OSP w Brwinowie
–
673.273
zł,
zakup samochodu dla OSP
Biskupice – 569 980 zł, usługi pozostałe – 144 987,44 zł,
składki na ubezpieczenie
społeczne i fundusz pracy –
11 817,46 zł.
Jednostki
odnotowały 430 wyjazdów, w tym:
Brwinów 221 wyjazdów,
Biskupice 52 wyjazdy,
Moszna 110 wyjazdów
oraz Żółwin 47 wyjazdów. Ekwiwalent pieniężny
za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach
wyniósł 49.602 zł.
Członkowie OSP obchodzą swoje święto − Międzynarodowy Dzień Strażaka
− 4 maja, w dniu wspomnienia św. Floriana. Święto jest
okazją do zaprezentowania
sprzętu strażackiego oraz
umiejętności
strażaków.
Pierwszą okazją do spotkania ze strażakami będą
wizyty uczestników rodzinnego rajdu rowerowego w
strażnicach OSP. Duży festyn strażacki, w którym
zaprezentają się wszystkie
OSP z terenu gminy Brwinów odbędzie się w sobotę

18 maja (plakaty na str. 6−7).

Strażacki fotoplastykon
Od końca kwietnia w fotoplastykonie na Rynku
w Brwinowie będzie można zobaczyć nową
wystawę. Będzie poświęcona historii brwinowskiej straży pożarnej.

H

istoryczne zdjęcia, które dokumentują działalność straży pożarnej w
Brwinowie pojawiały się do
tej pory w broszurach wydawanych z okazji 90- oraz
100-lecia. Można je było też
zobaczyć na wystawie, która
jest na stałe eksponowana
w korytarzu sali OSP przy ul.
Pszczelińskiej w Brwinowie.
W tym roku Fundacja Koncept Kultura podjęła się wyzwania – realizacji wystawy
w fotoplastykonie.
	Zdjęcia, które będzie
można obejrzeć w fotoplastykonie, przedstawiają
dzieje straży pożarnej. Po-

czątkowo remiza była postawiona na brwinowskim
rynku, a dopiero w czasie
II wojny światowej siedziba OSP została zbudowana
przy ul. Pszczelińskiej. Stereoskopowe fotografie ukazują też strażaków podczas
ćwiczeń, m.in. na wspinalni.
Przez wizjer fotoplastykonu
będzie można zobaczyć, jak
wyglądały dawne wozy strażackie, którymi ochotnicy
wyjeżdżali do akcji.
	Zdjęcia pochodzą ze
zbiorów OSP Brwinów oraz
Towarzystwa Opieki nad Zabytkami
koło w Brwinowie.

Odpady dobrze segregowane – zagadki na temat selektywnej zbiórki
W poprzednim numerze pytania dotyczyły przeterminowanych leków, opakowań po jogurtach oraz kartonów po mleku i napojach. Kontyunuujemy powtórkę z zasad selektywnej zbiórki odpadów.

Gdzie wyrzucić puste opakowanie po lekach
(tzw. blister z plastiku i folii metalizowanej)?
Co ze zużytymi szczoteczkami do zębów?
Gdzie wyrzucić metowe puste
opakowanie po dezodorancie?
Odpowiedzi na stronie 7.

Fot. Urząd Gminy Brwinów (PR)

Warto przypomnieć sobie zasady segregowania
odpadów – dzięki selektywnej zbiórce opłaty są
niższe, a surowce wtórne zyskują drugie życie.
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Na sobotnie zakupy
autobusową linią B7
Od 1 kwietnia autobus linii B7 kursuje w soboty
między Otrębusami i Brwinowem. Autobus zatrzymuje się m.in. przy ul. Pszczelińskiej, przy
Urzędzie Gminy Brwinów, niedaleko tymczasowego targowiska oraz na Rynku w Brwinowie.

D

o rozkładu jazdy linii B7 zostały dodane trzy sobotnie kursy: z przystanku Otrębusy
WKD o godz. 10.00 i o godz.
12.32 (do Brwinowa) oraz
z przystanku Brwinów Rynek o 12.15 do Otrębus.
Dzięki tym dodatkowym kursom mieszkańcy
m.in. Otrębus i osiedla przy
ul. Pszczelińskiej mogą dojechać do centrum Brwinowa oraz na tymczasowe
targowisko, które na czas
modernizacji starego zostało przeniesione na plac przy
ul. Grodziskiej 18 w Brwinowie. Na nowym miejscu
stoją kontenery kupców, a w
sobotę pojawia się też wielu
handlujących, którzy do tej
pory rozkładali swoje towary na ul. Armii Krajowej
i starym targowisku.
Mieszkańcy gminy, posiadający Brwinowską Kartę

Mieszkańca, mogą skorzystać ze specjalnych zniżek
przy zakupie biletu: dorośli
płacą za bilet jednorazowy normalny 1 zł, a dzieci,
uczniowie szkół do 21 roku
życia oraz studenci studiów
dziennych do 26 roku życia
jeżdżą autobusami za darmo. Cena jednorazowego
biletu normalnego dla osób,
które nie posiadają Karty
Mieszkańca, wynosi 3 zł.
Bilety na przejazd linią B7
można zakupić bezpośrednio u kierowcy.
Gmina Brwinów wprowadza sobotnie kursy linii
B7 jako program pilotażowy, trwający trzy miesiące.
Jeśli okaże się, że nowe połączenie cieszy się popularnością, zostanie utrzymane.
W przeciwnym razie od
1 lipca br. powróci dotychczasowy rozkład obejmujący
kursy tylko w dni robocze.

10 lat Lokalnej Grupy Działania
„Zielone Sąsiedztwo”
Aktywizacja i integracja społeczności sąsiedzkich
gmin oraz budowanie marki podwarszawskich
miast ogrodów – na początku Brwinowa i Podkowy Leśnej, a od 2014 r. także Milanówka – to
misja, jaką realizuje od 10 lat Lokalna Grupa
Działania „Zielone Sąsiedztwo”.

S

towarzyszenie Lokalna
Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo” powstało
w grudniu 2008 r. Członkami stowarzyszenia są
samorządy, organizacje pozarządowe i przedsiębiorcy.
W rozdaniu środków unijnych na lata 2007–2013
LGD udało się pozyskać
na realizację lokalnych inicjatyw 3 mln zł, a na lata
2014–2020 – ok. 6 mln zł.
Z tych środków korzystają
mieszkańcy oraz samorządy.
Gmina Brwinów skorzystała ze środków Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich m.in. przy budowie
świetlicy w Owczarni oraz
przebudowie ul. Wiejskiej
w Otrębusach. Inwestycjami
realizowanymi z udziałem

środków pozyskanych za
pośrednictwem LGD „Zielone Sąsiedztwo” jest też budowa torów typu pumptrack
oraz przebudowa targowiska
miejskiego w Brwinowie.
Pierwszy tegoroczny nabór ogłoszony został z myślą o wspieraniu rozwoju
i powstawania nowych
przedsiębiorstw. Premie w
wysokości 50 tys. zł będą pomocą dla przedsiębiorczych
mieszkańców, którzy chcą
rozwinąć działalność gospodarczą. Swoje wnioski złożyły dwie osoby z Podkowy
Leśnej, cztery z Milanówka
i szesnaście osób z gminy
Brwinów. Wnioski będą rozpatrywane i oceniane w trybie konkursowym. Najlepsze
uzyskają dofinansowanie.

KARTA
MIESZKAŃCA

 Stowarzyszenie Jeździeckie Szarża z Kań 

daje ulgi i rabaty
Aktualne informacje o programie na stronie: www.karta.brwinow.pl

Brwinowska komunikacja miejska:
10 linii autobusowych
0 zł za bilety dla dzieci/młodzieży
1 zł za bilet jednorazowy normalny
Informacje o komunikacji: www.brwinow.pl w zakładce rozkłady jazdy
Rozkład jazdy przewoźnika:
pksgrodzisk.com.pl
Specjalne promocje
dla posiadaczy karty

Brwinów, ul. Armii Krajowej 14

10% zniżki na miesięczny
Rawat International
kurs jęz. ang. oraz konwersacje
Brwinów, ul. Wilsona 32A
tel. 572 983 032
e-mail: rawatinternationalschool@gmail.com
Fargelet Events Agency
tel. 505 229 433 namiotbankietowy.pl

5-20% zniżki na wynajem namiotów
z wyposażeniem, sprzętu grillowego/
cateringowego oraz organizację imprez

Centrum Edukacji Matematicus
Piastów, ul. Hallera 10 tel. 669 110 788 e-mail: pruszkow @matplaneta.pl
25% zniżki dla 2 dzieci na zajęcia Math Circle, Lego Education WeDo
oraz naukę programowania
AREC Arkadiusz Kuś Brwinów, ul. Pszczelińska 9/7 tel. 504 943 063
10% zniżki na montaż, naprawę i przeglądy instalacji
i urządzeń elektroenergetycznych
Elektroinstalacje Radosław Kląskała

tel. 533 530 590

10% zniżki na usługi projektowania automatyki,
programowania PLC oraz na projekty automatycznej regulacji.
Pralnia dywanów
Kanie ul. Miła 6 tel. 608 625 533
Pralnia czynna: pon.–pt. 815-20, sob. 9-13

Studio Modelowania Sylwetki

10% zniżki na pranie
dywanów oraz tapicerki.
Możliwy dojazd do klienta.

Pruszków, al. Wojska Polskiego 42 B
tel. 511 817 511, bodyevolution-pruszkow.pl
15% zniżki na zabiegi Vacu Shape i Roll Shape, presoterapia

Biuro Rachunkowe

tel. 574 037 799

www.dwksiegowosc.pl

10% zniżki na usługi: pełna księgowość, ryczałt, kadry i płace, KPiR, JPK,
rozliczenia z US i ZUS, zakładanie działalności gospodarczej
Serwis samochodowy Milanówek, ul. Średnia 5
tel. 22 299 50 50 e-mail: serwis@daytonamotors.pl
10% zniżki na naprawy mechaniczne 5% zniżki na części do napraw
Niepubliczna Szkoła Podstawowa FAMILIA
tel. 22 729 58 21 www.familia.brwinow.szkolnastrona.pl
5% zniżki na comiesięczne czesne w pierwszym roku nauki
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Pszczoły murarki w ogrodzie przy brwinowskiej Zagrodzie
W ogrodzie przy dworku Zagroda w Brwinowie zostały umieszczone domki dla pszczół murarek ogrodowych. Jakub Jaroński,
opiekun projektu edukacyjnego „Pszczoły w ogrodzie przy Zagrodzie”, już zasiedlił je kokonami.

Fot. J.Jaroński

W ulach ustawionych
przy Zagrodzie już wykluwają się pszczoły murarki ogrodowe – pożyteczne
owady, cenione zwłaszcza
przez sadowników i ogrodników. Murarki nie produkują miodu, ale zapylają
kwiaty, co przyczynia się
do wzrostu zawiązywania
owoców i zwiększenia zbiorów. Ich dużą zaletą z punktu widzenia użytkowników
ogrodu jest to, że murarki,
pomimo posiadania żądła,
w ogóle go nie używają. Nadają się więc nawet
do małych ogrodów i nie
stanowią żadnego zagrożenia dla dzieci, które mogą je
obserwować z bardzo małej
odległości bez ryzyka użądlenia.
Projekt „Pszczoły w ogrodzie przy Zagrodzie” bę-

dzie rozwijany w kolejnych
miesiącach. W ogrodzie pojawią się tablice edukacyjne
oraz plenerowa łamigłówka
dla dzieci. Relacje „na żywo”
z życia murarek będą pojawiać się na stronach społecznościowych Brwinowa oraz
dworku Zagroda, a kolejne
grupy będą mogły spotykać
się z Jakubem Jarońskim ze
Stowarzyszenia Pszczelarstwa Naturalnego „Wolne
Pszczoły”, który hoduje różne pszczołowate, w tym murarki. Jest pszczelarzem i pasjonatem biologii owadów,
a zwłaszcza dzikich pszczołowatych, rodzimych pszczół
miodnych i innych owadów
społecznych.
	Zdjęcia z życia murarek
mieszkających przy dworku
Zagroda przy ul. Grodziskiej 57 w Brwinowie moż-

z a p r o s z e n i a

n a

na zobaczyć na Facebooku:
dworekzagroda
pszczolyprzyzagrodzie

m a j

Majówka w Zagrodzie
START:

Burmistrz Gminy
Brwinów zaprasza
na koncert muzyki
filmowej w wykonaniu
kwintetu
instrumentów detych.
,

Na zdjęciach: pszczoły
murarki oraz ich opiekun
Jakub Jaroński
Fot. Urząd Gminy Brwinów (PR)

U

stawienie domków to
pierwszy etap projektu edukacyjnego,
który ma zwracać uwagę na
pożyteczną rolę różnych
gatunków pszczół. Referat
Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy
Brwinów podjął współpracę
z ekspertem w dziedzinie
pszczelarstwa Jakubem Jarońskim, który będzie czuwał nad ulami i poprowadzi
w tym roku zajęcia edukacyjne dla uczniów oraz
otwarte wykłady dla osób
zainteresowanych.

V Rodzinna
wycieczka
rowerowa
św. Floriana

Rynek w Brwinowie

5

MAJA 2019 r.
godz. 1500

Organizator:

3 maja, godz. 16
Dworek Zagroda
ul. Grodziska 57
W programie
m.in. muzyka
z filmów:
Noce i dnie
Vabank
Rózowa Pantera
James Bond
Star Wars
Piraci z Karaibów

ość

Tr as

21 km

Dług

Ubezpieczenie:

y

Współpraca:
OSP Brwinów, OSP Błonie
OSP Biskupice
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24 umowy dotacyjne i ponad 374 tys. zł
dla organizacji pozarządowych
Gmina Brwinów wspiera działalność społeczników. Zostały już
rozstrzygnięte
konkursy
dotyczące
kultury
fizycznej,
zadań
zmierzających do przeciwdziałania uzależnieniom, skierowanych
do osób starszych, odnoszących się do tradycji harcerskich,
a także kultury i dziedzictwa narodowego. Stowarzyszenia i fundacje
korzystają też z tzw. małych grantów.

N

mały obie organizacje harcerskie (ZHP Hufiec Pruszków oraz ZHR), brwinowski
oddział Związku Emerytów
i Rencistów oraz Brwinowskie Stowarzyszenie Rodzin
Abstynenckich „Szansa”.
Wiele ciekawych ofert
pojawiło się w konkursie dotyczącym działań kulturalnych. Wszyscy oferenci, którzy złożyli swoje oferty, uzyskali dotacje, choć nie w pełnej kwocie i nie na wszystkie
z proponowanych przez siebie zadań. Wydarzenia kulturalne realizowane będą
przy okazji świąt narodo-

woch w sierpniu (Fundacja Akademia Profil) oraz
w ramach obchodów Święta
Niepodległości 11 listopada
(harcerze). Fundacja Sofijka
zaproponowała cykl warsztatów dla dzieci. Tematyczne comiesięczne spotkania
poświęcone m.in. polskim
uczonym i wynalacom rozpoczną się w maju.
Mały grant otrzymała
Fundacja Kraina Oza, która urządzała zimowisko dla
osób z autyzmem. Imprezy
sportowe zapowiada sekcja
kulturystyki Towarzystwa
Gimnastycznego „Sokół”.

z a p r o s z e n i a

n a

Rozwiązanie zagadek ze str. 4.

Gdzie wyrzucić opakowanie
po tabletkach?

Jeżeli opakowania zawierają leki
trzeba je oddać do apteki! Zużyte blistry (listki) należy
wrzucić do odpadów zmieszanych.

Co zrobić ze zużytymi szczoteczkami
do zębów (tradycyjnymi oraz końcówkami
do szczoteczek elektrycznych)?
Wszystkie artykuły higieniczne (szczotki
do zębów, stare gąbki do mycia, waciki itp.)
wrzuca się do odpadów zmieszanych (niesegregowanych).

Gdzie wyrzucić metowe puste
opakowanie po dezodorancie?
Chociaż puste opakowania po dezodorantach
są z metalu, lecz powinny trafić do odpadów
zmieszanych. Można wyrzucić osobno plastikowe zamknięcie (tzw. „kapturek”), ale metalowy korpus dezodorantu powinien trafić do
odpadów zmieszanych.

Fot. Urząd Gminy Brwinów (PR)

ajwiększa część środków (kwota 306.230,10
zł) trafiła już do klubów
i stowarzyszeń sportowych.
Dzięki dotacjom osoby, które na terenie gminy Brwinów trenują w tym roku
w Akademii Piłkarskiej BKS
„Naprzód Brwinów”, Towarzystwie Gimnastycznym
„Sokół”, KS Pantera, UKS
Czerwone Smoki, UKS 1
Otrębusy, UKS Kobra Brwinów, MKS Pruszków i Bushi
Team, mogą liczyć na bezpłatne lub tańsze zajęcia.
Dofinansowanie całorocznej działalności otrzy-

Odpady dobrze segregowane

m a j

PIKNIK STRAŻACKI
18 maja

14.00 | 16.00

Ochotnicza Straż Pożarna
BRWINÓW

MOSZNA

BISKUPICE
ŻÓŁWIN
w programie

widowiskowe pokazy gaszenia ognia
wystawa wozów bojowych i sprzętu strażackiego
animacje dla dzieci
strażacka grochówka i inne atrakcje

teren przy ul. Przejazd 4A | Brwinów

ratusz
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Daleki Wschód w OKeju

Kolejne otwarcie na kulturę Państwa Środka, gdzie wynaleziono papier, gdzie armia liczy obecnie
ponad dwa miliony żołnierzy, a siły rezerwy to dwanaście milionów; gdzie ponad dwa i pół tysiąca
lat temu opracowano metody leczenia ludzkiego ciała i z metod tych korzysta się do dziś. Tajniki niesamowitego i niemożliwego do nauczenia się w całości, ewoluującego pisma chińskiego przybliżyła
nam sinolożka i tłumaczka, Małgorzata Souffez. Do Brwinowa przybył także prof. Li Qikun z Instytutu
Konfucjusza przy Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pan Profesor jest śpiewakiem Chińskiej Opery Narodowej i zaprezentował nam „Arię Generała”, która dla odbiorcy wychowanego na
muzyce europejskiej była niespotykanym przeżyciem: orientalne brzmienia ćwierćtonów i zupełnie
obca nam emisja głosu. Ale było także kilka bliższych nam elementów, jak przykłady ćwiczeń na pobudzenie krążenia, obniżenie ciśnienia krwi czy wręcz układy palców chroniące przed udarem. Ten
aspekt kultury chińskiej nie jest nam obcy, jako że słuchacze Brwinowskiego Uniwersytetu Każdego
Wieku regularnie ćwiczą tai chi. A jeśli ktoś chciałby zagłębić się jeszcze bardziej w orientalne klimaty, zapraszamy w czwartki do Świetlicy Okej w Otrębusach, gdzie oddelegowana przez profesora Li
nauczycielka prowadzi lekcje języka chińskiego. Uczyć się można i powinno się, przez całe życie.

a w Domaniewie tymczasem…
Wiosna kroczy wolno
W błocie grzęźnie czasem
Śnieg jej w oczy pada, czasem grad pod lasem,
Trawnik ledwo wschodzi zalany kałużą
Nie ma co kosić i nie będzie,
Jeśli się jajkiem, kwiatkiem, czy palemką
Chłodu nie przepędzi.

na zdjęciu po prawej uczestniczka zajęć
„Rękodzieło dla seniorów” – Lucyna Nyc
foto_archiwum OKej

[Al Anonim z Domaniewa]

Ale jest nadzieja, bo amatorki rękodzieła w Domaniewie pilnie wiją i plotą i już sporo wyprodukowały. W pierwszym kwartale uszyły 53 serduszka-poduszki dla kobiet po mastektomii.
Instruktorka szycia artystycznego i pomysłodawczyni, Anna Kiełczykowska, pomogła je uszyć
i zawiozła w darze do Centrum Onkologii w Warszawie. Taki miły gest od kobiet z Domaniewa
dla kobiet po przejściach.
Ale panie nie spotykają się tylko po to, żeby wykonać jakiś plan czy normę pięcioletnią w dwa miesiące, tylko dlatego, że mają gdzie (w nowej świetlicy), a poza
tym, dobrze się wyrwać z domu, poświęcić czas sobie, nauczyć się czegoś ładnego. W każdym siedzi ukryty, mały artysta, ale nie każdy mu pozwala dojść do głosu.
Przycupnie czasem taki na dnie duszy i czeka tylko na okazję, by wychynąć. Jeśli czujecie, że coś was uwiera i palce nie mogą sobie znaleźć miejsca – przyjdźcie
w środę przed południem do świetlicy w Domaniewie. Będzie miło, gawędowo i rozmownie, a trochę ruchu zafunduje kierowniczka – trenerka.

KONCERT
wiosenny

będzie
energetycznie

romantycznie

jazzowo

„bossanovato”

28 kwietnia
19.00
plakat_A3_Brwinow.indd 1

09/04/19 21:55

Wilsona 2
BRWINÓW

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE ORGANIZACYJNIE
FESTIWALU OTWARTE OGRODY | 25 KWIETNIA | 17.00 | OKEJ |
Jeszcze przed spotkaniem warto zapoznać się z regulaminem Festiwalu oraz
wytycznymi dotyczącymi materiałów promocyjnych – wszystkie informacje
dostępne na OK.BRWINOW.PL
GMINNY OŚRODEK KULTURY OKEJ , UL. WILSONA 2, BRWINÓW
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Obejmij klona
Anna Czeremcha
Tul się do sosny, a będziesz radosny
Tul się do brzozy, a muśniesz symbiozy
W Japonii na przykład, chorym na rozmaite choroby, lekarze wystawiają skierowania na forest therapy, czyli leczenie lasem. Nazywa się to „Shinrin-yoku”
kąpiele leśne – od lat 90 ubiegłego wieku oficjalna metoda leczenia i coraz szerzej rozpowszechniana w świecie, bowiem wysoka nauka wreszcie potwierdziła
lecznicze działanie lasu. Więc zanim w Polsce wytną w pień wszystkie drzewa,
a resztkę poszycia zasłonią kostką Bauma – idźcie do lasu, póki jest to darmowe
i bez skierowania od lekarza!
Sylwoterapia, od łacińskiego silva – las, bór, knieja – u nas nieoficjalna jeszcze
metoda leczenia energią drzew, to inaczej drzewoleczenie czy lasoterapia. Ta
magiczna energia, którą wysyłają do nas drzewa, to doznania zmysłowe niosące
spokój i relaks i wydzielane od roślin związki chemiczne, które korzystnie na
nas wpływają. Poprzez wdychanie, słuchanie i dotykanie lasu – pni drzew, liści,
mchu, igliwia – wyciszamy się, regenerujemy, wzmacniamy proces odbudowy
płaszcza ochronnego naszej wrażliwości na stres. Nie będę nikogo przekonywać ani namawiać, bo jak ktoś boi się chodzić boso po trawie, to i o drzewo się
nie oprze. Ale skoro już istnieją warsztaty z przytulania się do drzew, to jestem
przekonana, że warsztaty z chodzenia boso po trawie to kwestia czasu. I dobrze.
Nie każdemu dane było brykać na golasa po polu, tańczyć na rżysku w blasku
księżyca, spać na sianie, biegać boso po mchu, a latem, dopiero przed rozpoczęciem roku szkolnego, szorować stopy pumeksem i płakać z bólu. Nie każdemu
dane jest rozpoznawać drzewa w parku, lesie i przydrożne szpalery. Więc może
to i lepiej, że następuje pojednanie z przyrodą poprzez warsztaty z przytulania
się do pni. Może nie wszystko stracone i dzięki temu ożywimy przyrodę w swoim życiu i staniemy się jej częścią bardziej rozumnie. Może człowiek, właśnie
poprzez swój tryb rozumiejący, potrzebuje twardych danych naukowych, że coś
jest jakieś i dopiero wtedy uwierzy, że takie jest. Nie wiem, zostawiam to specom od psychologii.

foto_archiwum własne

rezerwat przyrody Łężczok

W Polsce, na szczęście, istnieją
i mają się bardzo dobrze uzdrowiska
i zabiegi sanatoryjne. Lekarz zaleca
okładanie się błotem i nikt z tym nie
dyskutuje. Zaleca leżenie w śmierdzącej wodzie i nikt nie puka się
w głowę. Ostatnio obserwuję modę
na powrót do korzeni – do wierzeń
Słowian, dla których to drzewa właśnie i święte gaje były miejscami
kultu, świątyniami. Żywię nadzieję,
że przez to i dzięki temu łatwiej będzie nam ewoluować w stronę terapii naturalnych i podejść do drzewa,
objąć je, postać przy nim kwadrans
lub usiąść pod nim, oprzeć się o nie,
zamknąć oczy, słuchać dźwięków,
kontemplować wszystkimi zmysłami to, co mamy najcenniejszego – przyrodę i jej moc. To właśnie
drzewo stanowi naturalne źródło
tlenu, pochłania ogromną ilość pyłów i toksyn, wydziela fitoncydy –
substancje lotne o właściwościach
antyseptycznych – alternatywę dla
antybiotyków.

Najwięcej ich, w naszych warunkach klimatycznych, wydziela jałowiec pospolity,
brzoza i czeremcha. Trochę mniej jarzębina, jodła, świerk, dąb, klon, topola, grab,
leszczyna, kalina, głóg, malina, bez czarny i dzika róża. Zatem czy skwery i parki

nie mogłyby być naturalnymi stanowiskami drzew i krzewów i ostoją zdrowia
dla ludzi? Myślę, że obudzimy się za późno, chorzy i w betonie, ale póki co...
czerpmy z drzew, róbmy drzewne czary-mary!
BRZOZA I GRAB – działają przeciwdepresyjnie, przeciwmigrenowo, przeciwbólowo i przeciwreumatycznie.
BUK – odprężająco, poprawia koncentrację, przeciwbólowo i w chorobach układu krążenia.
DĄB I JESION – wzmacniają fizycznie i psychicznie, działają przeciwbakteryjnie,
poprawiają witalność i odporność.
JABŁOŃ – poprawia nastrój, harmonizuje wewnętrznie i wycisza.
JODŁA – wspiera energetycznie, jakkolwiek dziwnie to brzmi.
KASZTANOWIEC – umacnia wiarę w siebie, łagodzi napięcia i stany lękowe.
KLON – dodaje odwagi, pewności siebie i daje poczucie bezpieczeństwa.
LIPA – wycisza i przywraca wewnętrzną równowagę.
SOSNA I ŚWIERK – działają przeciwdepresyjnie, wyciszająco i wzmacniają
psychikę.
Sylwoterapia i sylwoprofilaktyka stosowana jest zarówno u osób zdrowych
w celu odprężenia, rozładowania napięć, poprawy nastroju, relaksu, jak u osób
chorych, gdzie ten rodzaj leczenia wykorzystuje się głównie w depresji, chorobie Alzheimera, upośledzeniach umysłowych i chorobach infekcyjnych dróg
oddechowych.
Lasoterapia w badaniach wskazuje na 3 najważniejsze obszary działania: obniża
stres i napięcia emocjonalne, zwiększa odporność organizmu i obniża poziom
cukru we krwi. Wystarczy półgodzinny spacer po lesie, żeby doświadczyć tego
cudu. Bez leków, bez wydawania pieniędzy i stania w kolejkach.
W skrócie: bory iglaste działają tonizująco, a lasy liściaste energetyzująco. Idź
do lasu, do gaju, boru i w knieje! Spotkajmy się tam bez tabletów, słuchawek na
uszach, butów na obcasach, pośpiechu i stresu. Stań boso na mchu. Usiądź pod
drzewem. Dotknij kory sosny, oprzyj głowę o brzozę, dąb, osikę. Obejmij klona!
Dobrej wiosny Wam życzę, strójcie się w gałązki brzozy, jako nasze prababki
stroiły chałupy. Wasza Czeremcha (czyli fitoncyd we własnej osobie)
Źródła:
„Arborystyka – wybrane zagadnienia pielęgnacji drzew” Grzegorz Szewczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego, Kraków 2012
„Naturalne energie dla zdrowia” Leszek Matela, Wydawnictwo KOS, Katowice 2017
„Podstawy hortiterapii” dr Marta Pisarek – wykład IMK, Katowice 2019

wiosny kwieciem obsypanej
a świąt ciepłych i rodzinnych
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czytamy razem

Z KSIĄŻKĄ NA START

LAT

Z wielką przyjemnością informujemy, że nasza Biblioteka dołączyła do akcji „Z książką na start”.
Dzieci do lat 6 i ich rodziców zapraszamy do Oddziału dla Dzieci w Brwinowie oraz do Filii w Otrębusach po odbiór Paszportu Małego Czytelnika oraz książeczki startowej w prezencie.
„Z książką na start” to projekt skierowany do dzieci w wieku do 6 lat i ich rodziców, który działa od
2016 r. na terenie województwa pomorskiego, a od października 2018 r. także w dziewięciu bibliotekach warszawskich.
Organizator akcji, Fundacja Metropolia Dzieci, zaprasza do bibliotek po odbiór Pakietu Startowego Małego Czytelnika i do rozpoczęcia
przygody z książką. Fundacja Metropolia Dzieci wraz z bibliotekami publicznymi województwa pomorskiego rozpoczęła realizację projektu
„Z książką na start” w marcu 2016 r. W ciągu 3 lat trwania projektu swoją przygodę z biblioteką rozpoczęło już ponad 17 000 najmłodszych
mieszkańców regionu. Od października 2018 r. do projektu zostało zaproszonych 9 bibliotek warszawskich wraz ze swoimi 53 filiami, zatem
obecnie w projekcie bierze udział 50 bibliotek publicznych, mających swoje siedziby i filie w 136 miejscowościach i dzielnicach. Zachęcamy
rodziców i dzieci do odwiedzenia biblioteki, gdzie Mały Czytelnik, otrzyma Pakiet Startowy, a w nim Paszport Małego Czytelnika oraz książkę
dopasowaną do jego wieku i zainteresowań – w prezencie. Na dobry start :) W Paszporcie Mały Czytelnik będzie zbierał pieczątki za każdą wizytę zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, a po uzbieraniu 10 pieczątek otrzyma imienny dyplom
potwierdzający jego czytelnicze zainteresowania. Celem projektu jest nie tylko wzrost czytelnictwa. To rzeczywiście najszybszy i najbardziej
wymierny rezultat akcji. Najważniejsze jednak jest, aby rodzice spędzali czas z dziećmi: poza domem w drodze do biblioteki, w bibliotece
wybierając książki, a w domu przy wspólnym czytaniu. Aby rozmawiali o przeczytanych książkach i znajdowali w nich ciekawe tematy, dzięki
którym dziecko rozwinie wiedzę, słownictwo i kreatywność. To wszystko zaowocuje w trudnym okresie dojrzewania – rodzicom łatwiej będzie utrzymać kontakt z dzieckiem dzięki rozmowom, a później w dorosłym życiu da oczytanemu dziecku przewagę w zdobyciu przyjaciół
i ciekawej pracy. Wierzymy, że uczestnicząc w projekcie „Z książką na start”, inwestujemy w przyszłość najmłodszych członków rodziny – dzieci, w ich wiedzę i pewność siebie, którą wykorzystają, wchodząc w dorosłość i podejmując mądre decyzje. Czytanie jest bezpłatne, a biblioteki
dostępne dla wszystkich, bez względu na możliwości finansowe rodziny. Rodzice i opiekunowie, odwiedzający biblioteki wspólnie z maluchami, będą mieli okazję przekonać się, że księgozbiór jest naprawdę imponujący i każdy znajdzie coś dla siebie.
Warto pamiętać, że MIŁOŚĆ DO KSIĄŻEK JEST PREZENTEM NA CAŁE ŻYCIE.
Zapraszamy do biblioteki dziecięcej w Brwinowie oraz do filii w Otrębusach, by odebrać Pakiet Startowy z książką w prezencie i wspólnie rozpocząć fantastyczną przygodę. (Uwaga! Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny!)

UWAGA! JEŚLI LUBISZ ROZMAWIAĆ O KSIĄŻKACH…
przyjdź na spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki do jednej z naszych placówek. Zapewniamy dostęp do omawianej lektury, dobrą kawę i przyjazną atmosferę :-)
Wszelkie informacje znajdziesz na plakatach, naszym profilu na Facebooku lub bezpośrednio u bibliotekarzy. Czekamy na Ciebie!

VII PRZEGLĄD ARTYSTYCZNY DLA PRZEDSZKOLAKÓW
Za nami kolejny przegląd artystyczny dla najmłodszych, w tym roku pod hasłem „Żyjmy zdrowo na sportowo”, zorganizowany we współpracy z przedszkolami: Słonecznym
i Magiczną Krainą z Brwinowa, Kasperkiem z Milanówka oraz Przedszkolem z Otrębus.
DZIEŃ PIERWSZY: część plastyczna zorganizowana przez Magiczną Krainę. Atrakcją dnia
było wspólne malowanie abstrakcji z artystką Dorotą Płóciennik z Galerii Pomysłów „Pasja” z Kań. Gościem specjalnym był Maciej Terlecki, piłkarz, którego pamiętamy z Reprezentacji Polski.
DZIEŃ DRUGI: część muzyczna zorganizowana wspólnie przez Słoneczne Przedszkole
i Kasperka. Tym razem podziwialiśmy cheerleaderki z przedszkoli Magiczna Kraina i Słoneczne, popisy wokalistów z Otrębus oraz wokalno-taneczną grupę z przedszkola Kasperek z Milanówka. Gośćmi specjalnym byli: duet Mirosław Czyżykiewicz i Witold Cisło
z minikoncertem poezji śpiewanej oraz młody pianista Barnaba Cisło.
DZIEŃ TRZECI: zwieńczeniem Przeglądu była zorganizowana w Przedszkolu w Otrębusach
spartakiada poprowadzona przez trenerów z Akademii Fun For Kids. Mali uczestnicy zostali udekorowani złotymi medalami, zaś przedszkola otrzymały pamiątkowe puchary.
Wszyscy uczestnicy całego przeglądu otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.
Dziękujemy za wspólną zabawę, sportowego ducha rywalizacji, moc wrażeń i emocji.
Tegoroczny Przegląd patronatem objęli: Arkadiusz Kosiński burmistrz Gminy Brwinów
oraz Piotr Remiszewski, burmistrz Miasta Milanówek.
Finansowo i rzeczowo wsparli nas:

Z KSIĄŻKĄ

NA START

Wszystkim naszym Czytelnikom
i Sympatykom
życzymy pięknych
Świąt Wielkanocnych,
pachnących wiosną, radością
i optymizmem,
oraz chwil odpoczynku
z ulubioną lekturą.
Zespół Biblioteki Publicznej w Brwinowie

Z KALENDARZA BIBLIOTEKARZA
19 kwietnia | Filia w Otrębusach, ul. Wiejska 1 | godz. 14.00

„Robimy wielkanocne dekoracje” – świąteczne warsztaty plastyczne dla młodzieży

23 kwietnia | Brwinów, ul. Grodziska 12 | godz. 11.00
spotkanie klubu DKK: dyskusja o książce Zofii Posmysz Wakacje nad Adriatykiem
11 maja | Brwinów, ul. Kościuszki 1E | godz. 18.00

„Noc Bibliotek, czyli Wieczór w Bibliotece”: warsztaty filozoficzne dla młodzieży
„Kłamstwo – co to takiego?” poprowadzi Pracownia Filozoficzna „Eureka”

13 maja | Filia w Otrębusach, ul. Wiejska 1 | godz. 12.00

spotkanie z Katarzyną Gacek, pisarką, autorką i współautorką kryminałów i scenariuszy, rodowitą mieszkanką Otrębus

13 maja | Brwinów, ul. Kościuszki 1E | godz. 18.00

spotkanie klubu DKK: dyskusja o książce Filipa Springera Księga zachwytów

17 maja | Brwinów, ul. Kościuszki 1E | godz. 18.00

Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej

Wydawnictwo Skrzat

„Slajdowisko – fotografie i wspomnienia z podróży: Ziemia z lotu ptaka” – Krzysztof
Sysio zaprezentuje zdjęcia wykonane z kabiny samolotu oraz z drona

Spedycja DPD

Top Market

Sala zabaw dla dzieci Fikołki

Justyna Cabaj z firmy Martel

czwartki | Brwinów, ul. Kościuszki 1E | godz. 17.30

Sala zabaw dla dzieci Inca Play
Kompleksowa wycinka drzew, Piotr Szałas
Zakład Usługowy Martel

oraz darczyńcy prywatni.

„Wieczór z bajką”: literackie spotkania dla najmłodszych: głośnie czytanie, zagadki,
konkursy

czwartki | Filia w Otrębusach, ul. Wiejska 1 | godz. 18.00
konwersacje w języku angielskim dla młodzieży, zapisy w bibliotece
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Stowarzyszenie
„Szansa” wyróżnione
za swoje działania
Brwinowskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Szansa” pomaga nie tylko osobom,
które chcą zerwać z nałogiem, lecz także ich
rodzinom. Wysoką jakość działań „Szansy” potwierdza zdobycie certyfikatu.

Z

satysfakcją i radością
informujemy, że Brwinowskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Szansa” zostało wyróżnione certyfikatem Krajowej Rady
i Stowarzyszeń Abstynenckich oraz Państwowej Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jako organizacja prowadząca działania uznawane za wysoce
pomocne społecznie i zgodne ze standartami działań
tego typu organizacji.

Oznacza to uznanie dla
naszych aktualnych przedsięwzięć i stanowi zielone
światło dla planów na kolejne lata 2019–2021.
Zapraszamy zainteresowanych do naszej siedziby przy ul. Biskupickiej 2
w Brwinowie (teren plebanii, wejście z tyłu budynku)
we wtorki od godz. 17.00,
w środy od 18.30 i w niedziele od 16.00. Każdy będzie
mile widziany.
– członkowie „Szansy”

Naszpikuj innych dobrem
Liceum Ogólnokształcące w Brwinowie przyłączyło się do akcji edukacyjno-informacyjnej na temat idei dawstwa szpiku kostnego i umożliwiło
chętnym rejestrację jako potencjalny dawca szpiku kostnego.

Z

inicjatywy pani Marii
Paczkowskiej w naszym
Liceum została zorganizowana po raz trzeci akcja
DKMS – Dawcy Komórek Macierzystych Szpiku.
W przeprowadzenie akcji

22 marca 2019 r. zaangażowało się dziewięcioro wolontariuszy z klasy IIa. Do oddania szpiku zgłosiło się kilkoro pełnoletnich uczniów
oraz rodzice. Wydawałoby
się, że to niewiele, ale warto

pamiętać, że każdy dawca
zwiększa szansę na zwalczenie nowotworu krwi, czyli
uratowanie komuś życia.
– Zuzanna Zygmunt,
uczennica kl. IIa
LO w Brwinowie

Treningi i zawody amatorów tenisa stołowego w miejskiej hali sportowej
Miejska hala sportowa w Brwinowie jest intensywnie wykorzystywana – nie tylko przez kluby sportowe. Niezrzeszeni amatorzy tenisa stołowego spotykają się w czwartki. Doskonalą swoje umiejętności i mierzą postępy w turniejach sprawdzających.

Z

nowej hali sportowej korzysta wielu mieszkańców naszej gminy. Zarządzający halą Gminny Ośrodek Kultury stworzył dobre
warunki do uprawiania
rekreacyjnie sportu wielu
organizacjom sportowym i
grupom nieformalnym. Jed-

ną z takich grup są mieszkańcy uprawiający tenis
stołowy. W zajęciach uczestniczy średnio od 12 do 20
osób. Posiadamy opiekuna
– Piotra Napiórkowskiego,
świetnego byłego tenisistę,
a obecnie trenera w GKLS
Nadarzyn, który pomaga

Twój 1% podatku może
wpierać działania
pożytku publicznego
Przy okazji rozliczania podatku można
przekazać 1% swojego podatku na działania
z zakresu pożytku publicznego. Wystarczy
wypełnić tabele J. i K. w formularzu PIT, aby
wesprzeć np. kluby sportowe prowadzące
działalność na terenie gminy Brwinów.

J

uż w poprzednich numerach biuletynu zachęcaliśmy do oddawania 1% podatku na działania pożytku publicznego. W ten sposób zbierane są środki
m.in. na rehabilitację mieszkańca Brwinowa Przemysłowa Gryczki.
W tym numerze publikujemy ogłoszenia klubów
sportowych, które prowadzą swoją działalność na terenie gminy Brwinów.

O 1% podatku proszą:
AP BKS Naprzód (obok)
TG „Sokół” (str. 12)
KS Pantera (str. 12)

w podnoszeniu naszych
umiejności. Zajęcia gry w tenisa stołowego odbywamy w
każdy czwartek wieczorem.
	Nasz opiekun organizuje
okresowo turnieje sprawdzające poczynione postępy
w grze. Ostatni taki turniej
odbył się 4 kwietnia br. Każ-

dy z każdym rozgrywał po
jednym secie.
Zwyciężcą turnieju został
Robert Pardela, zdobywając
12 pkt. Kolejne miejsca:
2. Sebastian Słowiński – 9 pkt
3. Jacek Rybicki – 9 pkt
4. Maciek Świstalnicki – 9 pkt
5. Tomek Pajdak – 8 pkt

6. Robert Brećko – 6 pkt
7. Adam Nelej – 5 pkt
8. Henryk Tybuś – 5 pkt
9. Zbigniew Zejczkowski
10. Tomek Bałazy
11. Stanisław Trójczak
12. Jacek Kwietkowski
13. Krzysztof Gromek
– Henryk Tybuś

12 ratusz
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Przekaż 1% dla organizacji pożytku publicznego – wystarczy przy rozliczaniu podatku wypełnić odpowiednie pola deklaracji PIT-37

Towarzystwo Gimnastyczne
Sokół w Brwinowie

TGS BRWINÓW 3103

TGS BRWINÓW 3103

Cel: TGS BrwinÓw 3103

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
S A L A W I D O W I S KO WA Z E S P O Ł U M A ZO W S Z E

8

10:00

środa

12:30

9

11:00

MAJ 2019

czwartek

MAGICZNA PODRÓŻ – PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA
widowisko edukacyjne
PZLPiT „Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego
reż. Zbigniew Kułagowski
ROMANCA À LA KUJAWIAK
widowisko edukacyjne
PZLPiT „Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego
scen. i reż. Zbigniew Kułagowski
NERWICA NATRĘCTW

13

19:00

19

17:00

28

10:00

wtorek

12:30

29

10:00

środa

12:30

30

19:00

poniedziałek

niedziela

czwartek

spektakl teatralny
Karolina Sawka, Jowita Budnik, Katarzyna Herman
Rafał Królikowski, Artur Barciś / Andrzej Zieliński
Zdzisław Wardejn
reż. Artur Barciś
KALEJDOSKOP BARW POLSKI
koncert
PZLPiT „Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego
MAGICZNA PODRÓŻ – PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA
widowisko edukacyjne
PZLPiT „Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego
reż. Zbigniew Kułagowski
MAGICZNA PODRÓŻ – PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA
widowisko edukacyjne
PZLPiT „Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego
reż. Zbigniew Kułagowski
JUDY
spektakl teatralny
Hanna Śleszyńska, Hubert Podgórski / Piotr Tołoczko
reż. Sławomir Chwastowski

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
mazowsze.waw.pl

Punkty, w których można otrzymać biuletyn „Ratusz”:
BRWINÓW: INSTYTUCJE, PLACÓWKI
OŚWIATOWE, Przychodnie i inne		
Urząd Gminy – 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  BPWiK, 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  Galeria Brwinów, ul. Grodziska 46  Magmar,
ul. Wilsona 52  Sklep MM, ul. Kościuszki 1  Sklep Jaworek, ul. Wilsona
28A  Pchli Targ, ul. Leśna 3  Sklep Antoniak, Rynek 25  Masarnia
Ratyńscy, Rynek 22  Top Market, ul. Armii Krajowej 14  Społem,
ul. Pszczelińska 48  Spiżarnia u Krysi, ul. Pruszkowska  Sklep, ul.
Kraszewskiego 1  sklep U Jacka, ul. Sochaczewska 19  sklep piekarni
Otrębusy, ul. 11 Listopada 4F  sklep na Borkach, ul. Kępińska 66  kioski
przy rondzie Kowalskiego
otrębusy: Szkoła Podstawowa, ul. M. Piaseckiego 2  Toeplitzówka, ul. Wiejska 1 – Biblioteka, NZOZ  Przedszkole, ul. M. Piaseckiego 2A
 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 
sklep Mezon, ul. Helenowska 1
kanie: sklep „Małgosia”, ul. J. Piłsudskiego 58  sklep przy WKD,
ul. J. Piłsudskiego 11  Patataj, ul. Krótka 9  Os. Słoneczne, Galeria
Pomysłów Pasja, ul. Zawilcowa 14
koszajec: sklep spożywczo-przemysłowy L. 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 SOŁTYSOM:
 Biskupice  Czubin  Domaniew  Falęcin  Koszajec
 Krosna  Milęcin  Moszna  Kotowice  Owczarnia
 Parzniew  Terenia  Żółwin

kolejne wydanie UKAŻE SIĘ 23 MAJA 2019 r.

