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Park miejski w Brwinowie w ciągu ostatnich lat zmienił swoje oblicze, ale to jeszcze nie koniec jego
rewitalizacji. Gmina Brwinów ogłosiła pod koniec maja przetargi na zagospodarowanie zieleni parku
miejskiego w części istniejącej oraz na edukacyjny ogród botaniczny.

G

mina Brwinów realizuje obecnie projekt
„Kolejny etap rewitalizacji parku miejskiego
w Brwinowie – zagospodarowanie terenów zieleni”.
Prace dotyczące części istniejącej zostały podzielone
na dwa etapy.
Etap I zaplanowany na
2019 r. dotyczy budowy infrastruktury wodociągowej,
sieci energetycznej wraz
z oświetleniem terenu, a
także rozbiórki i budowy

Na zdjęciu:
Projekt
dotyczy
południowo-zachodniej
części parku.
Dotacja w
wysokości ponad 2,1 mln zł
pokryje 85%
kosztów kwalifikowanych.

ogrodzenia. Etap II zaplanowany na 2020 r. obejmie
budowę elementów małej
architektury, w tym budowę
wybiegu dla psów oraz alejek żwirowych i urządzenie
zieleni.
Prace przy edukacyjnym
ogrodzie botanicznym także
zostały podzielone na dwa
etapy. Etap I przewidziany
na 2019 r. zakłada budowę
oświetlenia parkowego wraz
z monitorowaniem terenu
oraz budowę przyłącza wo-

dociągowego i systemu nawadniania. W II etapie przewidzianym na 2020 r. jest
budowa małej architektury
(m.in. placyki rekreacyjno-edukacyjne, tablice edukacyjne) i wszystkie prace
związane z zagospodarowaniem zieleni, która znajdzie
się w ogrodzie botanicznym.
Wykonawcy mogą składać oferty do 10 czerwca na
ogród botaniczny oraz do
13 czerwca na część istniejącą. Szczegółowe informacje

znajdują się na stronie www.
przetargi.brwinow.pl.
Projekt „Kolejny etap rewitalizacji parku miejskiego
w Brwinowie – zagospodarowanie terenów zieleni”
będzie realizowany w latach
2018-2021. Na jego realizację
gmina Brwinów otrzymała dofinansowanie w wysokości 2 140 229,65 zł (co
stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych) ze środków
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Fot. Urząd Gminy Brwinów (PR)
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Kolejne prace planowane w parku miejskim
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Zakończone inwestycje drogowe
Gmina Brwinów zakończyła już realizację dwóch
inwestycji w Brwinowie i Kaniach, które były
zadaniami rozpoczętymi w 2018 r.

P

Bezpieczniej na przejściach dla pieszych
Gmina Brwinów uzyskała dotację na modernizację czterech przejść dla
pieszych w centrum miasta.

P

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

Kanie, ul. Leśna

Brwinów,
skrzyżowanie
ul. Kraszewskiego
i Kościuszki

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

miejsca użyteczności publicznej.
	Nowe przejścia będą
miały zapewnioną dobrą widoczność dzięki elementom
odblaskowym, ostrzegawczemu oświetleniu pulsacyjnemu, nowoczesnemu oznakowaniu poziomemu oraz
nowym znakom na folii fluorescencyjnej. Rozwiązania
technologiczne zastosowane
na przejściach dla pieszych,
w tym punktowe elementy
odblaskowe LED, tzw. „kocie
oczka”, zapewniają 10-krotnie większą widoczność niż
standardowe rozwiązania.
Koszt całej inwestycji
wyniesie 69.990 zł, z czego
udział środków własnych
gminy Brwinów to 44.990 zł.
Gmina udziela w ten sposób
pomocy rzeczowej dla Powiatu Pruszkowskiego, do
którego obowiązków należy
utrzymanie dróg powiatowych oraz ich skrzyżowań
z drogami gminnymi.

Fot. Urząd gminy Brwinów (PR)

wa Zielińskiego promesę
na dofinansowanie projektu w wysokości 25.000 zł.
Projekt zakłada przeprowadzenie prac na czterech
przejściach dla pieszych
w centrum Brwinowa:
• dwóch przejściach w ciągu
drogi powiatowej ul. T.W.
Wilsona w Brwinowie
• przejściu dla pieszych
w drodze gminnej ul. T. Kościuszki w Brwinowie
• przejściu w drodze gminnej ul. M. Konopnickiej.
Projekt tworzy spójną
całość i podniesie bezpieczeństwo pieszych w rejonie
skrzyżowań ulic Wilsona,
Kościuszki i Konopnickiej.
Jego realizacja jest ważna
z uwagi na znajdujące się
w bliskiej odległości rondo
W. Kowalskiego, na którym
krzyżują się główne brwinowskie arterie, tj. drogi
powiatowe z drogami wojewódzkimi, a także z uwagi
na zlokalizowane w pobliżu

nienie zyskała ulica Leśna
w Kaniach. Została przebudowana na odcinku od
ul. Uroczej do ul. Górnej.
Koszt tej inwestycji wyniósł
1.169.951,79 zł. Wykonawca
zakończył prace w terminie.
Poruszanie się w tym rejonie
Kań jest teraz wygodniejsze
i bezpieczniejsze. Przedłużenie drogi aż do ośrodka
Patataj przez jakiś czas nie
będzie możliwe, bowiem
gmina musi wcześniej wybudować sieć wodociągową
oraz kanalizacji, która połączy ul. Leśną z Osiedlem
Słonecznym.
Sprzeciwia
się temu jeden z właścicieli
sąsiednich nieruchomości,
który po niepomyślnym
dla siebie rozstrzygnięciu
Samorządowego Kolegium
Odwoławczego, zaskarżył
tę decyzję najpierw do Wojewódzkiego, a następnie
Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Fot. A. Kosiński

rojekt gminy Brwinów
„Bezpieczny
pieszy
w centrum Brwinowa
– modernizacja przejść dla
pieszych” został wybrany
spośród ponad 300 wniosków z całej Polski i uzyskał
dofinansowanie z programu
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. 21 maja br. burmistrz
Arkadiusz Kosiński otrzymał z rąk ministra Jarosła-

rzebudowa ulicy T. Kościuszki w Brwinowie
realizowana jest etapami.
Zakres przebudowy zaplanowany na lata 2018–2019
obejmował odcinek od ul.
Kraszewskiego do końca
oraz ul. Kraszewskiego na
odcinku od ul. Pszczelińskiej do ul. Konopnickiej.
Zadanie obejmowało m.in.
budowę kanalizacji deszczowej, chodników, zjazdów do
posesji, nowej nawierzchni
jezdni, wyniesionego skrzyżowania ulic Kościuszki
i Kraszewskiego oraz wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego
zgodnie z projektem stałej
organizacji ruchu. Koszt inwestycji, która miała zakończyć się do końca czerwca
br., wyniósł 2.173.410,00 zł.
Prace zostały ukończone
przed terminem.
	Nową nawierzchnię z
kostki brukowej i odwod-

ratusz 3
Fot. Urząd gminy Brwinów (PR)
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Komentarz burmistrza
Arkadiusza Kosińskiego
podsumowanie wyników wyborów
do

W
Chodnik w tunelu

Gmina Brwinów wybrała wykonawcę prac
dotyczących m.in. budowy chodnika na odcinku
od ronda W. Kowalskiego do ul. Rynek. Termin zakończenia całości tej inwestycji to koniec
września br.

G

mina Brwinów musiała
zaczekać z remontem
chodnika do 2019 r. ze względu na prowadzoną wcześniej
modernizację linii kolejowej
447. Nie było też łatwo znaleźć wykonawcę, ale ponowienie przetargu przyniosło
jednak rozstrzynięcie. Prace w terenie rozpoczną się
pod koniec czerwca lub na
początku lipca br. Obecnie
wykonawca przygotowuje
projekt organizacji ruchu.
Do zadań wykonawcy
wybranego w przetargu będzie należała m.in. wymiana
nawierzchni chodnika, która na odcinku od kiosku przy
rondzie W. Kowalskiego do
kamienicy przy ul. Rynek 28
zostanie wykonana z kostki
brukowej, a na odcinku pod
wiaduktami – z masy bitumicznej. Ten odcinek już
bardzo odstawał stanem nawierzchni od innych ciągów
komunikacyjnych.
Aby poprawić widoczność, dotychczasowe oświetlenie uliczne wraz z zasileniem będzie wymienione na
nowe – słupy żelbetowe zostaną zastąpione stylowymi
słupami stalowymi. Poprawi się też estetyka balustrad
przy chodniku (dotyczy to
również balustrad przy schodach prowadzących do ul.
Pruszkowskiej oraz do wiaty
rowerowej po północnej stronie tunelu, ale zadanie nie
obejmuje wymiany balustrad
po zachodniej stronie jezdni – będzie to w przyszłości
przedmiotem podrębnego
zadania). Nowe będą wykonane ze stali ocynkowanej
i malowanej proszkowo.

Aby rozwiązać problem
związany z gromadzeniem
się wód opadowych, wykonawca prac wykona system
odwodnienia w komorze
pod chodnikiem. Zostanie
też wyremontowane przyłącze, za pomocą którego
ścieki deszczowe będą odprowadzane do studzienki
ściekowej pod jezdnią w tunelu. W ramach robót zostanie wyremontowany murek
oporowy z kamiennych elementów granitowych.
Przy okazji remontu
chodnika zostanie wykonana
telekomunikacyjna
kanalizacja kablowa od ul.
Pszczelińskiej do Rynku w
Brwinowie. Jest ona elementem rozbudowy miejskiego
monitoringu.
	Zwieńczeniem przebudowy chodnika pod tunelem
będzie budowa doświetlenia
dwóch przejść dla pieszych
od strony Rynku – przejście
w kierunku do bramy parku
miejskiego i willi Amerykanka oraz na skwer z pomnikiem 36 pp Legii Akademickiej.
Wykonawcą wybranym
w przetargu została firma
Luksor sp. z o.o. z Pruszkowa. Koszt prac wynosi
1.224.984,42 zł. Najbardziej uciążliwe prace mają
być prowadzone w okresie
wakacyjnym. W związku
z koniecznością ustawienia rusztowania w tunelu
kierowcy mogą się spodziewać konieczności wprowadzenia czasowo ruchu
wahadłowego.Informacje
o utrudnieniach będą publikowane na www.brwinow.pl.

głosowaniu w wyborach do Parlamentu
Europejskiego wzięło udział 59,22%
uprawnionych mieszkańców
gminy Brwinów.
Zwyciężyła Koalicja Europejska, zdobywając 5.056 głosów – 43,24% poparcia. Na
drugim miejscu było Prawo
i Sprawiedliwość – 4.004 głosy i 34,25% poparcia, na trzecim Wiosna – 1.155 głosów
i 9,88% poparcia. Kolejne
miejsca zdobyły komitety wyborcze: Kukiz '15 – 594 głosy
tj. 5,08% poparcia, Konfederacja – 505 głosów tj. 4,32%
poparcia, Polska Fair Play –
199 głosów i 1,70% poparcia
oraz Lewica Razem – 179

Parlamentu Europejskiego

głosów, tj. 1,53% poparcia
Najwięcej głosów w skali
całej naszej Gminy zebrali:
1. Jacek Saryusz-Wolski (PiS)
– 1.684
2. Włodzimierz Cimoszewicz
(KE) – 1.492
3.Kamila Gasiuk-Pihowicz
(KE) – 1.194
4.Ryszard Czarnecki (PiS) –
1.157
5. Danuta Hübner (KE) – 926
6. Robert Biedroń (Wiosna)
– 818
7. Andrzej Halicki (KE) – 726
8. Konstanty Radziwiłł (PiS)
– 376
9. Stanisław Tyszka (Kukiz'15)
– 365
10. Władysław Bartoszewski
(KE) – 304

Ostatecznie w Parlamencie Europejskim będą nas
reprezentowali: troje posłów
Koalicji Europejskiej (Włodzimierz Cimoszewicz, Danuta Hübner i Andrzej Halicki), dwaj posłowie PiS (Jacek Saryusz-Wolski i Ryszard
Czarnecki) i poseł Wiosny
(Robert Biedroń).
Ciekawostka...
Gdyby
mieszkańcy gminy Brwinów
sami wybierali swoich europarlamentarzystów, to podział mandatów byłby taki
sam: 3 – KE, 2 – PiS i 1 – Wiosna, jednak trzeci mandat
poselski z ramienia Koalicji
Europejskiej przypadłby nie
Andrzejowi Halickiemu, lecz
Kamili Gasiuk-Pihowicz.

Wybory ławników na kadencję 2020–2023
Rada Miejska w Brwinowie przeprowadzi wybór ławników. Z terenu gminy Brwinów wybranych zostanie dwóch ławników do Sądu Okręgowego
w Warszawie oraz po jednym ławniku do sądów rejonowych – w Pruszkowie oraz dla Warszawy-Żoliborza, Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Ł

awnik jest niezawodowym członkiem sądu
(składu orzekającego). Osoba pełniąca tę funkcję nie
musi mieć wykształcenia
prawniczego. Sędzią społecznym może zostać każdy,
kto ma ukończone 30 lat, ale
nie przekroczył 70 lat, jest
obywatelem polskim, ma co
najmniej średnie wykształcenie, korzysta z pełni praw
cywilnych i obywatelskich,
cieszy się dobrym zdrowiem
i ma czystą kartotekę karną. W przypadku ławników

zgłaszanych do sądów pracy
ustawa wymaga znajomości
spraw pracowniczych. Trzeba także być gotowym do
orzekania w dni wskazane
przez prezesa sądu – ale nie
częściej niż 12 dni w roku.
	Z kandydowania wykluczone są m.in. osoby pracujące w sądach, w prokuraturze i adwokaturze, zatrudnione w policji, związane ze
ściganiem przestępstw, duchowni, żołnierze i funkcjonariusze służby więziennej,
a także radni.

Kandydatury na ławników przyjmowane są
do 30 czerwca 2019 r. w
Biurze Obsługi Interesanta
Urzędu Gminy Brwinów, ul.
Grodziska 12, pok. nr 007.
Swoją kandydaturę można zgłosić samodzielnie (z
poparciem co najmniej 50
osób) lub poprzez organizację społeczną. Pod artykułem na stronie brwinow.pl
opublikowane zostały dokumenty do pobrania: karta zgłoszenia, listy poparcia
oraz oświadczenia.

o g ł o s z e n i e

Trwa nabór na wolne stanowisko
w Urzędzie Gminy Brwinów

Podinspektor

w Referacie
Planowania
Przestrzennego
Termin składania ofert:
do 21 czerwca 2019 r.
do godz. 1300
Ogłoszenie naboru
i szczegółowe informacje
na stronie: www.brwinow.pl

wykształcenie: wyższe architektoniczne
lub ukończony kierunek
gospodarka przestrzenna
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Fot. Archiwum projektu (KO)

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

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

W Żółwinie odbyły się już pierwsze szkolenia
w ramach projektu „Podniesienie kompetencji
cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”.

W

dniach 18–19 maja
oraz 1–2 czerwca br.
odbyły się pierwsze szkolenia pt.: „Działam w sieciach
społecznościowych” w ramach projektu pt.: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”.
Projekt współfinansowany
jest przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa na lata 2014–2020.
W szkoleniach, które
odbyły się w Świetlicy Socjoterapeutycznej w OSP
w Żółwinie przy ul. Nadarzyńskiej, wzięło udział 24

uczestników.
Omawiane
były takie tematy jak:
1) Zasady bezpieczeństwa
w sieci,
2) Prawo a Internet,
3) Kultura sieci i kultura
w sieci,
4) Wyszukiwanie treści,
5) Własne miejsce w sieci,
6) e-Administracja.
W ramach szkolenia
uczestnicy otrzymali dodatkowo podręczniki i notesy
wraz z długopisami. Podczas 16-godzinnego szkolenia uczestnicy mogli skorzystać z serwisu kawowego
i obiadowego.
– Katarzyna Karpińska,
Referat Kadr i Organizacji
Fot. Archiwum projektu (KO)

10% zniżki na usługi projektowania automatyki,
programowania PLC oraz na projekty automatycznej regulacji.

Jak działać w sieciach
społecznościowych
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Patronat Burmistrza Gminy Brwinów

Dzień Rodziny w Dwójce
Relacja z pikniku zorganizowanego w sobotę 25 maja 2019 r. na terenie ZSO.

O

d rana w naszej
szkole wielkie zamieszanie. Dyrekcja
wraz z nauczycielami i Radą
Rodziców Zespołu Szkół
Ogólnokształcących przygotowywali się do Pikniku
Rodzinnego w Dwójce.
O godzinie 14 w dobrej
atmosferze i przy pięknej
pogodzie wszystkich gości,
którzy przybyli na nasze
święto, miłymi słowami
powitali: zastępca burmistrza gminy Brwinów Jerzy
Wysocki i dyrektor Zespołu
Szkół Ogólnokształcących
Zofia Kowalczyk.
	Na głównej scenie występy trwały od godziny 14.00
do 21.00. Program rozpoczął
się przedstawieniem przygotowanym przez panią Annę
Wierzchowską-Goyke
na
podstawie bajki filozoficznej Antoine'a de Saint–Exupéry'ego pt. „Mały Książę”.
Jak napisał autor: „Najważniejsze jest niewidoczne dla
oczu”, ponieważ „dobrze
widzi się tylko sercem”. Tę
myśl przekazali uczniowie
klas IVa, IVc, IVe i VIa, prezentując przedstawienie.
Po przedstawieniu na deski naszej sceny wkroczyli
tancerze. Rozpoczęliśmy Festiwal Tańców Narodowych,
którego inicjatorkami były
panie Agata Adamaszek
i Małgorzata Laskowska. Inspiracją do zorganizowania
festiwalu były słowa polskie-

go pisarza Bolesława Prusa:
Dzięki zwyczajom, tradycjom, językowi, a nareszcie
patriotyzmowi, miliony ludzi należących do tej samej
społeczności, tworzą jeden
organizm, który nazywa się
narodem.
	Z naszego zaproszenia
skorzystało aż siedem grup
tanecznych z terenu gminy
Brwinów, które przygotowały przepiękne występy.
Układy choreograficzne zaprezentowały: „Jedyneczki”
ze Szkoły Podstawowej nr 1
w Brwinowie, „Oktet husarski” ze Szkoły Podstawowej
nr 2 w Brwinowie, „Wesołe Kujawiaki” – Oddział
Przedszkolny z Otrębus,
„Roztańczone Dwójeczki”–
zerówka ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Brwinowie,
„Skowroneczki” – Oddział
Przedszkolny z Żółwina,
„Jak Mazowsze” ze Szkoły
Podstawowej w Otrębusach
i „Wesołe Piątaki” ze Szkoły
Podstawowej nr 2 w Brwinowie. Scena przez półtorej godziny kraśniała wielobarwnością strojów, a występy
pokazały talenty taneczne
i muzyczne dzieci.
Miłym zakończeniem
festiwalu było wręczenie
pamiątkowych dyplomów i
upominków ufundowanych
przez Kancelarię Prezesa
Rady Ministrów, Burmistrza Gminy Brwinów oraz
Radę Rodziców Zespołu

Szkół Ogólnokształcących
w Brwinowie.
Kolejną atrakcją tego
dnia był Powiatowy Koncert Talentów, który w naszej szkole jest cykliczną
imprezą, przygotowywaną
pod kierunkiem pani Beaty
Kowalczyk. Występ rozpoczęły Shejki Okejki, zespół
z Ośrodka Kultury w Brwinowie. W dalszej kolejności
wystąpiły grupy tańca towarzyskiego z Uczniowskiego
Klubu Sportowego, Top-Dance z Pruszkowa oraz
z klubu DCS w Brwinowie.
W kategorii gra na instrumentach i śpiew zaprezentowały się dzieci ze Szkoły Podstawowej w Żółwinie,
Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi,
Szkoły Podstawowej nr 1
w Brwinowie oraz uczniowie
naszej placówki. Na zakończenie wszyscy uczestnicy
otrzymali pamiątkowe dyplomy, medale i upominki
ufundowane przez Starostę
Pruszkowskiego i Burmistrza Gminy Brwinów, którzy objęli koncert swoim
patronatem oraz sponsora
Zbigniewa Kłosa – prezesa
Nowoczesnych Technologii
Bankowych.
W klimatycznej atmosferze program prezentowany
na scenie zakończył koncert
absolwenta naszej szkoły
Damiana Bartosiewicza oraz
Anny Azaryan.

Fot. ZSO w BRWINOWIE

Przepiękne dekoracje,
dzięki którym występy na
scenie zyskały przyjemną
oprawę, przygotowała Pani
Aldona Pomianowska.
W programie pikniku
rodzinnego nie mogło zabraknąć imprez towarzyszących, jakimi były: paintball, ergometry wioślarskie,
stoiska z wyrobami „hand
made” i z książkami, jak
również z pysznościami. Na
stoiskach każdy mógł znaleźć coś dla siebie, a łasuchy
zaspakajały swój głód, mając w zasięgu ręki zarówno
tradycyjną pajdę chleba ze
smalcem, jak również egzotyczne sushi.

	Nasza uroczystość pozostawiła po sobie nie tylko miłe wspomnienia, ale
przede wszystkim zacieśniła
więzi rodzinne, zachowując
tym samym tradycje, jakie
budowane są w społeczności
lokalnej. Dla uczestników
Dnia Rodzinnego w Dwójce
była to okazja do spędzenia
razem pięknych chwil.
	Serdecznie dziękujemy
wszystkim tym, którzy poprzez swoją obecność oraz
zaangażowanie przyczynili
się do mile spędzonego czasu.
– Agata Adamaszek,
Anna Wierzchowska-Goyke,
Beata Kowalczyk,
Małgorzata Laskowska
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WARSZTATY TELEWIZYJNE I FILMOWE

Y

fb.com/dworekzagroda
e-mail: zagroda@brwinow.pl

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

GOODfilm

WARSZTATY FILMOWE I TELEWIZYJNE

www.warsztatyfilmowe.eu

DWOREK ZAGRODA
• wystawy • koncerty • spotkania • projekt edukacyjny „Pszczoły w ogrodzie
przy Zagrodzie ” • zabytkowy park • miejsce wydarzeń artystycznych i kulturalnych

Zapraszamy do obejrzenia wystawy w fotoplastykonie na Rynku – wkrótce ją pożegnamy

OSTATNE WOLNE MIE JSC A
I n f o r m a c j e : tel. 22 738 26 18
e-mail: promocja@brwinow.pl
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Debata o stanie gminy Brwinów w roku 2018
Podczas IX sesji Rady Miejskiej w Brwinowie w poniedziałek 17 czerwca 2019 r. zostanie przeprowadzona debata podsumowująca
ubiegły rok. 85-stronicowy raport o stanie gminy Brwinów dostępny jest w całości na stronie www.brwinow.pl.

R

aport o stanie gminy przedstawia m.in.
dane
statystyczne
oraz działania podejmowane w ubiegłym roku,
stan realizacji programów
i strategii oraz uchwał podejmowanych przez radnych. Debata nad tym dokumentem odbędzie się
podczas sesji Rady Miejskiej w Brwinowie w poniedziałek 17 czerwca 2019 r.

W

prowadzona w 2018 r.
nowelizacja ustawy o
samorządzie gminnym zobowiązuje Burmistrza do corocznego przedstawiania do
31 maja Radzie Miejskiej w
Brwinowie raportu o stanie
gminy. Raport podsumowuje działalność burmistrza w
roku poprzednim, w szczególności realizację polityk,
programów, strategii i uchwał
rady gminy.
Raport pozwala z jednej
strony na zdobycie wiedzy
na temat funkcjonowania
samorządu gminnego, a
z drugiej strony może też
stanowić podstawę do prowadzenia dialogu nad przyszłym rozwojem gminy.
W ostatnich latach gmina Brwinów realizowała
wiele zadań inwestycyjnych
i społecznych, współfinansowanych ze środków zewnętrznych. W 2018 r. gmina Brwinów złożyła łącznie
29 wniosków, z czego udało
się pozyskać 7 dofinansowań. Dziewięć wniosków
czeka jeszcze na rozpatrzenie.
W 2018 r. spośród najważniejszych
zrealizowanych zadań należy wskazać:

1.

o godz. 15.00 w sali przy
ul. Turystycznej 4. Zgodnie z nowelizacją ustawy
o samorządzie gminnym
w debatę mogą też włączyć
się mieszkańcy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać
głos w debacie, zobowiązany jest złożyć pisemne
zgłoszenie do Przewodniczącego Rady Miejskiej,
poparte podpisami co
najmniej 50 osób. Zgłoinwestycje oświatowe:
budowę przedszkola w
Otrębusach, rozpoczęcie budowy przedszkola
w Żółwinie oraz modernizację szkół i przedszkoli,
budowę świetlicy wiejskiej w Domaniewie,
przebudowę i remont
dróg i ulic: ul. Granicznej, ul. Myśliwskiej i ul.
Słonecznej w Brwinowie,
ul. Leśnej w Kaniach, ul.
Łokietka w Owczarni,
I etapu ul. Wolności w
Parzniewie, II etapu ul.
Józefowskiej w Krośnie,
a także odc. ul. Różanej
i odc. ul. Poziomki w
Otrębusach, ul. Lawendowej w Owczarni oraz
utwardzenie destruktem 51 odcinków dróg,
realizację kolejnego etapu budowy kanalizacji
sanitarnej w Owczarni
i rozpoczęcie budowy
kanalizacji sanitarnej
w Żółwinie,
budowę kolejnych ścieżek
rowerowych,
zakończenie
kilkuletniego działania dot. modernizacji strażnic OSP
w Brwinowie, Biskupi-

2.

szenia będą przyjmowane do piątku 14 czerwca
2019 r. do godziny 14.00
w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej
12 (pok. 007). Mieszkańcy
będą dopuszczani do głosu
według kolejności otrzymania zgłoszenia przez Przewodniczącego Rady, a liczba
mieszkańców mogących zabrać głos wynosi 15.
cach, Mosznie i Żółwinie
oraz zakończenie procesu
wymiany starych samochodów ratowniczo-gaśniczych na wyprodukowane w XXI wieku.
W raporcie omówiono realizowane w 2018 r. wieloletnie
programy i strategie uchwalane przez Radę Miejską
w Brwinowie w poprzednich latach, m.in. w ramach
projektu „Podwarszawskie
Trójmiasto Ogrodów – poprawa spójności obszaru
Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki
społecznej, kształtowania
przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji”. Warto zwrócić uwagę, iż strategie często są ważnym punktem odniesienia
przy opracowaniu wniosków
o dofinansowania.
Przybywa nieruchomości. Cztery lata wcześniej
opodatkowano nieco ponad
10,5 tys. nieruchomości, a w
2019 r. – 13.393.
Obowiązujące
miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego
obejmują 47% powierzchni
gminy, a plany obecnie spo-

Liczba mieszkańców sołectw
stan na 31.12.2018 r.

Domaniew
Czubin Krosna
537
214
332 Moszna
242
MilęcinBiskupice Koszajec
204
169
Parzniew
157
2 012
Kotowice
108
BRWINÓW
Falęcin

12 629

Kanie
Otrębusy 2 368

155

2 605

Owczarnia
1 400

Żółwin
1 600

Terenia
60

rządzane – 19% powierzchni gminy. Plany miejscowe
pozwalają na kontrolowany
rozwój gminy, zabezpieczają obszary pod funkcje
produkcyjne, magazynowe
i usługowe oraz chronią tereny cenne przyrodniczo. W
2018 r. w opracowaniu znajdowały się plany:
mpzp
„Brwinów-Miasto”, sporządzany etapami, którego uchwalenie
zdecydowanie ograniczy
liczbę wydawanych decyzji o warunkach zabudowy,
mpzp Biskupice – w 2018 r.
została rozpoczęta procedura uzyskania zgód rolnych i leśnych na terenie
objętym planem,
mpzp niewielkiego obszaru we wsi Otrębusy,
w związku z zamiarem
budowy parkingu „Parkuj i Jedź” przy WKD.

3.

	Spośród decyzji o warunkach zabudowy wydawanych w 2018 r. najwięcej
dotyczy zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej –
89%, w tym realizacji nowych
domów
jednorodzinnych
– 83%. Decyzje odmowne
z powodu braku możliwości
ustalenia warunków zabudowy stanowią 5% decyzji.
Decyzje o warunkach zabudowy w 2018 r. wydane na terenach trzech największych
jednostek administracyjnych
gminy, tj. miasta Brwinowa, Kań i Otrębus stanowią
łącznie 92%. Na większości
obszaru tych miejscowości
nie obowiązują plany miejscowe, jednakże ich brak nie
hamuje możliwości realizacji
nowych inwestycji.
W 2018 r. spośród decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 50%
dotyczy realizacji sieci gazo-
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ODPOWIEDZI: 1. Rok 100-lecia odzyskania niepodległości uczczony został m.in. poprzez iluminację na frontowej ścianie Urzędu Gminy Brwinów. 2. Nowe
przedszkole w Otrębusach. 3. Otwarcie Klubu Senior+ w Żółwinie. 4. Budowa drogi w Krośnie. 5. Projekt świetlicy w Domaniewie – oddanej do użytku w grudniu
2018 r. 6. Ulica Wolności w Parzniewie, w 2018 r. zrealizowano jej pierwszy etap. 7. Ulica Graniczna w Brwinowie. 8. Pierwsza sesja Rady Miejskiej w Brwinowie
VIII kadencji. 9. Przebudowana ul. Sadowa w Otrębusach. 10. Nowy wóz dla OSP Biskupice. 11. Pozyskanie dofinansowania na parking przy WKD w Otrębusach.
12. Otwarcie pluskowiska w parku miejskim w Brwinowie.

Fotozagadka – co pokazują fotografie z 2018 roku?
Czy rozpoznają Państwo wydarzenia i działania podejmowane pokazane na dwunastu
losowo wybranych zdjęciach z 2018 roku? Rozwiązanie z brzegu strony.
wej, a sieci wodociągowej
i kanalizacji sanitarnej –
31%. Dla realizacji zadań
gminnych wydane zostały
decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczące budowy:
drogi gminnej – ul. Słonecznej w Krośnie,
„Parku Niepodległości”
przy ul. Lilpopa w Brwinowie,
tymczasowego targowiska przy ul. Grodziskiej
w Brwinowie.
Skalę gospodarki nieruchomościami
gminnymi pokazują przykładowe
liczby: gmina Brwinów jest
właścicielem 1.547 działek, z
czego 1.274 to działki zajęte
pod drogi. W 2018 r. wypłacono odszkodowania za
grunty nabyte przez gminę
z mocy prawa na łączną
kwotę ponad 800 tys. zł. W
trybie przetargowym sprzedano 6 działek za łączną
kwotę 1.004.602 zł. W ramach prowadzonych postępowań wydano decyzje
zatwierdzające
podziały
89 nieruchomości oraz 13
w sprawie rozgraniczeń.
W 2018 r. wykonano
modernizacje
obiektów
komunalnych, remonty w
placówkach oświatowych, a
także modernizację budynku remizy OSP w Brwinowie przy ul. Pszczelińskiej 3
oraz realizowano systematycznie remonty chodników,
nawierzchni dróg i ulic,
budowy parkingów, kanalizacji, oświetlenia czy nowe
nasadzenia zieleni.
Raport prezentuje także dane dotyczące oświaty.
Gmina Brwinów prowadzi
cztery szkoły podstawowe,
LO oraz cztery placówki
przedszkolne, do których

4.

uczęszcza 2.250 uczniów i
339 przedszkolaków i gdzie
zatrudnionych jest łącznie
365 nauczycieli. W ramach
subwencji i dotacji gmina
Brwinów przekazuje też
środki dla 15 placówek niepublicznych funkcjonujących na swoim terenie.
Raport o stanie gminy
zawiera też szczegóły na temat działań jej jednostek organizacyjnych: Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej, Biblioteki Publicznej
im. Wacława Wernera oraz
Gminnego Ośrodka Kultury
w Brwinowie – który prowadzi działalność nie tylko
w swojej głównej siedzibie
i świetlicach wiejskich w
Otrębusach, Owczarni i teraz też w Domaniewie, lecz
także rozwija działalność
z zakresu kultury fizycznej,
zarządzając miejską halą
sportową oraz Orlikiem w
Żółwinie. Każda z tych instytucji przedstawiła swój
zakres działań w 2018 r.
W raporcie ujęto szereg
działań prospołecznych –
tzw. projektów „miękkich”:
edukacyjnych dla szkół,
szkolenia językowe dla
mieszkańców, profilaktycznych szczepień dla osób starszych i dziewcząt, jak również działań proekologicznych: usuwanie odpadów
niebezpiecznych (azbest, leki
chemikalia, elektrośmieci)
oraz ograniczania emisji
zanieczyszczeń na rzecz
ochrony czystego powietrza
(dotacje do wymiany pieców na ekologiczne, rozwój
dróg rowerowych). Opisano
również wydarzenia organizowane, współorganizowane i wspierane przez gminę,
działania promocyjne i wydawnicze gminy.

5.

Wiele działań gminy
przekracza ramy jednego
roku budżetowego. Dotyczy to zwłaszcza inwestycji,
gdzie efekty widać czasem
po kilku latach od podjęcia
pierwszych prac. W 2018 r.
została opracowana dokumentacja m.in. sygnalizacji
i doświetlenia skrzyżowania
ul. Grodziskiej i ul. Sportowej w Brwinowie, budowy
drogi łączącej drogi wojewódzkie nr 701 i 718 na granicy Domaniewa i Pruszkowa, budowy chodnika lub
ciągu pieszo-rowerowego
wzdłuż drogi wojewódzkiej
nr 719 ul. Warszawskiej w
Otrębusach na odc. od ul.
Pszczelińskiej do ul. Na
Skraju.
– Rok 2018 był bardzo
dobrym rokiem pod względem zrealizowanych inwestycji, na które przeznaczyliśmy ponad 25 mln zł.
Najlepszą weryfikacją podejmowanych i zrealizowanych działań była ocena
dokonana przez mieszkańców w czasie ubiegłorocznych jesiennych wyborów
samorządowych, w których
ponad 83% dokonało pozytywnego skwitowania 8 lat
mojej dotychczasowej pracy
i ponownie mi zaufało, powierzając ster naszej gminy
na kolejne 5 lat – podsumowuje raport burmistrz Arkadiusz Kosiński.
Osoby zainteresowane
szczegółami znajdą raport
oraz sprawozdanie finansowe za 2018 r. wraz ze
wszystkimi załącznikami na
stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brwinów pod adresem
www.bip.brwinow.pl.

8.
9.

10.
11.

12.

6.

7.
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WAKACJE TUŻ-TUŻ

Czerwiec to czas podsumowań po całym roku wytężonej pracy :)

Na zdjęciach adepci i dokonania pracowni: Plastycznej OK, kARTki, Warsztat
Sztuki oraz ogniska muzycznego – grup wokalnej i teatralnej (foto_OKej)

POWIATOWE ŚWIĘTO POLICJI
W tym roku świętujemy powstanie polskiej policji i z tej okazji
zapraszamy na huczne obchody setnej rocznicy tego wydarzenia.

12.30 – oficjalne uroczystości na Rynku w Brwinowie
13.30 – pokazowa akcja Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego
Policji na polu rekonstrukcyjnym na łące przy pałacu
14.00 – PIKNIK POLICYJNY na placu przy zbiegu ulic Przejazd i marsz. J. Piłsudskiego, wejście od ul. Dworskiej

Dzieci i dorośli będą mogli się sprawdzić podczas prawdziwych testów
sprawnościowych, przeprowadzić analizę daktyloskopijną, stworzyć
portret pamięciowy przestępcy, wykryć zagrożenie terrorystyczne
i wcielić się w postać legendarnego Wyatta Earpa (który przybędzie na
koniu) lub Sherlocka Holmesa, który będzie miał do rozwiązania trudne
zagadki. W programie przewidziano także salon kryminalny, konkursy
z nagrodami i łapanie złodziei.

14 LIPCA

START 12.30

Przybywajcie całymi rodzinami!
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Daj se siana
Anna Czeremcha

Siano. Sianko. Czerwiec.
Sianokosy budzą we mnie pamięć łąki na mojej matkowiźnie, ale wspomnienia płowieją z czasem. Dziś została mi garść stopklatek - wóz, grabie, podrapane nogi, mama w białym staniku, biegający w kółko wozu brat chudy jak
patyk, babcia wycierająca pot z czoła fartuchem. Ale też pamietam górę
siana w stodole, na której można było spać, uważając, by nie ugnieść go za
bardzo, i piszcząc ze strachu przed myszami. Zapach siana, to wg mnie, jeden
z najlepszych i najbardziej kojących pośród zapachów roślin.
Sto lat temu w Tyrolu górale zaczęli propagować kąpiele w suchym sianie,
a zaraz potem badacze badać wpływ siana na zdrowie człowieka. Nie od dziś
wiadomo, że spanie na sianie odpręża, regeneruje i wzmacnia, w efekcie czego daje siłę i poprawia kondycję psychofizyczną. Przed dobą postępu (i gromadzenia śmieci) popularne były sienniki. Raz w roku wymieniano wkład siana na świeży i człenio na tym spał i nie narzekał. Ba! Kto pamięta takie spanie,
dziś mówi, że żadne materace się z tym nie równają. W Tyrolu, a także wielu
innych miejscach na świecie, niektóre ośrodki wypoczynkowe serwują kąpiele w sianie do dziś. Jest to modne, ale i potrzebne w rehabilitacji i rekonwalescencji. Dziś polega na zanurzeniu się w wannie z namoczonym, rozgrzanym
sianem. Terapia poprzez relaks, relaks poprzez związki lecznicze z siana.

Siano to skoszona łąka. Na łąkach rosną setki gatunków roślin. Każda z nich
to inny arsenał substancji, które oddziałują na organizm ludzki. Zawierają
olejki eteryczne, witaminy, biopierwiastki, flawonoidy, kumaryny, śluzy, saponiny, gorycze, alkaloidy i aminokwasy. Substancje rozpuszczają się pod
wpływem ciepła. Jeśli śpimy na sianie - na początek proponuję upchnąć
sianko w poszewkę od jaśka - substancje zaczynają się uwalniać od ciepłoty
ciała. Wnikają przez skórę i oddech. Jeśli wrzucimy siano do wanny z gorącą
wodą na minimum 2 godziny przed kąpielą, substancje uwolnią się do wody,
co następnie wchłonie się przez rozszerzone w kąpieli pory skóry, gruczoły
potowe i łojowe.
Taka kąpiel odpręża i uspokaja. Odkrywanie kolejnego działania roślin w kąpieli to nie lada gratka. Absolutnie polecam to Wam wszystkim, zamiast kaczuszki wrzuć wiecheć zielska. Zamiast mydłem, wyszoruj się zwitkiem siana.
Wskazania do stosowania: zmiany reumatyczne i zwyrodnieniowe stawów,
choroby skóry, niskie ciśnienie, przeziębienie, wyziębienie, depresja, napady
lękowe i nerwice. Działa napotnie, rozkurczająco, zmniejsza ucisk napięć mięśniowych na zakończenia nerwowe, zwiększa częstotliwość uderzeń serca,
rozluźnia.
Po ciężkim dniu w ogródku, w pracy czy za sterem wehikułu weź sobie kąpiel
w sianie. Mądre głowy zalecają kąpiel dwudziestominutową i odradzają ją
osobom z nadciśnieniem.
Czerwcowe siano to rumianki, chabry, firletki, mniszki, babki, wyki, przytulie,
fiołki, bylice, bodziszki, trawy. Oprócz siana są też ogródkowe chwasty, które
po skoszeniu można przesuszyć i dorzucić do kąpieli: podagrycznik, kurdybanek, babka, żywokost, glistnik, perz, skrzyp. Poznawajcie rośliny, dajcie się
im prowadzić. Są ogrodem sensorycznym same w sobie. Idźcie gdzieś w łąki
poleżeć na świeżym sianie lub chociaż nacieszyć wzrok i węch.
Dobrego lata i pięknych chwil w kąpielach pól i łąk, lasów i dziczy.
Wasza Czeremcha

Zbierajcie ziele

o medycynie klasztornej, wykłady, stare receptury na mieszanki ziołowe dla
kobiet, analiza właściwości zdrowotnych siana, a także gimnastyka oddechu,
elementy hortiterapii, zerowastowe wege jadło i relaks w hamakach.

Pracownia zielarska w Owcy w tym roku obchodzi czwarte urodziny. Na tę
okazję szykujemy wydarzenie specjalne, ale o tym po wakacjach. Lato natomiast obfituje w plenery i turnusy zielarskie, z czego pierwszy to już tęskne
wspomnienie.

Następne plenery tuż-tuż, a póki co praktykujcie samodzielnie.
Czerwiec obdaruje nas jeszcze mnóstwem wspaniałych roślin. Zbierajcie
kwiat lipy, wiązówki błotnej, krwawnika, dziurawca, stokrotki. Zbierajcie
liście babki, maliny, poziomki, podbiału, ślazów. Zbierajcie ziele fiołków
polnych, macierzanki, marzanki wonnej, tasznika, nostrzyka, przywrotnika
i pięciornika gęsiego. A będzie dobrze.

Turnus czerwcowy miał miejsce w otulinie Puszczy Bolimowskiej w ekogospodarstwie Esterka. Program był napięty, ale realizowany bez napięć :) Były
zbiory zielarskie z rozpoznawaniem roślin i czytanie o nich w starych zielnikach, praktyka ekologicznych gospodarczych środków czystości, opowieści

Serdeczności
Wasza Czeremcha

foto_BEATA ZAJDEL
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czytamy razem

SPOTKANIA Z „ŻYWYM AUTOREM”

LAT

foto_z archiwum biblioteki w Brwinowie

My, czytelnicy, mole książkowe, zjadacze zwykłych i niezwykłych książek, pożeracze kryminałów
i romansów, fani fantasy i non-fiction… znajdujemy wielką przyjemność w przewracaniu zadrukowanych drobnym maczkiem stron, tudzież w przesuwaniu palcem po lśniącym ekranie czytnika.
W skrócie: lubimy czytać. I bywa, nawet dosyć często, że interesuje nas też sam autor, twórca czytanego tekstu: jaką jest osobą, skąd czerpie pomysły, dlaczego pisze i co robi wtedy, gdy nie pisze.
Ciekawią nas okoliczności, w jakich powstały wciągające fabuły i misternie utkane frazy.
Brwinowscy wielbiciele książek i czytania mieli niedawno okazję zaspokoić tę ciekawość za sprawą
spotkania z pisarką Ałbeną Grabowską. Spotkanie
odbyło się w niedzielne popołudnie 2 czerwca w zawsze gościnnym dla nas OKeju i mimo upalnej pogody zgromadziło wielką liczbę słuchaczy. Fani trylogii
Stulecie Winnych mogą czuć się usatysfakcjonowani
– wieczór autorski trwał ponad dwie godziny, a Pani
Ałbena niezwykle interesująco, z ujmującym uśmiechem opowiadała o swojej drodze pisarskiej oraz
o kulisach powstawania serialu o losach rodziny Winnych. Na zakończenie do naszego gościa ustawiła się
dłuuuuuga kolejka po autografy.

Jeszcze nie opadły emocje i wrażenia po spotkaniu z Ałbeną Grabowską, a już szykuje się kolejna gratka, tym razem dla zwolenników literatury faktu. 14 czerwca w siedzibie Biblioteki przy ulicy Kościuszki 1E będziemy gościć Jacka Hugo-Badera, dziennikarza i reportażystę,
specjalistę od krajów byłego ZSRR. Zanim zajął się tworzeniem reportaży i związał z wydawnictwem Agora, pracował m.in. jako nauczyciel
historii, socjoterapeuta, ładowacz na kolei i sprzedawca w sklepie. Autor Białej gorączki i Dzienników kołymskich tak charakteryzuje swoje
pisarstwo: „Piszę krwią, potem i łzami. Moje pióro jest napełnione czystymi emocjami. Tym wszystkim, co mnie rozwala od środka. Te emocje, które targają
moimi bohaterami, udzielają mi się” (źródło: culture.pl). Zapowiada się emocjonujące spotkanie :)
Serdecznie zapraszamy!

WAKACYJNA BIBLIOTEKA CZEKA!

PIĄTEK | 14 CZERWCA | 18.00

Biblioteka Publiczna w Brwinowie, ul. Kościuszki 1E

Jacek Hugo-Bader
s p o t k a n i e
a u t o r s k i e

Za chwilę lato i upragnione wakacje. Porzucimy codzienną rutynę, odpoczniemy, będziemy łapać słońce i zbierać
nowe, ożywcze wrażenia. Nasza biblioteka jest już na to gotowa i czeka na Was od pierwszych dni wakacji. Dla
najmłodszych zaplanowaliśmy zajęcia literacko-plastyczne pod hasłem: „Nad i pod powierzchnią” w Oddziale dla
Dzieci oraz „Poznaj świat z książką” w Filii w Otrębusach. Będziemy czytać, kleić, malować, dziergać, szydełkować,
śmiać się, rozmawiać… i świetnie się bawić :) Przy dobrej pogodzie szukajcie nas też na miejskich placach zabaw,
gdzie z ławeczki popłyną bajeczki ;) czyli będzie bibliotekarskie głośne czytanie w plenerze. Oprócz tego w każdy
dzień wakacji w godzinach otwarcia biblioteki zapraszamy do zabijania nudy przy planszówkach – znajdziecie
u nas Osadników z Catanu, Dixita, Scrabble, Monopol i wiele innych gier. Dla moli książkowych, tych młodszych
i starszych, przygotowaliśmy też wakacyjne wyzwania czytelnicze.
Oby do wakacji :)

Z KALENDARZA BIBLIOTEKARZA
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

24 czerwca–15 lipca | Brwinów, ul. Kościuszki 1E

Wakacyjna Biblioteka; zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci „Nad i pod powierzchnią” w poniedziałki, czwartki i piątki w godz. 14.30–16.00 / warsztaty „Druty i szydełko” we wtorki i środy w godz.
14.30–15.30 / gry planszowe przez całe wakacje w godzinach otwarcia biblioteki

24 czerwca–15 lipca | Filia w Otrębusach, ul. Wiejska 1
Wakacyjna Biblioteka; zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci „Poznaj świat z książką” w godz.
13.00–14.30 / gry planszowe przez całe wakacje w godzinach otwarcia biblioteki

czerwca

25 czerwca | Brwinów, ul. Grodziska 12 | godz. 11.00

18 . 0 0

cie, Stany Zjednoczone przełomu XIX i XX wieku, polska emigracja, beletrystyka)

Dyskusyjny Klub Książki; dyskusja o książce Hanny Cygler Nowe niebo (marzenia o lepszym świe-

KOŚCIUSZKI 1E

BRWINÓW

do końca wakacji | 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

czytamy razem

NARODOW Y
PROGRAM
ROZWOJU
CZ Y TELNIC T WA

Dof inansowano ze środków Instytutu Książki

LAT

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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Fot. J. StreŻyński

Spotkania z pisarzami
Szkoła Podstawowa nr 1 w Brwinowie, aby zachęcić dzieci i młodzież
do czytania, organizuje spotkania z pisarzami.

W

tym roku w brwinowskiej Jedynce gościli: Lusia Ogińska, Łukasz
Wierzbicki, Szymon Radzimierski, Ałbena Grabowska
i Kazimierz Szymeczko.
Epopeja o krasnoludkach
Dzieci z oddziałów przedszkolnych spotkały się
z poetką, autorką książek,
malarką i ilustratorką Lusią
Ogińską, która dla młodych
czytelników napisała „Księgi roztoczańskich krasnali”. Jest to epopeja o losach
krasnoludków, niosąca duże
wartości etyczne, napisana
błyskotliwie, pełna wspaniałych pomysłów, dowcipu, dydaktyki, patriotyzmu,
historii i miłości do Boga,
pięknie ilustrowana przez
samą autorkę.
Książki podróżnicze
Do odległych krain przeniósł naszych uczniów autor

książek dla dzieci oraz podróżnik Łukasz Wierzbicki,
autor książki o Mongolii pt.
„Wyprawa niesłychana Benedykta i Jana” oraz „Afryki
Kazika” . Podczas opowieści,
pełnej osobistych doświadczeń, fotografii, oryginalnych rekwizytów przybliżył
uczniom historię, przyrodę
i zwyczaje Azji i Afryki. Zachęcał dzieci do czytelnictwa oraz życzył im, aby podobnie jak bohaterowie jego
powieści odkrywali swoje
pasje i je realizowali.
Klasy IV spotkały się z młodym podróżnikiem Szymonem Radzimierskim.
Spotkanie z Ałbeną Grabowską
Młodzież z klas VII i VIII
oraz III gimnazjum uczestniczyła w spotkaniu z pisarką, mieszkanką Brwinowa
Ałbeną Grabowską. Pisarka
opowiedziała o swojej przygodzie z piórem i o swoim
debiucie na rynku wydawniczym powieścią „Tam,
gdzie urodził się Orfeusz”,
ale głównym tematem była
powieść „Stulecie Winnych”
i nakręcony na jej podstawie
Fot. SP nr 1 w Brwinowie

serial. Uczniowie z dużym
zainteresowaniem słuchali o
pracy nad książką i jej ekraniazacją oraz zadawali wiele
pytań zainteresowani utworem, którego akcja rozgrywa
się z naszym mieście.
Ambasador Polszczyzny
W spotkaniu z Kazimierzem Szymeczką, autorem
m.in. „Historii Polski w
opowieściach", „Pomolowanej historii. Opowieści Moli
Książkowych”, którego Rada
Języka Polskiego uhonorowała za posługiwanie się
piękną i poprawną polszczyzną, uczestniczyli uczniowie
klas V, VI i VII. Odpowiadając na pytania, przekazał
uczniom wiele wskazówek
na temat tworzenia książki.
W przyszłym roku szkolnym w szkolnej bibliotece
zostanie
zorganizowane
centrum multimedialne. W
ramach projektu „Aktywna
tablica” zostanie zakupiony
monitor interaktywny. Wyposażenie czytelni bibliotecznej w nowe urządzenie
stanie się pomocne w realizowaniu nowych podstaw
programowych. Będzie też
pobudzać uczniów do kreatywnego i logicznego myślenia.
– Ewa Wituch,
Agnieszka Klecka-Mysiak
Na zdjęciach: Spotkania
z Szymonem Radzimierskim
i Kazimierzem Szymeczką

U seniorów w Żółwinie
Publikowany co miesiąc plan zajęć Klubu Seniora
w Żółwinie zawiera wiele propozycji. Są wśród
nich m.in. spotkania z ciekawymi ludźmi.

J

ak powszechnie wiadomo, od lat perłą naszej
miejscowości jest światowej
sławy maestra harfy, absolwentka, a później także pedagog kilku wyższych szkół
muzycznych w kraju i za
granicą, prof. Urszula Janina
Mazurek.
Pani Profesor zaszczyciła Klub Seniora w Żółwinie
swą obecnością kilka dni
temu, aby arcyciekawą pogadanką okraszoną wieloma
anegdotami wprowadzić nas
w świat muzyki oraz ludzi
poświęcających jej niemal
całe życie.
Historia harfy na przestrzeni tysiącleci, a także
tajniki jej budowy okazały
się być dla nas całkowitym
novum. Gra na tym instrumencie jest wielce złożonym
procesem o specyficznych
wymogach, a wydobywające
się z harfy dźwięki mają medycznie stwierdzony terapeutyczny wpływ na system
nerwowy człowieka.

Dzięki
wspaniałemu
wyposażeniu naszego Klubu w sprzęt multimedialny
mogliśmy posłuchać fragmentów koncertowej muzyki klasycznej w wykonaniu
Pani Profesor, jak również
przykład interpretacji jazzowej na harfę jednego ze
słynnych szlagierów muzyki
rozrywkowej.
Bardzo miłe, wesołe i
pouczające spotkanie z Panią Profesor zachęciło nas
do rozglądania się wokół,
celem wyszukania i zaproszenia na spotkanie kolejne
osoby. Żółwin mały jest, ale
jakże różnorodny i ciekawy
ludźmi w nim osiadłymi.
Muzycy, ludzie pióra, pędzla i mediów, ludzie administracji, biznesu, medycyny
czy nauki są często naszymi
bliskimi sąsiadami. Warto
poznać się bliżej, skoro los
umiejscowił nas na tym samym kawałku ziemi.
– Józef Streżyński

z a p r o s z e n i a

SPB
MASA
ŚWIĘTO
Jańska

wspólny przejazd

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

54 x 101 mm
brwinowska nocna

masa Krytyczna
www.fb.com/projektbrwinow

19 czerwca 2019
START:
Rynek, godz. 2100

OSP Biskupice
OSP Brwinów
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Koszykówka górą!

Udane starty kolarzy

22 maja br. w Zespole Szkół Ogólnokształcących
w Brwinowie gościliśmy wyjątkowego sportowca
– pierwszego polskiego zawodnika w lidze NBA
Cezarego Trybańskiego.

Zawodnicy Jakoobcycles BKK Team uczestniczą
w zawodach z cyklu Lotto Poland Bike Marathon.

K

Na zdjęciach: Koszykarz
Cezary Trybański nie tylko
poprowadził zajęcia,
ale stanął też do pamiątkowego zdjęcia z całą grupą.

z a p r o s z e n i e

z e s p o ł u

P
Fot. ZSO w Brwinowie

m a z o w s z e

R E P E R T U A R

WRZESIEŃ 2019

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

PIELGRZYM – premiera

21

18:00

22

17:00

sobota

niedziela

25

środa

26

czwartek

10:00
12:30

10:00
12:30

28

18:00

29

17:00

sobota

niedziela

poetyckie widowisko multimedialne
PZLPiT „Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego
reż. Zbigniew Kułagowski

PIELGRZYM
poetyckie widowisko multimedialne
PZLPiT „Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego
reż. Zbigniew Kułagowski

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

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

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

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

11. miejsce kategoria M4
Szymon Gutkowski –
60. miejsce w kategorii M4
Jakub Wolcendorf –
5. miejsce kat. M4 i 16. miejsce open.
– Jakub Wolcendorf,
Jacoobcycles BKK Team

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  Dworek Zagroda, ul. Grodziska 57  Szkoła Podstawowa nr 1, ul. J. Piłsudskiego 11  Zespół Szkół Ogólnokształcących,
ul. Żwirowa 16  Przedszkole nr 3, ul. Słoneczna 6  Przedszkole nr 1,
ul. S. Lilpopa 4 oraz flia przy ul. J. Piłsudskiego 19  NZOZ Alfa i apteka,
ul. Powstańców Warszawy 8  NZOZ Peronowa, ul. Peronowa 4B 
BPWiK, ul. Wilsona 46  Salon Fryzjerski Venus, ul. Armii Krajowej 3/2
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
DZIĘKUJEMY ZA POMOC SOŁTYSOM:
 Biskupice  Czubin  Domaniew  Falęcin  Koszajec
 Krosna  Milęcin  Moszna  Kotowice  Owczarnia
 Parzniew  Terenia  Żółwin

kolejne wydanie UKAŻE SIĘ 24 LIPCA 2019 r.

Fot. Poland Bike

oszykarz opowiedział
uczniom o przebiegu
swojej kariery oraz przy
współpracy z Brwinowską Akademią Koszykówki
przeprowadził
profesjonalny trening koszykarski. Pod koniec spotkania
uczniowie mogli zdobyć
cenny autograf sportowca.
Dziękujemy Annie Sobczak Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury OKej
oraz Pawłowi Bartosiewiczowi za zorganizowanie spotkania propagującego zdrowy, sportowy tryb życia.
– Anna Zalewska, wicedyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie

ogoda w Górze Kalwarii
dopisała. Na starcie stanęło przeszło 800 zawodniczek i zawodników. Jakoobcycles BKK Team notuje kolejne sukcesy i jeden powrót
– po ponad dwóch latach
przerwy, ciężkim wypadku,
operacji i rehabilitacji wraca
Szymon Gutkowski. Brawa
za wytrwałość, walkę z przeciwnościami losu!
Wyniki reprezentantów
Brwinowskiego Klubu Kolarskiego (Jakoobcycles BKK
Team) w Górze Kalwarii
w poszczególnych kategoriach:
Katarzyna Skura – 1. miejsce kat. K3 i 5. miejsce open,
Edward Wolcendorf –
7. miejsce kat. M7
Andrzej Pietrzak –

