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Destruktowa nawierzchnia na 38 odcinkach dróg
Poprawa stanu dróg na terenie gminy Brwinów jest realizowana systematycznie, nie tylko poprzez
przebudowę dróg tworzących główne ciągi komunikacyjne, lecz także utwardzenie dróg z użyciem
destruktu asfaltowego. Lista odcinków powstaje po pozimowym objeździe dróg gminnych.

W

,tym roku do
utwardzenia zostało zakwalifkowanych 38 odcinków dróg
gminnych o łącznej długości ponad 9 km.
Jest to efekt pozimowego
objazdu, jaki co roku wykonują burmistrz Arkadiusz
Kosiński, zastępca burmistrza Sławomir Walendowski oraz pracownicy Referatu Inwestycji i Remontów.
– Musieliśmy podjąć trudną
decyzję, która ucieszy dużą
część mieszkańców, ale zasmuci nie mniej liczną –
przyznaje burmistrz Kosiński, podkreślając, że zdaje
sobie sprawę, jak wiele jest
jeszcze do zrobienia przez
kolejne lata.
Lista dróg wytypowanych na ten rok została przedstawiona radnym
Rady Miejskiej w Brwinowie, a ci zaopiniowali ją jednogłośnie pozytywnie, bez
jakichkolwiek uwag. Za wy-

borem takich, a nie innych
odcinków dróg przemawiają
względy merytoryczne. Są
to odcinki w złym stanie,
wymagające najpilniejszych
działań.
	Technologia
utwardzania dróg, która jest
stosowana
w
gminie
Brwinów, sprawdza się
w praktyce. Po wykonaniu
podbudowy z tłucznia betonowego, kładziona jest warstwa destruktu bitumicznego, która jest podwójnie
utrwalana powierzchniowo
grysami i emulsją asfaltową.
Ważny jest odpowiedni termin wykonywania prac.
Wysokie temperatury latem
i wczesną jesienią sprzyjają
lepszemu związaniu składników (na początku widać
jeszcze niewielkie „kamyczki”, które stopniowo wtapiają się w drogę podczas
jej użytkowania). Dobrze
wykonana droga z destruktu
asfaltowego ma duże szanse

na przetrwanie w dobrym
stanie przez wiele lat. Dla
mieszkańców oznacza to
gładką nawierzchnię jezdni,
bez błota i kurzu.
	Na taką poprawę stanu
nawierzchni mogą liczyć
w tym roku mieszkańcy wybranych ulic w Brwinowie,
Czubinie, Domaniewie, Falęcinie, Kaniach, Kotowicach, Krośnie, Otrębusach,
Owczarni, Tereni i Żółwinie.
Szczegółowy wykaz został
zamieszczony na str. 2.
Obecnie przygotowywany jest przetarg, który ma
wyłonić wykonawcę prac.
Burmistrz Arkadiusz Kosiński ma nadzieję, że w tym
roku uda się znowu wykonać więcej odcinków dróg
niż w pierwotnym planie.
O wyborze dróg do wykonania w przyszłym roku
zdecydują wyniki kolejnego objazdu, który odbędzie
się wiosną 2020 r. Wówczas
będzie można ocenić, w ja-

kim stanie drogi przetrwają
okres jesienno-zimowy. Pogoda podczas tegorocznej
zimy nie była sprzyjająca:
temperatury wahające się
około 00 C oraz wielokrotne zamarzanie i roztapianie
wody na drodze powodują
więcej szkód niż sam mróz.
	Niezależnie od zaplanowanych utwardzeń dróg
prowadzone są bieżące, doraźne prace remontowe. Ekipy uzupełniają ubytki asfaltu, wykonują równanie dróg
gruntowych itp.
Gmina Brwinów ogłosiła
też przetarg na wykonanie
robót na ul. Lawendowej w
Owczarni, od posesji nr 7
do ul. Irysowej w Podkowie
Leśnej. Zostaną tam ułożone
płyty betonowe (tzw. MON).
Trwa analiza ofert.
Na zdjęciu:
ul. Rodzinna w Brwinowie
wykonana w technologii destruktu asfaltowego w 2018 r.
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W następnym numerze
o budowie ciągu komunikacyjnego:

Wykaz dróg do utwardzenia destruktem w 2019 r.
Łączna długość odcinków zakwalifikowanych do wykonania prac w tym roku, wynosi ponad 9,1 km.
Szerość dróg waha się od 3 do 5 metrów, a łączna powierzchnia wynosi ponad 37 tys. m kw.
L.p.

Miejscowość
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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9.
10.
11.
12.

Brwinów
Brwinów
Brwinów
Brwinów
Brwinów
Brwinów
Brwinów
Brwinów
Brwinów
Brwinów
Brwinów
Czubin

Helenowska
Krucza
Mazowiecka
Modrzewiowa
Orla
Piastowa
Piastowa
Zielona
Chopina - boczna do nr 33
Modlińska
Sobieskiego
droga gminna bez nazwy

13.

Domaniew

14.
15.

Domaniew
Falęcin

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Kanie
Kanie
Kanie
Kanie
Kanie
Kanie
Kotowice
Krosna Wieś

droga bez nazwy, boczna
od ul. Ołtarzewskiej
droga bez nazwy
droga do posesji nr 23-24
na granicy Falęcina i Milanówka
Hedy-Szarego
Jasna
Narcyzowa
Strefowa - boczna do nr 55
Szkolna
Zawilcowa
droga bez nazwy do posesji nr 33-37
Tęczowa

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Krosna Wieś
Otrębusy
Otrębusy
Otrębusy
Otrębusy
Otrębusy
Otrębusy
Owczarnia
Owczarnia
Owczarnia
Terenia
Terenia
Żółwin
Żółwin
Żółwin

Nadrzeczna
Franciszkańska
Helenowska
Kubusia Puchatka
Ogrodowa
Wesoła
Wiejska
Cyprysowa
Książenicka - boczna do nr 95
Mieszka I
Graniczna
Jagodowa
Młochowska
Sosnowa
Świerkowa

Urząd Gminy Brwinów: adresy i telefony			

22 738 26 15

e-mail: brwinow@
brwinow.pl

od ul. Pszczelińskiej do nr 11
cała
od posesji nr 1 do końca posesji nr 18
cała
cała
od ul. Kępińskiej do ul. Lilpopa
od ul. Lilpopa do ul. Wiewiórek
do bramy posesji nr 30
cała
od ul. Wileńskiej do ul. Glinianej
cała
od drogi powiatowej do końca
posesji nr 7
od nr 52 do wjazdu na posesję nr 62C

246
135
390
305
175
115
120
600
75
125
310
370

od DW nr 701 do posesji nr 11B
od drogi powiatowej do serwisowej A2

105
355

cała z zawrotką
cała
cała
cała, od ul. Wiosennej do Strefowej
od kapliczki do bramy posesji nr 14
cała
od drogi powiatowej do serwisowej A2
od ul. Józefowskiej do zjazdu
na posesję nr 11
dojazd do mostu/ul. Uroczej
cała
cała
od ul. Mickiewicza do ul. Nadarzyńskiej
cała
od ul. Owocowej do końca
boczna między nr 36 i 38
od ul. Książenickiej do świetlicy
od ul. Książenickiej do nr 95
od ul. Łokietka do ul. Bony
od nr 2 do przepustu
od ul. Granicznej do bramy posesji nr 12
od ul. Krótkiej do ul. Leśnej
od nr 1 do bramy nr 7
cała

155
63
245
145
240
215
242
200

				

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

ul. Świerkowa Otrębusy

Długość (m)

260

90
470
185
145
255
135
50
185
140
690
450
162
425
100
435

ul. Malinowa Otrębusy

Ulica Józefowska
– III etap budowy

Gmina Brwinów zrealizuje w tym roku III etap
budowy ulicy Józefowskiej we wsi Krosna.

I

nwestycja obejmować będzie przebudowę blisko
półkilometrowego odcinka jezdni ul. Józefowskiej
w miejscowości Krosna-Wieś wraz ze skrzyżowaniami z ulicami bocznymi.
W ramach zadania zaplanowano modernizację trzech
zjazdów, wykonanie dojść
do furtek z kostki betonowej, wykonanie obustronnego pobocza z tłucznia
kamiennego, przebudowę
przepustu na rowie melioracyjnym U-2, oczyszczenie
rowu z namułu wraz z wyprofilowaniem skarp. Zostanie także wykonane oznakowanie pionowe i poziome.
Wykonawcą inwestycji
będzie firma FAL-BRUK
Sp. z o.o., która w przetargu
przedstawiła najkorzystniejszą ofertę. Koszt prac, które
potrwają 5 miesięcy, wyniesie 826 560,00 zł.
Gmina Brwinów pozyskała na realizację tej inwestycji dotację w wysokości
285.000,00 zł pochodzącą
ze środków Województwa
Mazowieckiego na zadania
w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do
gruntów rolnych.

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
(Program FOO, Qltywator str. 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

Odcinek		

ul. Piaseckiego Otrębusy
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Komentarz burmistrza
Arkadiusza Kosińskiego
na temat ponad 3 tysięcy dni,
jakie minęły od objęcia funkcji
Fot. archiwum projektu (RO)

Burmistrza Gminy Brwinów

J

Uczniowie z Brwinowa
wzięli udział w projekcie
Gmina Brwinów kończy realizację projektu
skierowanego do uczniów pn. „Ścieżka edukacyjno-zawodowa”.

P

rojekt objął 324 uczniów
ze Szkoły Podstawowej
nr 1 w Brwinowie oraz z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie.
Uczniowie klas VII, VIII
podstawowych oraz III gimnazjalnych
uczestniczyli
w cyklu zajęć z doradcą edukacyjno-zawodowym (176
godzin) oraz psychologiem
(176 godzin). Mieli okazję poznać pracę lokalnych
firm – EL-SAM Elektromechanika Pojazdowa Romuald Rumianek, Centrum
Doradztwa
Rolniczego,
Drukarnia Megraf, Smak
Polskiej Tradycji sp. z o.o.
(BUSTER) – którym należą
się szczególne podziękowania za współpracę. Wsparcie

w ramach projektu otrzymało 9 nauczycieli, którzy
uczestniczyli w szkoleniach
z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.
Głównym celem projektu było podniesienie wśród
uczniów kompetencji w zakresie budowania ścieżki
kariery edukacyjno-zawodowej oraz poruszania się
po rynku pracy.
Projekt pn. „Ścieżka
edukacyjno-zawodowa” został dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego
Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego kwotą
72 944 zł. Jego koszt całkowity to 100,4 tys. zł.

eden z mieszkańców
Brwinowa policzył, że
we wtorek 7 maja 2019 r.
minęło 3070 dni od dnia zaprzysiężenia mnie na Burmistrza Gminy Brwinów. W ten
sposób zostałem najdłużej
rządzącym burmistrzem w
historii Naszej Gminy. Jan
Witkowski był burmistrzem
przez 3069 dni, Andrzej Guzik – 2943, zaś Maciej Nowicki – 1417.
Bardzo dziękuję za zaufanie okazane mi w grudniu
2010 r., w listopadzie 2014 r.,
w październiku 2018 r. oraz
codzienne wsparcie, życzli-

wość i gesty sympatii, dodające mi mnóstwa dodatkowych sił i energii.
W komentarzach pod
moim postem na stronie
f b.com/Arkadiusz.Kosinski
pojawiło się takie wspomnienie (tutaj skrót wypowiedzi): „Pamiętam, kiedy
odbywałam praktyki w Urzędzie Miasta, a Pan był najaktywniejszym członkiem forum brwinowskiego. Ludzie
podśmiewywali się z wykresów i analiz, które Pan opracowywał, jakby nie wierząc,
że to może kiedykolwiek stać
się rzeczywistością. To bardzo

dobrze, że postanowił Pan
nie poprzestać na opracowywaniu pomysłów, tylko zaczął Pan je ożywiać. Niewątpliwie jest to rzadkie. Sama
na początku podchodziłam
z dużym dystansem i rezerwą, kiedy objął Pan urząd.
Na szczęście niepotrzebnie”.
Dziękuję za ten wpis, bo
oddaje on moje dążenia –
staram się, aby nie zawieść
zaufania tych, którzy oddali
na mnie swój głos, ale poprzez ciężką pracę chcę też
sprawić, by rozwój Naszej
Gminy był zauważalny dla
wszystkich mieszkańców.

Wybory do Rad Powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej
Krajowa Rada Izb Rolniczych podjęła uchwałę o przeprowadzeniu wyborów
do izb rolniczych w niedzielę 28 lipca 2019 r. Zgłoszenia kandydatów
przyjmuje już Mazowiecka Izba Rolnicza w Parzniewie.

P

rawo kandydowania i
udziału w wyborach do
Rad Powiatowych Izb Rolniczych przysługuje osobom
fizycznym i prawnym będącym podatnikami podatku
rolnego, podatku dochodowego z działów specjalnych
produkcji rolnej oraz członkom RSP posiadającym
w nich wkłady gruntowe.
Rolnik ubiegający się o
mandat członka Rady Powiatowej MIR musi złożyć zgłoszenie kandydata,
z a p r o s z e n i a

oświadczenie o zgodzie na
kandydowanie, oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne
pod rygorem odpowiedzialności z art. 233 § 1 Kodeksu
karnego oraz listę członków
zawierającą co najmniej 50
podpisów poparcia.
Wypełnione dokumenty
należy przesłać do 4 lipca
2019 r. (decyduje data wpływu) na adres: Mazowiecka
Izba Rolnicza, ul. Wolności
2, 05-804 Parzniew lub zło-

żyć 5 lipca 2019 r. do godz.
15.00 Okręgowej Komisji
Wyborczej w Urzędzie Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12.
	Spis uprawnionych do
głosowania będzie dostępny
do wglądu w Urzędzie Gminy Brwinów od 17.06.2019 r.
	Szczegółowe informacje
oraz wzory dokumentów
można uzyskać w Oddziałach Biura Mazowieckiej
Izby Rolniczej lub pobrać ze
strony www.mir.pl.

Śladami
Winnych
s p o t k a n i e
a u t o r s k i e
czytamy razem

Kanie, ul. Szarży 3

LAT

AłbenA grabowskA
czerwca
/23pulkulanow
SKO im. 23 Pułku Ułanów Grodzieńskich

17.00
WILSONA 2
BRWINÓW
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Sprawozdanie z działań Straży Miejskiej w Brwinowie w 2018 r.
Komendant Tomasz Kowalski zaprezentował radnym podsumowanie działań strażników na sesji 8 maja 2019 r. W ubiegłym
roku strażnicy podjęli łącznie ponad 17,5 tys. działań, z czego ok. 10% na podstawie zgłoszeń od mieszkańców.
Fot. Urząd Gminy Brwinów (PR)

P

odstawowym aktem
prawnym stanowiącym o funkcjonowaniu Straży Miejskiej jest
ustawa o strażach gminnych
(miejskich). Nadzór nad
działalnością straży sprawuje burmistrz, natomiast
w zakresie wykonywania
uprawnień strażników, użycia broni palnej i środków
przymusu bezpośredniego
oraz prowadzenia ewidencji
etatów, wyposażenia i wyników działań Straży Miejskiej
w Brwinowie nadzór sprawuje wojewoda mazowiecki
przy pomocy Komendanta
Stołecznego Policji.
W 2018 r. strażnicy miejscy w Brwinowie reagowali na sygnały
i zgłoszenia dotyczące naruszeń spokoju i porządku
publicznego, zarówno poprzez interwencje patroli,
jak i przekazywanie spraw
innym służbom według właściwości rzeczowej lub miejscowej. Źródłami zgłoszeń
były głównie informacje
własne, informacje pochodzące od mieszkańców i instytucji, a także informacje
pozyskane przez strażników
w toku pełnienia służby.
Mieszkańcy najczęściej
zgłaszają sprawy związane
z ochroną środowiska i gospodarką odpadami (31%),
zwierzętami (25%) oraz zagrożeniami w ruchu drogowym (19%).
W 2018 r. funkcjonariusze Straży Miejskiej w Brwinowie ujawnili 658 czynów
mających znamiona wykroczeń i nałożyli w związku
z tym ogółem 123 mandaty
karne na kwotę 18.300,00
złotych. W 444 przypadkach
zastosowano środek oddziaływania
wychowawczego
w postaci pouczeń.
W analizowanym czasie
Straż Miejska w Brwinowie
wystąpiła do Sądu Rejonowego w Pruszkowie – Wy-

dział II Karny z wnioskiem
o ukaranie w 46 sprawach.
W 2018 r. kontynuowane były zadania związane
z porządkiem oraz kontrolą
w ustanowionej strefie płatnego parkowania na ul. Rynek w Brwinowie. W przedstawianym okresie przeprowadzono 803 kontrole,
podczas których wystawione
zostały 173 wezwania do
uiszczenia opłaty dodatkowej.
W omawianym okresie
strażnicy wykonali ogółem
51 czynności serwisowych
związanych z funkcjonowaniem parkometrów.
	Straż miejska w 2018 r. Na zdjęciu: Burmistrz Arkadiusz Kosiński i zastępca komendanta Straży Miejskiej Leszek
przedstawiła
placówkom Caban wręczają nagrody laureatom konkursu „Jestem bezpieczny na drodze” (2018)
oświatowym szeroką ofertę na drodze. W czerwcu strażdo uprzątnięcia terenów co pozwoli na bardziej efekzajęć profilaktycznych skie- nicy przy współpracy z kaprzez właścicieli.
tywną pomoc potrzebująrowanych do dzieci i mło- drą pedagogiczną placówek
Ujawniono 14 wraków cym kierowcom w kolejnym
dzieży. Proponowane tematy oświatowych przeprowadzipojazdów, z czego 2 zosta- sezonie zimowym.
spotkań to m.in.:
li XI edycję konkursu „Je- ły odholowane, a w jednym
W 2018 r. strażnicy
„Służą pomocą i chronią” stem bezpieczny na drodze”.
przypadku prowadzone są wspólnie z funkcjonariusza– zapoznanie z zadaniami Udział w nim wzięło 140
jeszcze czynności wyja- mi policji przepracowali 428
Straży Miejskiej,
uczniów z wszystkich brwi- śniające. W 11 wszczętych godzin w 48 patrolach mie„Znajomy czy NIEznajo- nowskich szkół.
postępowaniach właściciele szanych.
my – bajka o czerwonym 	Straż Miejska współprazastosowali się do wezwania
Pracę strażników miejkapturku",
cuje z innymi instytuacjami i usunęli z drogi publicznej skich widać było w 2018 r.
„Wzywanie pomocy” – i służbami w zakresie ratoswoje pojazdy.
podczas
zabezpieczenia
prezentacja dla klas 0–I,
wania życia i zdrowia, m.in.
Ujawniono 28 osób nie- łącznie 24 imprez publicz„Internetowi
znajomi, przekazując informacje dotrzeźwych, potrzebujących nych oraz uroczystości
komunikatory – zasady tyczące awarii lub nieprapomocy: 22 osoby odwie- o charakterze państwowym,
bezpiecznego korzystania widłowości zgodnie z komziono do miejsca zamieszka- lokalnym i kościelnym.
z internetu”,
petencjami
(konserwator nia i przekazano pod opieWażnym tematem poja„Prawo a nieletni” – dla oświetlenia – 252 zgłoszenia,
kę rodzinie, 3 dowieziono wiającym się zwłaszcza jeklas VI–VIII.
zbiornica martwych zwie- i umieszczono w jednostce sienią i zimą jest spalanie odW 2018 r. strażnicy prze- rząt – 120, wodociągi i kanaPolicji, a 3 zostały zabrane padów oraz smog. Strażnicy
prowadzili 179 godzin zajęć lizacja – 29, telekomunikacja
przez pogotowie ratunkowe. interweniowali w tej spraw formie pogadanek, pre- – 37, energetyka – 15).
W 6 przypadkach udzie- wie 195 razy, na podstawie
lekcji oraz gier i zabaw dla
Liczba interwencji do- lono pomocy osobom star- własnych obserwacji oraz
dzieci z przedszkoli.
tyczących zwierząt na szym lub chorym.
zgłoszeń od mieszkańców.
Dużą popularnością cie- terenie gminy Brwinów
W okresie zimowym W wyniku tych interwanszyło się mobilne miasteczko w ciągu ubiegłego roku
strażnicy miejscy wspólnie cji nałożyli 26 mandatów
ruchu drogowego, które roz- wyniosła 244. Sprawy doz pracownikami ŚOPS syste- karnych na kwotę 6.400 zł
kładane było na terenie pla- tyczyły najczęściej zwierząt
matycznie kontrolują miej- i zastosowali 63 pouczenia.
cówek oświatowych oraz na martwych, zalegających na
sca, gdzie mogą przebywać W 2 przypadkach zostały
festynach organizowanych terenach publicznych - 120,
osoby bezdomne lub potrze- skierowane wnioski o ukana terenie gminy Brwinów. zwierząt dziko żyjących - 49,
bujące pomocy.
ranie do sądu. W 2018 r.
Przy tej okazji dzieci otrzy- oraz bezdomnych - 29. W 18
Częścią pracy strażni- strażnicy pobrali z przydomywały elementy odblasko- przypadkach udało się ustaków są konwoje wartości mowych palenisk 20 próbek
we oraz dowiadywały się, że lić właścicieli czworonogów
pieniężnych oraz papierów popiołu do analizy laborawyposażenie swojego ubioru za pomocą wszczepionego
i dokumentów wartościo- toryjnej. W 6 przypadkach
oraz rowerów w odblaski mikrochipa. W 9 przypadwych: dla potrzeb Urzędu stwierdzono spalanie odpapoprawi ich bezpieczeństwoZGŁOSZENIA
Z PODZIAŁEM
NA ICH Gminy
ŹRÓDŁOBrwinów – 299, a dla dów.
kach pomogło
umieszczenie
informacji o psie na portalu potrzeb
Środowiskowego
20000
społecznościowym.
2017
2018
Ośrodka Pomocy Społecznej
18000
Działania
strażników – 35.
13977
17576 Tabela:
miejskich
doprowadziły
do 	Straż miejska pomaga też Telefon:
16000
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82
miejsc
zaśmie1761
2363 z podziałem
przy uruchamianiu pojaz- 22 729 63 94
14000
ich źródło conych. Sygnał i informacje dów w czasie zimy. W 2018 r. oraz bezpłatny
969
324 na12000
o 65 z nich przekazano do podjęto 29 takich działań.
w 2018 r.
10000
Referatu Gospodarki Ko- Urządzenie do rozruchu po- z terenu gminy 986
70
943 i latach
munalnej. W 17 przypad- jazdów zostało doposażone
8000
e-mail: straz.miejska@brwinow.pl
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Festiwal Otwarte Ogrody to coroczne, kameralne w swym
charakterze, wydarzenia kulturalno-artystyczne, odbywające
się w urokliwej scenerii zielonych ogrodów… Pomysłodawcami festiwalu byli Magdalena Prosińska i Łukasz Willmann,
pragnący w ten sposób przyczynić się do zachowania najcenniejszych zasobów kulturowych i naturalnych Mazowsza,
pięknych przedwojennych ogrodów, uzdrowisk i letnisk.
W tym roku w gminie Brwinów będzie m.in. teatralnie i muzycznie. Nie zabraknie też sztuk plastycznych, w tym zajęć dla
najmłodszych czy warsztatów ceramicznych. Do tego opowieści o roślinach i nieco ruchu :)
A oto program Festiwalu Otwarte Ogrody:

SOBOTA, 8 CZERWCA

1
BAJKOŻERCY W KRAINIE KOLORÓW
Zanurzanie w czytanie, czyli lektura bajek pod chmurką
Warsztaty plastyczne z utalentowaną artystką z pasją tworzenia –
Hanną Dębowską
Kolorowe tańce z Aleksandrą Tomasik – niezwykłą Ciocią Olą
QUIZ zgadnij, jaka to bajka oraz inne niespodzianki

Biblioteka Publiczna im. W. Wernera oraz Galeria Pomysłów PASJA

Park przy Toeplitzówce, ul. Wiejska 1, OTRĘBUSY / 10.00_13.00

czerwca
. 2 019.

2

NAUCZMY SIĘ ŻYĆ OBOK SIEBIE
Dom przy ul. Wiosennej 21 to miejsce, które od czterech lat daje możliwość życia w rodzinnej atmosferze osobom z niepełnosprawnością
intelektualną. Nasi podopieczni świetnie zaadaptowali się w pięknym,
dużym, przestronnym budynku i okalającym go ogrodzie.
Wielką dumą naszego domu są cztery konie, które służą mieszkańcom
do hipoterapii. W czasie Festiwalu będą one do Państwa dyspozycji.
Zaprezentujemy też piękne przedmioty, które wykonali nasi mieszkańcy podczas zajęć terapeutycznych.
Jednym z naszych mieszkańców jest Dominik Strzelec, 30-latek niewidomy od urodzenia, który jest uzdolniony wokalnie i wprowadzi
Państwa w troszkę inną, ale jakże piękną opowieść o Naszych Mieszkańcach, o ich świecie... Innym?... Nie… Myślę, że barwnym, ciepłym
i uczuciowym…
Dominik Strzelec zajął drugie miejsce na Festiwalu Zaczarowanej
Piosenki w Krakowie (2007) oraz na Festiwalu Integracja Malowana
Dźwiękiem (2018). Występował podczas koncertu „Krzysztof Cwynar
zaprasza” w Teatrze Muzycznym w Łodzi. Jest uczestnikiem „Wierchowych spotkań”. Występował z takimi gwiazdami jak Krzysztof Cugowski, Kuba Sienkiewicz, zespół Turnioki, Artur Gadowski, Sławek
Uniatowski. Występował również za granicą m.in. na Litwie i w Niemczech. Goście domu przy ul. Wiosennej będą mogli wysłuchać recitalu Dominika Strzelca zatytułowanego „Nauczmy się żyć obok siebie”.
Wśród piosenek zabrzmią: „Pytasz mnie”, „Nierówni”, „Pięknie żyć”,
„Do kołyski”, „Wznieś serce nad zło”, „Black and white”, „Nauczmy się
żyć obok siebie”, „Szczęście jest we mnie”.

Dom Pomocy Społecznej „Wiosenna”

ul. Wosenna 21, BRWINÓW / 14.00_16.00
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OGRÓD ZIMOZIELONY

OGRÓD CERAMICZNO-ARTYSTYCZNY

Zimozielony ogród jest inspirującym przykładem realizacji własnych
pasji i zainteresowań w przydomowym ogrodzie. Zimozielone rośliny
liściaste są hobby właściciela, który chętnie dzieli się swoją wiedzą na
ich temat, nie tylko z czytelnikami prowadzonego przez siebie bloga
i portalu internetowego, lecz także np. widzami „Roku w ogrodzie”.
Jego starannie rozplanowany ogród jest najlepszym przykładem tego,
że jest wiele różnych gatunków krzewów, które z powodzeniem mogą
konkurować z popularnymi iglakami.

Stowarzyszenie SARNA zaprasza do ogrodu urokliwej willi Ludwinówka
na warsztaty ceramiczne, wystawę prac oraz koncert. Tuż obok ruchliwej ulicy Biskupickiej kryje się za murem tajemniczy ogród – oaza
ciszy, zieleni i spokoju. W różnych zakątkach ogrodu podziwiać można
niezwykłe rzeźby, a przy oczku wodnym wsłuchać się w kojący szum
wody.

– Mam nadzieję, że Was też zarażę miłością do przyrody, kolorów,
zapachów… a przede wszystkim do krzewów, które zdobią ogrody czy
parki przez cały rok, nawet zimą – mówi Andrzej Zawadzki.
Wśród tegorocznych atrakcji będą:
- prezentacja liściastych roślin zimozielonych,
- znaczenie owadów zapylających w życiu człowieka,
- tradycyjny grill dla gości,
- loteria z nagrodami od FISKARS i POKON.

Rzeźbiarka i pedagog sztuki Magda Schreiber zaprasza do ogrodu
przy swojej pracowni, w którym poprowadzi warsztaty ceramiczne.
W ogrodzie będą też prezentowane prace wielu lokalnych artystów:
malarstwo, rzeźba, haft, fotografia, decoupage, biżuteria oraz stała
ekspozycja ceramiki Elżbiety Szlubowskiej / 13.00–15.00
Ewa Gaworska i Aleksander Trąbczyński zapraszają na koncert pt.
„Ballady bez blagi”. W programie nastrojowe utwory takich bardów,
jak Włodzimierz Wysocki, Bułat Okudżawa czy Jaromír Nohavica
oraz piosenki autorskie / 16.00

Zimozielony Ogród Andrzeja Zawadzkiego
ul. Lilpopa 42, wejście od ul. Jaśminowej, BRWINÓW / 13.00_15.00

4

GRA MAMA, GRA TATA, GRAM I JA | TENISOWY OGRÓD
Wspólne popołudnie na kortach - dla najmłodszych przewidzieliśmy
zabawy sportowe, naukę gry w tenisa, możliwość pogrania z trenerami klubowymi, poznanie krótkiego rysu historycznego tej pięknej
dyscypliny, a na koniec wręczenie małych upominków; dorośli będą
mogli pograć indywidualnie w blokach półgodzinnych, jak również
uczestniczyć w nauce technik podstawowych.

Klub Tenisowy SNTC
ul. Żwirowa 18, BRWINÓW / 15.00_17.00

Stowarzyszenie SARNA
Ludwinówka, ul. Szkolna 20, BRWINÓW / 13.00_17.00

6
VIII PRZEGLĄD MAŁYCH FORM TEATRALNYCH
Dworek Zagroda i otaczający go piękny park są doskonałym miejscem
na organizację Przeglądu Małych Form Teatralnych, na który zaprasza Towarzystwo Przyjaciół Brwinowa. Już po raz ósmy uczniowie
z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie pokażą na plenerowej scenie za dworkiem, nad czym pracują ze swoimi nauczycielami
w ciągu roku szkolnego. Wydarzenie dla wszystkich zainteresowanych
sztuką teatralną.
W programie:
MAŁY KSIĄŻĘ w wykonaniu uczniów klasy VIa i IVa pod kierunkiem
nauczycielek Anny Goyke i Jolanty Prusinowskiej
SĄD PARYSA w wykonaniu uczniów klasy Vc pod kierunkiem nauczycielek Anny Goyke i Jolanty Prusinowskiej
TAŃCE NARODOWE w wykonaniu uczniów pod kierunkiem nauczycielek Agaty Adamaszek i Mirki Misarko
JĘDRZEJ JEŻYK w wykonaniu uczniów klasy IVd pod kierunkiem nauczycielki Beaty Wiśniewskiej
ŻYCIE RODZINNE w wykonaniu uczniów klasy Va pod kierunkiem nauczycielki Beaty Wiśniewskiej
RADIO BZDET w wykonaniu uczniów klasy VIIc pod kierunkiem nauczycielki Beaty Wiśniewskiej
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SACRUM I PROFANUM
Zapraszam do mojego niepowtarzalnego ogrodu!
Liczne zakątki sprzyjają spacerom, kontemplacji natury lub pogawędkom w miłym towarzystwie.
Tym razem – pod hasłem „SACRUM” – przybliżę różnorodność technik,
w jakich wykonałam dzieła o tematyce religijnej, natomiast koleżanka, artysta plastyk Ewa Gronostajska zaprezentuje – pod tytułem
„PROFANUM” – malarstwo na jedwabiu o tematyce inspirowanej bogactwem świata przyrody – tak zachęca do odwiedzenia ogrodu jego
gospodyni Grażyna Macander-Majkowska.

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

Okazja jest wyjątkowa, bo znajdująca się przy ul. Batorego willa
z ogrodem ukryta jest na co dzień przed wzrokiem przechodniów. By
móc zobaczyć ogród jak z bajki i zbudowaną w 1905 r. piękną „Willę
Słoneczną”, warto skorzystać z tego zaproszenia.

NIEDZIELA, 9 CZERWCA

7
MUZYKA, TANIEC I ŚPIEW WŚRÓD ZIELENI
Ogród muzyki klasycznej przy ul. Słonecznej 3 stał się już tradycją
brwinowskiego Festiwalu Otwarte Ogrody. Rodzina Wernerów zaprasza w tym roku na koncert zatytułowany „Muzyka, taniec i śpiew
wśród zieleni”, który nawiązuje do twórczości Stanisława Moniuszki,
patrona roku 2019. Moniuszko przeszedł do historii jako twórca polskiej opery narodowej, kompozytor „Halki” i „Strasznego dworu”.
– Artyści Teatru Wielkiego Opery Narodowej – Dominka Szewczyk,
Magda Freino, Michał Piskor i Jakub Jarmuła – wykonają pieśni i arie
z oper wielkiego kompozytora. Muzyce towarzyszyć będą taniec i malarstwo, a dekoracją będzie zieleń naszego ogrodu – zaprasza serdecznie Maria Werner-Mickiewicz.
Osoby, które do tej pory jeszcze nie miały okazji gościć przy ul. Słonecznej 3, mogą poznać też przy okazji ważną część historii Brwinowa. Profesor Wacław Werner, który przed wojną zbudował tę willę
jako dom letni dla swojej rodziny, a następnie udostępnił ją na kilka
lat na potrzeby miejscowej szkoły, podczas okupacji przechowywał
w jej murach preparat radowy, o czym przypomina pamiątkowa tabliczka przy wejściu do budynku.

Ogród państwa Wernerów
ul. Słoneczna 3, BRWINÓW / 13.00

Grażyna Macander-Majkowska
ul. Batorego 9, BRWINÓW / 16.00_19.00

9

OGRÓD IMPROWIZOWANY
Teatr Na Klepce Dębowej Na Wysoki Połysk przedstawia
spektakl improwizowany pt.„Apaszem Stasiek był”
Z książką w dworku, kawiarni, za barem… Tym razem panie z towarzystwa dały się uwieść opowieściom o niejakim Grzesiuku i poprowadzić
w miniony świat warszawskich spelunek i miejskiego folkloru, gdzie
w ciemnym zaułku charakterne chłopaki golą frajerów, a w Knajpie
Morderców Czarna Mańka, czyli Andzia Antosiowa, herbatę w szkle
serwuje… Gdzieś przy stolikach zaś, balladę o jednej Wiśniewskiej
nuci znany skądinąd żeński Chór Wydartych Domom Kur.

Teatr Na Klepce Dębowej Na Wysoki Połysk
Dworek Zagroda, ul. Grodziska 57, BRWINÓW / 20.00
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Chcesz tego
Kwiatu bzu czarnego
Anna Czeremcha
źródła:
• rozanski.li
• facebook.com/octy-lileusza

Po pierwsze – bez czarny (Sambucus nigra) to jest drzewko fitocydowe, czyli
działa na człowieka całą gamą swej dobrotliwości. Jak kwitnie – wydziela zapachy kojące nerwy i działające łagodząco na różne stany chorobowe od przeziębień po choroby skóry i stawów.
Po drugie – kiedyś przy każdej chałupie rosła wierzba i bez czarny i ludzie były
zdrowe, bo miały dwa najważniejsze leki przed nosem (podobno).
Po trzecie – bez czarny to źródło flawonoidów, czyli przeciwutleniaczy. Głównym zadaniem flawonoidów jest ochrona roślin przed chorobami i grzybami,
a przetransportowane do ludzkiego organizmu działają wielokierunkowo: przeciwutleniająco, przeciwalergicznie, przeciwnowotworowo i przeciwzapalnie.
Zatem do dzieła. Bierzemy koszyk z szerokim dnem, kładziemy gazetkę, żeby nie
stracić ani grama pyłku („Ratusz” świetnie się na to nada), wywołujemy koleżankę i idziemy zrywać kwiaty bzu czarnego. Rozprawiamy o jego działaniu leczniczym, wymieniamy się doświadczeniami lub zasłyszanymi opiniami na jego
temat, snujemy bzowe plany i uważamy, żeby zrywając baldachy (kwiatostany),
nie potrząsać nimi zbytnio, coby tego złotego pyłku nie strącić. Zbiór robimy
tylko, jeśli jest słoneczna pogoda, jak siąpi z nieba, to nici z dobrych zbiorów.
Zbieramy kwiaty kwitnące, nie w pąkach i nie przekwitłe.

Ocet bzowy – idealny do napojów izotonicznych! Wystarczy łyżka tego octu na
szklankę wody z miodem, żeby się turbo doładować i dostarczyć do przewodu
pokarmowego cenne substancje chroniące i stabilizujące florę bakteryjną. Poza
tym bardzo miły dla skóry po ukąszeniach i jako dodatek do toników do cery
trądzikowej. Oberwane kwiatuszki należy zalać zalewą cukrową (1 litr wody +
4 łyżki cukru) tak, żeby nie wystawały ponad poziom zalewy i łatwo dawały się
mieszać. Zakrywamy słój szmatką, szczelnie obwiązujemy gumką, ale codziennie mieszamy minimum raz. Po miesiącu kwiatki powinny opaść na dno – dopiero jak opadną można zlać do czystego słoja (zawsze przez gazę). Taki słój znów
przykrywamy szmatką i zaciskamy mocno gumką. Teraz będzie pracował bez
naszej pomocy około 2 tygodni i się klarował. Po tym czasie zlewamy delikatnie
do butelek gotowy ocet.
Dzikie SPA bzowe wg Czeremchy – 40 baldachów namocz przez noc w wiadrze
z wodą i dolej całość do wanny z przygotowaną ciepłą kąpielą. Dolej szklankę octu jabłkowego, dorzuć sporą garść świeżych płatków dzikiej róży i dolej
5 kropli olejku geraniowego. Leż w kąpieli i się resetuj minimum pół godziny.
Można czytać książkę i podjadać kwiaty akacji, nie można przeglądać internetu,
bo zbędne rozpraszanie wpływa niekorzystnie na odpoczynek umysłu. Kąpiel
działa oczyszczająco i ściągająco, tonizuje, łagodzi stany zapalne skóry, ale także
relaksuje i koi ciało.
Wyciągi z kwiatów bzu czarnego działają przeciwgorączkowo, napotnie, moczopędnie i przeciwzapalnie. Wzmacniają i uszczelniają naczynia krwionośne,
rozszerzają naczynia wieńcowe i poprawiają krążenie krwi w obrębie serca.
Działają antyseptycznie, przeciwobrzękowo i rozjaśniająco na skórę. Do użytku
zewnętrznego zalecane przy trądziku różowatym, przebarwieniach, przesuszeniu skóry, a także do przemywań i płukanek w zapaleniach narządów płciowych.
Pięknej wiosny, udanych zbiorów i przetworów!
Wasza Czeremcha na tropie
PS W ten sam sposób, co syrop bzowy, można zrobić syrop z kwiatów akacji.
Jest przepyszny.

Zrywamy tyle, ile przetworzymy i użyjemy. To nie wyścig, nie konkurs kto więcej, tylko korzystanie z hojnej natury, dzielenie się przyrody z nami, zwykłymi
śmiertelnikami, co i tak już zubożyliśmy tę planetę wstydliwie. A więc skromnie
– na własny użytek. Nigdy nie łupimy kwiatów z całego krzaka, tylko częściowo
i przechodzimy do następnego. Zbieramy tyle, ile potrzebujemy.

Doskonały syrop bzowy wzmacniający wg dra Różańskiego – ok 1,5 litra baldachów na każdy 1 litr wody. Baldachy dobrze rozdrobnić, żeby uwolnić z nich
wszystkie substancje czynne i zalać zakwaszoną wodą. Można użyć kwasu cytrynowego, soku z cytryn, kwasu askorbinowego. Ja daję płaską łyżkę kwasu
na litr. Całość zagotować i zostawić pod przykryciem na noc. Następnego dnia
dodać pół kg cukru na każdy litr, zagotować i przelać do gorących butelek (np.
wygrzać je w piekarniku). Nie trzeba pasteryzować, jeśli trzyma się w zimnym
i ciemnym miejscu. Syrop można rozcieńczać i pić cały rok w chłodnej lub gorącej herbacie, wodzie, naparach ziołowych. Środek przeciwkaszlowy, wzmacniający i regulujący przemianę materii.

Beata z bzem

Susz na tonik rozjaśniający skórę – zrobić napar z suszu, schłodzić, robić okłady lub przemywać twarz. Okłady na oczy pomagają przy zapaleniu spojówek.
Można stosować jako tonik zewnętrzny i wewnętrzny. Taki wodny wyciąg zużyć
w ciągu 2 dni. Dobry do płukania gardła przy chrypce.

foto_ Eliza Kos | w ramach prac nad książką o roślinach
użytkowych Anny Czeremchy z pracowni zielarskiej OKeja

Susz na herbatkę napotną – wysuszymy baldachy rozłożone luźno w kartonie,
najlepiej do góry nóżką, w przewiewnym miejscu, ciepłym i suchym, ale zacienionym, może poddasze, szopka, górne szafki w kuchni – byle by zapewnić przewiew. Po wysuszeniu odcinamy nóżkę, kruszymy susz i już. Doktor Oks (1910)
zalecał łączyć go w równych proporcjach z suszonymi kwiatami lipy i rumianku.
Ja natomiast lubię i zalecam pić herbatkę bez czarny – suszone maliny – krwawnik w proporcji 2 : 1 : 1 w zimne wiosenne poranki. Herbatka działa lekko rozgrzewająco i jest bardzo smakowita.
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czytamy razem

PRACUJEMY Z „PASJĄ”

LAT

Na mapie naszej gminy jest pewne bardzo artystyczne miejsce. To Galeria Pomysłów „Pasja” w Kaniach, pracownia plastyczna, którą osiem lat temu założyła Dorota Płóciennik, absolwentka poznańskiej ASP. To miejsce przyjazne dla wszystkich, którzy chcą wyrażać się poprzez sztukę, którzy
czują potrzebę tworzenia. Jak sama założycielka mówi: „Tu stworzyliśmy przestrzeń dla ludzi kreatywnych i bez ograniczeń wiekowych. Pomagamy odkrywać talenty plastyczne poprzez naukę
praktycznych umiejętności. Tu uczymy się, bawimy i wychowujemy nawzajem, tu każdy czuje się
wyjątkowy i tą wyjątkowością dzielimy się codziennie”.
Z Galerią Pomysłów „Pasja” nasza biblioteka współpracuje już od kilku lat. Razem organizowaliśmy m.in. imprezę plenerową dla dzieci podczas Otwartych Ogrodów 2018, współtworzyliśmy także tegoroczną edycję Przeglądu Artystycznego dla przedszkolaków. Ponadto prace
wychowanków „Pasji” można często podziwiać w naszej galerii Na Górce, mieszczącej się w Filii Biblioteki w Otrębusach.
Uświetnieniem 8-letniej działalności Galerii Pomysłów z Kań była niedawna wystawa prac malarskich zatytułowana ,,Pokolenia”, do połowy
maja prezentowana w brwinowskiej Zagrodzie. Z okazji ósmych urodzin życzymy pracowni oraz Pani Dorocie nieustającej pasji :-) do sztuki
i tworzenia oraz niezmiennie wielu pomysłów i działań artystycznych.

WYSTAWA PRAC RYSZARDA DWORAKA
W galerii Na Górce, mieszczącej się w naszej filii w Otrębusach, do 14 czerwca można oglądać prace malarskie Ryszarda Dworaka. Artysta jest
mieszkańcem Otrębus. W czasie II wojny światowej działał w konspiracji jako harcerz Szarych Szeregów, był też uczestnikiem powstania warszawskiego i więźniem obozu pracy pod Berlinem. Po wojnie uczył się w łódzkim liceum plastycznym, a potem na Wydziale Rzeźby warszawskiej ASP.
Na długie lata związał się zawodowo z Instytutem Wzornictwa Przemysłowego. Uczestniczył w projektowaniu sylwety Syreny Sport, gondoli do
motoru Junak. Jest też autorem pulpitów sterowniczych do pociągów, kabiny minikoparki, a także wagonów linii WKD z lat 80.
Obok wykonywania prac projektowych Ryszard Dworak od zawsze z wielką pasją malował i rysował. Jak sam mówił podczas wernisażu, w pełni
oddał się tej działalności dopiero w ostatnim dwudziestoleciu. Wystawa w naszej filii pokazuje różnorodność tematów i technik artysty, lecz i tak
jest tylko niewielką częścią jego dorobku. Prace Ryszarda Dworaka można oglądać do 14 czerwca. Zapraszamy.

Z KALENDARZA BIBLIOTEKARZA
8 maja–14 czerwca | Filia w Otrębusach, ul. Wiejska 1 |

Wystawa prac Ryszarda Dworaka w galerii Na Górce; prace malarskie
oraz grafiki mieszkańca Otrębus Ryszarda Dworaka, absolwenta wydziału rzeźby
ASP w Warszawie

28 maja | Brwinów, ul. Grodziska 12 | godz. 11.00
Dyskusyjny Klub Książki; rozmowy o książce Doroty Malesy Ameryka.pl (marzenia o lepszym świecie, american dream, Polacy w USA, reportaż)

2 czerwca | OK Brwinów, ul. Wilsona 2 | godz. 17.00

Z KSIĄŻKĄ NA START!

Spotkanie autorskie z Ałbeną Grabowską; spotkanie z brwinowianką, pisarką, autorką cyklu powieściowego Stulecie Winnych

3 czerwca | Filia w Otrębusach, ul. Wiejska 1 | godz. 12.00

Przypominamy, że w Oddziale dla Dzieci w Brwinowie oraz w Filii Biblioteki w Otrębusach trwa akcja „Z książką na start”. Jeśli Twoje dziecko ma nie więcej niż 6 lat, to ten
projekt jest właśnie dla Was! Przyjdźcie do nas, zapiszcie swoją pociechę do biblioteki,
chyba że ten ważny krok już za Wami, i odbierzcie Paszport Małego Czytelnika, a wraz
z nim książkę w prezencie. Celem akcji jest sprawienie, by dzieci jak najwcześniej zaczęły
przygodę z książkami. To dzięki nim poznają świat, rozwijają wyobraźnię, a co najważniejsze mają okazję spędzić czas z Rodzicami: najpierw podczas wizyty w bibliotece,
a potem podczas wspólnego czytania.

Slajdowisko: fotografie i wspomnienia z podróży; po wschodniej Turcji oprowadzi nas nasza czytelniczka Maria Rosińska, autorka wcześniejszych Slajdowisk,
m.in. o Maroku i Ziemi Świętej

Szczegółowe informacje na naszej stronie

8 czerwca | Filia w Otrębusach, ul. Wiejska 1 | godz. 10.00–13.00

w w w . b i b l i o t e k a . b r w i n o w . p l oraz u bibliotekarzyI
I pamiętajcie: miłość do książek jest prezentem na całe życie!

GDZIE SĄ WINNI?
czyli spotkanie z Ałbeną Grabowską
Biblioteka gorąco zaprasza na spotkanie z Ałbeną Grabowską – mieszkanką Brwinowa,
pisarką, doktorem nauk medycznych i praktykującym lekarzem neurologiem, autorką
książek dla dzieci i dorosłych, mamą trójki dzieci, wielbicielką gotowania i pisania. Ałbena Grabowska na swoim pisarskim koncie ma już wiele powieści (obyczajowych, kryminalnych). Jednak to właśnie sagą Stulecie Winnych skradła serca czytelników. To opowieść
o losach brwinowskiej rodziny ukazana na tle burzliwej historii XX wieku. O Stuleciu Winnych, autorce, a także o samym Brwinowie jest ostatnio głośno za sprawą serialu, który
powstał na podstawie sagi i jest od marca tego roku emitowany w niedzielne wieczory w telewizyjnej Jedynce. Wielbicieli twórczości Ałbeny Grabowskiej zapraszamy już 2
czerwca na godzinę 17.00 do brwinowskiego OKeja.

Dyskusyjny Klub Książki; dyskusja o książce Joanny Kuciel-Frydryszak Służące do wszystkiego (zawód służąca, los dziewcząt, mieszczaństwo polskie, XX-lecie
międzywojenne)

7 czerwca | Brwinów, ul. Kościuszki 1E | godz. 18.00

„Bajkożercy w Krainie Kolorów”; zabawa plenerowa dla dzieci w ramach
Festiwalu Otwarte Ogrody – park wokół Toeplitzówki

10 czerwca | Brwinów, ul. Kościuszki 1E | godz. 18.00

Klub Kawa i Książka; dyskusja o książce Wiesława Myśliwskiego Ucho igielne
(młodość i starość, czas, ludzki los, Sandomierz, książka, medytacja)

14 czerwca | Brwinów, ul. Kościuszki 1E | godz. 18.00

Spotkanie autorskie z Jackiem Hugo-Baderem; spotkanie z dziennikarzem, reportażystą, „specjalistą” od opowieści o krajach byłego ZSRR

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

Wieczór z bajką; literackie spotkania dla najmłodszych: głośnie czytanie,

zagadki, konkursy

czwartki | Filia w Otrębusach, ul. Wiejska 1 | godz. 18.00

Angielski w Filii; konwersacje w języku angielskim dla młodzieży, zapisy
w bibliotece
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Działaj lokalnie z pomocą dotacji
Każda organizacja pozarządowa lub grupa nieformalna ma szansę wygrać
w konkursie dotacyjnym nawet 6 tys. zł na realizację swoich pomysłów.
Wnioski można składać do 30 maja 2019 r.

M

asz pomysł ma ciekawe działania i chcesz
realizować je z mieszkańcami Twojej miejscowości, ale
brakuje Ci środków? Potrzebujesz pomocy merytorycznej i wsparcia technicznego?
Zgłoś się do nas – zachęca
Ewa Owczarek ze Stowarzyszenia Europa i My, która
jest koordynatorką trwającego do 30 maja naboru wniosków w programie „Działaj
Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
na terenie powiatu grodzi-

skiego oraz gminy Brwinów.
Wygrać można dotacje
do 6 tys. zł na działania
społeczne, kulturalne lub
inne, które realizowane są
na rzecz dobra wspólnego.
W konkursie mogą wziąć
udział:
• organizacje pozarządowe
(stowarzyszenia, kluby, fundacje, koła gospodyń wiejskich itp.) posiadające osobowość prawną oraz
• grupy nieformalne, sołectwa, rady rodziców, grupy
sąsiedzkie itp., które nawią-

Mammografia w czerwcu
6 i 7 czerwca przy Urzędzie Gminy Brwinów będą
wykonywane badania mammograficzne. Mammobus zaparkuje przy ul. Moniuszki.

B

ezpłatne badanie mammograficzne jest adresowane do kobiet z najbardziej
zagrożonej zachorowaniem
na raka grupy wiekowej 5069 (roczniki 1949–1968),
które są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym i w ciągu
ostatnich 24 miesięcy nie
wykonywały mammografii

w ramach profilaktyki finansowanej przez NFZ.
Badania 6 czerwca wykonywać będzie firma Lux Med.
Zapisy telefoniczne pod numerem tel. 58 666 24 44.
Badania 7 czerwca wykonywać będzie firma Medica.
Zapisy pod numerami tel.
42 254 64 10 lub 517 544 004.

Opłata za posiadanie psa
Referat Budżetowo-Finansowo-Podatkowy przypomina,
że w dniu 15 maja br. upłynął termin płatności opłaty od
posiadania psa. Opłata jest płatna bez wezwania i wynosi
50 zł rocznie, natomiast w przypadku posiadania psa
z wszczepionym chipem 30 złotych rocznie.

żą współpracę na czas trwania projektu.
Do tej pory konkurs
ograniczał się do sześciu
gmin powiatu grodziskiego.
– Odpowiadając na liczne
prośby i zapytania, po rozmowach i we współpracy z
burmistrzem, postanowiliśmy rozszerzyć nasz program o teren gminy Brwinów – mówi Daniel Prędkopowicz prezes Stowarzyszenia Europa i My. – Jesteśmy
przekonani, że zaowocuje to
nowymi, ciekawymi pomysłami, które dzięki dotacji
zostaną przekształcone w
realne działania – dodaje.
Budżet konkursu wynosi
ponad 55 tys. zł. Wnioskodawca może otrzymać dotację w wysokości do 6 tys.
na 3–6 miesięczne działania, które będą realizowane
w okresie od 15 czerwca do
31 grudnia 2019 r. Wnioski
należy składać wyłącznie za
pomocą generatora wniosków znajdującego się na
stronie www.europaimy.org.
Termin składania wniosków upływa 30 maja 2019 r.
„Działaj Lokalnie” to
program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Współpracy
realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii
w Polsce. Stowarzyszenie
Europa i My jest operatorem
i organizatorem konkursu w

Patronat Burmistrza Gminy Brwinów

Turniej tenisowy w Brwinowie
18 maja 2019 r. z okazji 15-lecia kortów tenisowych
w Brwinowie odbył się mikstowy turniej tenisa
ziemnego o Puchar Burmistrza Gminy Brwinów.

W

turnieju wzięło udział
12 par mieszanych
z Brwinowa, Milanówka,
Podkowy Leśnej, Strzeniówki, Komorowa, Pęcic,
Pruszkowa, Grodziska Maz.,
Żyrardowa , Płochocina, Józefowa i Warszawy.
	Inauguracja turnieju odbyła się w obecności zastępcy burmistrza gminy Brwinów Jerzego Wysockiego i
członków Zarządu Klubu
SNTC Brwinów. Zgodnie z
tradycją panie losowały swoich partnerów mikstowych.
Walka na korcie była zacięta
do samego finału. W finale

para Marta Szybalska i Marek Cybulski pokonała parę
Karolina Pokorowa i Grzegorz Kowalski 6:3.
Finaliści otrzymali puchary oraz nagrody ufundowane przez Burmistrza
Gminy Brwinów Arkadiusza Kosińskiego. Turniejowi
towarzyszyła sportowa atmosfera i pyszne jedzenie, a
wszystkie panie otrzymały
róże.
	Zapraszamy chętnych do
udziału w kolejnych turniejach organizowanych przez
Klub SNTC Brwinów.
– Krzysztof Poręcki, Sky Net

powiecie grodziskim oraz
gminie Brwinów. Od 2006 r.
Stowarzyszenie Europa i
My dofinansowało ponad
130 projektów na łączną
kwotę prawie 500 tys. zł.
Środki te częściowo pochodzą z Polsko-Amery-

kańskiej Fundacji Wolności,
a częściowo są pozyskiwane
lokalnie, m.in. w ramach 1%.
Więcej informacji oraz pomocy w składaniu wniosku
udziela Ewa Owczarek,
tel. 725 022 233, e-mail:
owczarek@europaimy.org

z a p r o s z e n i a

brwinowska nocna

masa Krytyczna
SPB
środa 19 czerwca
MASA
START na Rynku
o godz. 21 ŚWIĘTO
Jańska
00

wspólny prze jazd

ulicami miasta, A po NIM – ognisko
Pamięta jcie roweru
o oświetleniu
i kiełbaskach :-)

54 x 101 mm

www.fb.com/projektbrwinow

OSP Biskupice
OSP Brwinów

12 ratusz
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Warsztaty filmowe dla młodzieży
„Nakręcona gmina” to propozycja 3-dniowych wakacyjnych warsztatów dla
młodzieży w wieku 12–16 lat. Ich uczestnicy zdobędą nowe umiejętności
i zrealizują pod okiem profesjonalisty krótki film.

D

ziś można rozpocząć
przygodę z amatorskim filmowaniem w każdej chwili. Nawet nie trzeba
posiadać kamery, wystarczy
sięgnąć po telefon komórkowy. Poznanie podstawowych
funkcji i możliwości technicznych swojego sprzętu to
jedna sprawa, lecz warto też
poszerzyć wiedzę na temat
sposobów pracy operatorów
kamer, montażystów, reporterów, scenarzystów i innych
osób zaangażowanych przy
produkcji filmu. Warsztaty
filmowe, jakie odbędą się
w lipcu w Brwinowie, mogą
być inspirującym pomysłem
na wakacje dla młodych ludzi.

Uczestnicy przejdą przez
cały cykl produkcji filmowej. Przy realizacji reportażu z warsztatów nauczą się,
na czym polega praca dziennikarska, jak zadawać pytania, i sami doświadczą, jak
pracuje ekipa telewizyjna,
a kręcąc krótki spot reklamowy o Brwinowie, będą
mogli podzielić się swoim
spojrzeniem miasto.
	Scenariusz 2-minutowego filmu powstanie pierwszego dnia warsztatów. Napiszą go sami uczestnicy
wraz z prowadzącym zajęcia.
– Zdjęcia do spotu zakończymy drugiego dnia, a trzeciego rozpoczniemy prace nad
montażem i postprodukcją.

z a p r o s z e n i e

z e s p o ł u

Zapewniamy kompletne zaplecze sprzętowe – kamery,
zestawy do montażu, oświetlenie, dźwięk, przenośne
studio (green screen) – zapowiada Michał Baranowski,
operator kamery, montażysta i grafik komputerowy,
który zachęca młodych ludzi
do kreatywnego wykorzystania umiejętności zdobytych podczas warsztatów do
dalszej własnej twórczości,
robienia ładniejszych zdjęć,
kręcenia własnych filmików
fabularnych, wykorzystania
animacji.
Warsztaty zostały zaplanowane w terminie od 10 do
12 lipca. Udział bezpłatny,
liczba miejsc ograniczona.
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WARSZTATY TELEWIZYJNE I FILMOWE
dziennikarstwo*operatorka*montaż filmowy*postprodukcja*dźwięk*animacja
oświetlenie*reżyseria*aktorstwo*scenariusz*praca na planie filmowym
organizacja produkcji*efekty specjalne*film fabularny*dokument
w ramach warsztatów realizujemy z uczestnikami SPOT REKLAMOWY O GMINIE
który weźmie udział w OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE
Z apisy : od P O N I E D Z I A Ł K U 3 C Z E R W C A
tel. 22 738 26 18
e-mail: promocja@brwinow.pl
Warunkiem
uczestnictwa
jest
wypełnienie
przez rodziców/opiekunków karty zgłoszeniowej.
Więcej informacji od 28 maja na www.brwinow.pl

Punkty, w których można otrzymać biuletyn „Ratusz”:

GOODfilm

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
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
WARSZTATY FILMOWE I TELEWIZYJNE

www.warsztatyfilmowe.eu

15 i 16 czerwca 2019
OTRĘBUSY ul. Świerkowa 2

ZAPRASZAMY:
15 CZERWCA OD GODZ. 14:00, 16 CZERWCA OD GODZ. 12:00

DZIĘKUJEMY ZA POMOC SOŁTYSOM:
 Biskupice  Czubin  Domaniew  Falęcin  Koszajec
 Krosna  Milęcin  Moszna  Kotowice  Owczarnia
 Parzniew  Terenia  Żółwin

kolejne wydanie UKAŻE SIĘ w czerwcu 2019 r.

