RAtusz
n r

8 8 ,

2 4

l i p ca

2 0 1 9

r.

Biulet yn informacyjny Urzędu Gminy Brwinów

> strony 1 i 3

Park miejski

zakończenie budowy drogi
oraz zapowiedź kolejnych
prac

> strona 2

Dotacje pozyskane
przez gminę Brwinów

dofinansowanie zakupu
kamery termowizyjnej
oraz wspieranie sołectw

> strony 2 i 5

Komentarz Burmistrza

> strona 3

Programy MRPiPS

nowe zasady i terminy
składania wniosków

> strona 4

Reklamacje dotyczące
odbioru odpadów

> strona 4

Punkt porad prawnych

> strona 4

Problemy z wodą

> strona 5

Ekologia

konkurs na największy
owoc i warzywo oraz projekt „Pszczoły w ogrodzie
przy Zagrodzie”

> strona 6

O bardzo dobrej ocenie władz gminy świadczy udzielenie przez
Radę Miejską w Brwinowie absolutorium za 2018 r. oraz wotum
zaufania dla burmistrza Arkadiusza Kosińskiego. Brwinów
został też uznany za „Gminę dobrze zarządzaną” przez
wydawcę czasopism „Magazyn gospodarczy FAKTY”
i „Rynek inwestycji”.

S

esja Rady Miejskiej
w Brwinowie, podczas
której radni przyjęli
sprawozdanie za ubiegły rok
oraz udzielili burmistrzowi
absolutorium i wotum zaufania, odbyła się 17 czerwca 2019 r.
– Rok 2018 był bardzo
dobrym rokiem pod względem zrealizowanych inwestycji, na które przeznaczyliśmy ponad 25 mln zł.
Wyróżnia go także wysokość pozyskanych środków
zewnętrznych na inwestycje
budowlane i modernizacje. Najlepszą weryfikacją
podejmowanych i zrealizowanych działań była ocena
dokonana przez mieszkańców w czasie ubiegłorocznych jesiennych wyborów
samorządowych, w których
ponad 83% dokonało swoistego pozytywnego skwitowania 8 lat mojej dotychczasowej pracy i ponownie
mi zaufało, powierzając ster
naszej gminy na kolejne 5 lat
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– podsumował ubiegły rok
burmistrz Arkadiusz Kosiński, przedstawiając raport
o stanie gminy.
Kilka dni wcześniej
burmistrz odebrał nagrodę
specjalną „Samorząd Dobrze Zarządzany – Samorząd 30-lecia” przyznaną
Brwinowowi przez wydawcę czasopism „Magazyn
Gospodarczy Fakty” oraz
„Rynek Inwestycji”, które
mogą pochwalić się współpracą z Krajową Izbą Gospodarczą, Business Centre
Club oraz największymi
organizacjami branżowymi w kraju. 		
– Cieszymy się, że mamy
możliwość zaprezentować
i docenić samorządowców
świadomych wartości swojej
i swoich współpracowników.
Mających wizję, ale i korzystających z doświadczeń innych. Tych, którzy wiedzą,
jak powinna wyglądać dobrze prowadzona jednostka
samorządu terytorialnego,

mają
jasno
wytyczony
cel i wiedzą, jak
go osiągnąć – podkreślał właściciel wydawnictwa Mariusz Gryżewski
podczas wręczenia nagród.

Święto Policji w Brwinowie

imprezy w sierpniu
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Gmina dobrze zarządzana

W numerze m.in.
Święto Policji

i s sn 2083-9278

W niedzielę 14 lipca w Brwinowie odbyły się uroczyste obchody święta
policji powiatu pruszkowskiego oraz II piknik rodzinny pod hasłem
"Bezpieczny powiat pruszkowski". Atrakcji nie brakowało.

P

unktualnie o godz. 12.30
na brwinowskim Rynku rozpoczął się uroczysty
apel z udziałem Kompanii Reprezentacyjnej Oddziałów Prewencji Policji
w Warszawie i Orkiestry
Reprezentacyjnej
Policji.
Zostały wręczone odznaczenia, a funkcjonariusze
policji zostali mianowani
na wyższe stopnie służbowe. Przybyłych na tę wyjątkową uroczystość powitał komendant powiatowy
policji Jerzy Sztuc. Został
odczytany list od minister
spraw wewnętrznych i ad-

ministracji Elżbiety Witek.
Z okolicznościowymi przemówieniami wystąpili: komendant stołeczny policji
Paweł Dobrodziej, wojewoda mazowiecki Zdzisław
Sipiera, starosta powiatu
pruszkowskiego Krzysztof
Rymuza, prezydent Pruszkowa Paweł Makuch, zastępca burmistrza Piastowa
Przemysław Worek, wójt
gminy Michałowice Małgorzata Pachecka, wójt gminy Raszyn Andrzej Zaręba,
prokurator rejonowy Adam
Grzeczyński. Na zakończenie głos zabrał burmistrz

Na zdjęciu:
statuetka
dla gminy
Brwinów,
potwierdzenie
pozytywnego
postrzegania
działań samorządu
na zewnątrz.

Arkadiusz Kosiński, który
przygotował niespodziankę dla byłych komendantów komisariatu policji
w Brwinowie. Otrzymali
oni pamiątkowe gwiazdy
„brwinowskiego szeryfa”.
>>> Ciąg
dalszy
artykułu
na str. 3

Fot. Urząd Gminy Brwinów (PR)
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Kamera termowizyjna
dla OSP Brwinów

Nowa droga w parku miejskim
Zakończyły się już prace związane z budową ponad 220-metrowego odcinka ulicy na skraju parku miejskiego w Brwinowie.
15 miejscami postojowymi
z kraty parkingowej (w tym
3 miejsca dla osób z niepełnosprawnościami).
	Nową drogę zyskali
mieszkańcy posesji, które
sąsiadują z parkiem, a także mieszkańcy i goście, którzy odwiedzają to miejsce.
Koszt inwestycji wyniósł
443.242,66 zł.

Fot. Urząd gminy Brwinów (PR)

P

race przy budowie drogi w parku trwały od
końca kwietnia do połowy
lipca. Ulica znajdująca się
w północnej części parku,
niedaleko placu zabaw, zyskała nową nawierzchnię
z kostki betonowej w barwach jesiennych liści układanej w wachlarze, wraz z dojazdami technicznymi oraz

Park w Brwinowie – umowa podpisana

Gmina Brwinów podpisała umowę na wykonanie kolejnych prac w parku
miejskim. Prace będą prowadzone w tym i w następnym roku.

G

mina Brwinów realizuje
kilkuletni projekt „Kolejny etap rewitalizacji parku
miejskiego w Brwinowie –
zagospodarowanie terenów
zieleni”.
Udało się znaleźć wykonawcę prac w części istniejącej parku, które obejmą
swoim zakresem głównie
teren wokół stawu i zostały podzielone na dwa etapy.
Etap zaplanowany na 2019 r.
dotyczy budowy infrastruktury wodociągowej, sieci

energetycznej wraz z oświetleniem terenu, a także rozbiórki i budowy fragmentów
ogrodzenia. Te prace mają
skończyć się do października br.
Etap zaplanowany na
2020 r. obejmie budowę elementów małej architektury,
w tym budowę wybiegu dla
psów oraz alejek żwirowych
i urządzenie zieleni. Powstaną m.in. słupki, pergole oraz
murki z koszy gabionowych.
Zostaną zamontowane dwa

stoły betonowe szachowe
oraz stół betonowy do tenisa
stołowego, a także nowe ławki i kosze.
Wykonawcą prac będzie
firma Nova – Jerzy Łebski
z Łowicza, która w przetargu
przedstawiła ofertę na kwotę
1.849.974,06 zł. Projekt realizowany jest ze wsparciem
ze środków Programu Operacyjnego
Infrastruktura
i Środowisko w wysokości
85% kosztów kwalifikowalnych.

Samorząd województwa mazowieckiego wspiera
strażaków ochotników. Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Brwinów znalazł się wśród projektów, które uzyskały dofinansowanie z budżetu
województwa.

P

odpisanie umów z reprezentantami samorządów
z pięciu podwarszawskich
powiatów miało miejsce
18 lipca 2019 r. w Urzędzie
Marszałkowskim w Warszawie. Gminę Brwinów reprezentowali burmistrz Arkadiusz Kosiński oraz skarbnik
Elżbieta Dolota.
– Strażacy zapracowali sobie na zaufanie społeczne
nie tylko oczywistym systemem wartości, w którym
na pierwszym miejscu jest
życie ludzkie, ale także wiedzą oraz umiejętnościami
z zakresu ratownictwa. Zawsze z wielkim uznaniem
i szacunkiem odnoszę się do
ich pracy. To ludzie, którzy
pomagają bez wahania i bezinteresownie. Chcemy, aby

mogli pracować bezpiecznie, dlatego od 20 lat wspieramy ich zarówno finansowo, jak i przekazujemy
specjalistyczny sprzęt oraz
odzież – podkreślał marszałek Adam Struzik.
OSP w Brwinowie otrzyma nowoczesną kamerę termowizyjną, która ułatwi
prowadzenie bezpiecznej
i przemyślanej akcji strażackiej w warunkach dużego
zadymienia i ograniczonej widoczności. Dotacja
w wysokości 11.600 zł pokryje część kosztów zakupu. Gmina Brwinów dołoży
pozostałą kwotę ze swojego
budżetu.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 720
od km 10+005 do km 10+461 (ul. Biskupicka)
Więcej informacji na temat budowy ronda w komentarzu
Burmistrza na str. 3 >>>
Legenda:

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

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

chodnik
ciąg pieszo-rowerowy
zatoka autobusowa
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>>> Dokończenie artykułu ze str. 1
Fot. Urząd gminy Brwinów (PR)

Komentarz burmistrza
Arkadiusza Kosińskiego
na temat rozpoczynającej się
wkrótce budowy ronda w

P

o części oficjalnej, którą
zakończyła krótka defilada, zgromadzeni na uroczystości przenieśli się na
teren u zbiegu ulic marsz. J.
Piłsudskiego i ul. Przejazd,
gdzie odbył się II Rodzinny
Piknik „Bezpieczny Powiat
Pruszkowski”. Można było
zobaczyć pokaz umiejętności
bojowych policjantów, a także wyszkolenia psów służbowych i koni. Na licznych
stoiskach atrakcji nie brakowało – były m.in. konkursy,

zabawy, tor przeszkód, pokaz starych samochodów
policyjnych, miasteczko ruchu drogowego, dmuchańce,
pokaz sprzętu strażackiego,
symulator dachowania.
Powiatowe święto policji zostało zorganizowane
we współpracy komendy
powiatowej policji w Pruszkowie, Gminnego Ośrodka Kultury w Brwinowie,
a także starostwa oraz miast
i gmin z terenu powiatu
pruszkowskiego .
Na zdjęciach:
komendant stołeczny policji
Paweł Dobrodziej, defilada
na Rynku oraz sceny
z pokazów, które odbyły się
na pikniku – działania
antyterrorystów i pokaz
wyszkolenia psa policyjnego.
Fot. URząd Gminy Brwinów (PR)

Mazowiecki Zarząd Dróg
Wojewódzkich rozstrzygnął
piąty przetarg (w poprzednich albo nie było ofert, albo
oferty mocno przekraczały
zarezerwowane środki budżetowe) i wybrał wykonawcę budowy ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej
nr 720 ul. Biskupickiej z ul.
Piłsudskiego i ul. Armii Krajowej wraz z przebudową
ul. Biskupickiej na odc. ok.
456 m od skrzyżowania z ul.
Dworską do skrzyżowania
z ul. Szkolną.
To zwieńczenie kilkuletniej współpracy gminy
Brwinów z województwem
mazowieckim
dotyczącej
przygotowania tej inwestycji,
w ramach której nasza gmina wsparła województwo
pomocą rzeczową o łącznej
wartości 230.779 zł, tj.:
finansując i koordynując
opracowanie dokumentacji projektowej,
odkupując 596 m2 części
terenu plebanii i przekazując później tę działkę

nieodpłatnie dla Województwa z przeznaczeniem pod budowę ronda,
przekazując nieodpłatnie Województwu swoją
działkę o pow. 804 m2
z przeznaczeniem pod budowę ronda,
płacąc odszkodowanie za
wywłaszczenie pod rondo
narożnika działki marketu Dino.
Zakres inwestycji pokazany
jest na mapce zamieszczonej
na poprzedniej stronie. Poza
rondem i jezdniami zaprojektowaliśmy m.in.:
chodniki (kolor czerwony)
i ciąg pieszo-rowerowy (kolor seledynowy), które zaczną
się z Rynku i połączą się:
• z istniejącym ciągiem pieszo-rowerowym wybudowanym w 2015 r. w ul. Armii
Krajowej,
• z zaprojektowanym ciągiem
pieszo-rowerowym wzdłuż
ul. Piłsudskiego,
• z zaprojektowanym ciągiem
pieszo-rowerowym wzdłuż
ul. Biskupickiej,

Brwinowie

przejścia dla pieszych
i przejazdy rowerowe na
każdym wlocie ronda,
dwa przejścia dla pieszych
z azylami przez jezdnię ul.
Biskupickiej w rejonie skrzyżowania z ul. Szkolną,
zatoki autobusowe,
rozbudowę
monitoringu
(budowę kabla światłowodowego wraz z montażem kamer na rondzie),
rozbudowę
oświetlenia
ulicznego.
PS. Już teraz przepraszam
wszystkich za kolosalne
utrudnienia drogowe, które
bez wątpienia dotkną mieszkańców północnej części
Brwinowa.
Po podpisaniu umowy wykonawca musi opracować
i zatwierdzić projekty organizacji ruchu na czas budowy wraz z wyznaczeniem objazdów. Spodziewam się, że
prace budowlane rozpoczną się w połowie sierpnia,
co oznacza spore problemy
przez jakieś trzy miesiące.
Musimy być dzielni!
Fot. Urząd Gminy Brwinów (PR)

z a p r o s z e n i a

n a

1 sierpnia

u r o c z y s t o ś c i

15 sierpnia

Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego

Rocznica Bitwy Warszawskiej

17.00
Uroczystości przed pomnikiem AK
17.15
Wspólne śpiewanie piosenek
powstańczych
18.00
Msza w intencji poległych
w kościele św. Floriana w Brwinowie
20.00
Film „Powstanie i medycyna.
Chcieliśmy żyć” – więcej na str. 6

10.30
Msza w intencji Ojczyzny
w kościele św. Floriana w Brwinowie
11.30
Uroczystości na Rynku
przed Pomnikiem Niepodległości
17.00
Koncert piosenek „Grozdew śpiewa Fogga”
w dworku Zagroda – więcej na str. 7

i n f o r m a c j e

Najnowsze wiadomości,
na stronie www.brwinow.pl oraz na

www.facebook.com/Brwinow
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Fot. URząd Gminy Brwinów (PR)

Czas na składanie wniosków
Od 1 lipca ruszył rozszerzony program Rodzina 500+. Świadczenie wychowawcze jest przyznawane na pierwsze dziecko bez względu na dochody
rodziny. Więcej osób skorzysta też z dofinansowania wyprawki szkolnej
w programie „Dobry start”.

W

nioski o ustalenie prawa do świadczenia
wychowawczego na nowych
zasadach można już składać
drogą elektroniczą poprzez:
• portal informacyjno-usługowy Emp@tia: empatia.
mpips.gov.pl
• bankowość elektroniczną
• platformę PUE ZUS.
Od 1 sierpnia 2019 r.
wnioski przyjmowane będą
w formie papierowej – osobiście lub za pośrednictwem
poczty.
	Złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje, że świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko
zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca. Jeśli
rodzic dziecka złoży wniosek
po 30 września, świadczenie
będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

Rodzice, którzy mają
obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na
drugie i kolejne dzieci do 30
września 2019 r., składają od
1 lipca 2019 r. jeden wspólny
wniosek o ustalenie prawa
do świadczenia na wszystkie dzieci. W ten sposób
otrzymają od 1 lipca prawo
do świadczenia na pierwsze
dziecko (na które obecnie
nie pobierają 500+), natomiast od 1 października br.
na pozostałe dzieci (na które
świadczenia są już przyznane
do 30 września 2019 r.).
W naszej gminie z Programu 500+ korzystało do tej
pory ponad 2.200 rodzin, a
świadczenie było wypłacane
na 2.850 dzieci. Szacuje się,
że po zmianach, jakie weszły
w życie od 1 lipca br., świadczenia będą wypłacane na
ok. 5.400 dzieci.
W ciągu dwóch pierwszych dni zarejestrowano
600 wniosków złożonych na
nowych zasadach.

Można już także składać
wnioski o wypłatę jednorazowego wsparcia w wysokości 300 zł dla uczniów rozpoczynających rok szkolny.
Świadczenie to przysługuje
na dziecko uczące się w szkole
do ukończenia przez nie 20.
roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole,
otrzymają świadczenie do
ukończenia 24. roku życia.
Program nie obejmuje przedszkolaków i dzieci uczęszczających do zerówek oraz studentów.
	Termin składania wniosków upływa 30 listopada.
Złożenie wniosku w lipcu lub
sierpniu gwarantuje wypłatę
do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony później,
wsparcie trafi do rodziny
w ciągu dwóch miesięcy od
daty złożenia wniosku.

Programy Rodzina 500+ oraz „Dobry start” realizuje Dział
Świadczeń Rodzinnych Środowiskowego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Brwinowie przy ul. Kościuszki 1E w Brwinowie, tel. 22 729 05 46.

Odbiór odpadów – zgłaszanie reklamacji
Zespół ds. Obsługi Gospodarki Odpadami Komunalnymi przypomina, że
różnego rodzaju reklamacje o nieodebranych odpadach należy składać
niezwłocznie po nieodebraniu przez firmę odpadów.

T

d) telefonicznej pod nr. tel.
22 738 25 91.
Reklamacja powinna zostać złożona w terminie 2 dni
od daty zdarzenia będącego
przedmiotem reklamacji. Reklamacja powinna zawierać
co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, adres
do korespondencji oraz określenie przypadków i terminu
niewłaściwego świadczenia
usługi.
Jeżeli w reklamacji nie
podano adresu i nie ma możliwości ustalenia go, reklamacja nie będzie rozpatrzona.

Reklamacje rozpatrywane będą bez zbędnej zwłoki,
nie później niż w terminie 30
dni. W przypadku reklamacji szczególnie skomplikowanej, wymagającej dodatkowego wyjaśnienia, wnoszący reklamację zostanie
poinformowany o nowym
terminie załatwienia sprawy.
Odpowiedź na złożoną
reklamację zostanie przekazana w takiej formie, w jakiej
została złożona, chyba że
składający reklamację określi inny sposób, w jaki ma
być udzielona odpowiedź.

Mieszkańcy gminy Brwinów, których nie stać na
pomoc prawną, mogą skorzystać z bezpłatnych
porad w powiatowym punkcie poradnictwa obywatelskiego przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

N

a terenie powiatu
pruszkowskiego dostępna jest nieodpłatna pomoc
prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Punkt
w Brwinowie został uruchomiony przez powiat pruszkowski, a gmina Brwinów
udostępniła lokal na ten cel.
– To jedna z moich inicjatyw, które chciałem zrealizować, startując w wyborach
samorządowych do rady
powiatu i udało się w miarę
szybko – zaznacza Grzegorz
Kamiński, członek zarządu
powiatu pruszkowskiego.
Z bezpłatnych porad
prawnych i porad obywatelskich może korzystać
każdy, kto przed uzyskaniem pomocy złoży pisemne oświadczenie, z którego
wynika, że nie stać go na
odpłatną usługę prawną.
Poza poradami w punkcie są świadczone także
usługi edukacji prawnej,
a od przyszłego roku – nieodpłatnych mediacji. Pomoc
prawną udziela Fundacja
Honeste Vivere wyłoniona
w trybie otwartego konkursu ofert. Mieszkańcy będą
mogli skorzystać z porad adwokatów i radców prawnych
wyznaczonych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych oraz Okręgową Radę
Adwokacką.

	Z bezpłatnej pomocy
można skorzystać po wcześniejszym umówieniu się
z co najmniej 2-dniowym
wyprzedzeniem pod nr. tel.
22 738 14 63 lub mailowo
pod adresem: npp@powiat.
pruszkow.pl. Kobiety w ciąży będą przyjmowane poza
kolejnością.
Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą przyjść
osobiście, oraz osobom
mającym trudności w komunikowaniu nieodpłatana
pomoc może być udzielana
także poza punktem albo
za pośrednictwem środków
porozumiewania się na odległość. O takiej potrzebie
należy poinformować podczas umawiania się przy dokonaniu zgłoszenia.
Punkt
nieodpłatnego
poradnictwa w Brwinowie
działa przy ul. Turystycznej 4,
w budynku przy stadionie.
Godziny otwarcia:
poniedziałki – 10.00–14.00
wtorki – 14.00–18.00
środy – 10.00–14.00
czwartki – 14.00–18.00
piątki – 10.00–14.00
Więcej informacji na
temat nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
w powiecie pruszkowskim:
www.powiat.pruszkow.pl/
nieodplatna-pomoc-prawna
Fot. POWIAT PRUSZKOWSKI

erminy składania reklamacji określa uchwała
Rady Miejskiej w Brwinowie
w sprawie sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
W przypadku niewłaściwego świadczenia usług
przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne
od właścicieli nieruchomości
reklamacja powinna zostać
zgłoszona do Urzędu Gminy Brwinów w jednej z poniższych form:
a) pisemnej na adres ul. Grodziska 12,
b) mailowej na adres:
brwinow@brwinow.pl,
c) ustnej w pok. 10 w Urzędzie Gminy Brwinów przy
ul. Kościuszki 4A,

Punkt porad prawnych

Na zdjęciu (od prawej): członek zarządu powiatu Grzegorz
Kamiński, kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Sylwia Wiłkojć-Kowalska, zastępca burmistrza Sławomir Walendowski i przedstawiciel Fundacji.
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Mazowiecki Instrument Wspierania Sołectw
Gmina Brwinów otrzymała wsparcie w wysokości 50 tys. zł w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wspierania Sołectw.
Podpisanie umów z samorządami z powiatu grodziskiego i pruszkowskiego miało miejsce 10 lipca 2019 r. w Brwinowie.

D

Fot. URząd Gminy Brwinów (PR)

o Brwinowa na podpi- mazowieckiego Wiesław
sanie umów przybył wi- Raboszuk, radni sejmiku
cemarszałek województwa województwa Bożena Żela-

zowska i Piotr Kandyba oraz
reprezentanci gmin Baranów, Nadarzyn i Żabia Wola,
które podobnie jak Brwinów
otrzymały dofinansowanie
na działania zaplanowane w
sołectwach.
W ramach programu
można było uzyskać maksymalne wsparcie w wysokości
10 tys. zł dla jednego projektu. Każda gmina mogła
złożyć maksymalnie pięć
wniosków na pięć różnych
zadań, ale sołectwo mogło
uzyskać dofinansowanie na

realizację jednego zadania.
– Zdajemy sobie sprawę, jak
ważne dla mieszkańców naszego regionu są te drobne
inwestycje, dlatego w tym
roku wsparcie otrzymało aż
1178 sołectw – mówił wicemarszałek Wiesław Raboszuk. Wśród nich są też
brwinowskie sołectwa: Biskupice, Falęcin, Moszna,
Otrębusy i Żółwin.
W Biskupicach zostaną
ustawione dwie nowe wiaty
przystankowe, dodatkowo
wyposażone w oświetlenie

solarne. Wzdłuż nowej ścieżki rowerowej z Brwinowa do
Grudowa zostanie urządzona zieleń, a w Mosznie będzie
można wykonać oświetlenie
w okolicy przystanku autobusowego. Środki pozyskane
przez gminę Brwinów trafią
także do szkół. W budynku
Szkoły Podstawowej w Otrębusach zaplanowano remont
wiatrołapu i utworzenia recepcji, a w Żółwinie – wymianę okien i drzwi oraz zakup szafek do modernizowanego zespołu szatniowego.

Na zdjęciu: w trakcie podpisywania umowy skarbnik Elżbieta Dolota, zastępca burmistrza
Sławomir Walendowski oraz wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

Woda: ograniczenia w korzystaniu, problemy i pomysły na ich rozwiązanie
Czerwcowe upały dały się we znaki mieszkańcom w południowych sołectwach gminy Brwinów. Ze względu na zbyt niskie
ciśnienie woda nie docierała do mieszkańców wyżej położonych terenów w Owczarni, Tereni i Żółwinie, a burmistrz Arkadiusz
Kosiński wydał zarządzenie zakazujące korzystania z wodociągowej wody pitnej do podlewania ogrodów, napełniania basenów
itp. od godz. 15 do godz. 24.

D

oraźną
pomocą
w trudnej sytuacji
były ograniczenia
w poborze wody i apele do
mieszkańców o rezygnację
z podlewania roślin i napełniania basenów w sytuacji,
gdy część osób nie może
korzystać z wody do celów
bytowych. W dniu największych kłopotów z dostarczaniem wody do odbiorców
na końcówkach sieci Brwinowskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji
podstawiło beczkowozy przy
ul. Szkolnej w Żółwinie oraz
przy ul. Małej w Owczarni.
Przyczyną problemów była
zbyt mała ilość wody, jaka
docierała do znajdujących
się w Żółwinie zbiorników
podnoszących ciśnienie w
czasie największych rozbiorów wody.
	Zaopatrzenie w wodę
mieszkańców trzech miejscowości gminy Brwinów,
które położone są za Podkową Leśną, odbywa się
poprzez sieć wodociągową
Podkowy Leśnej. Zgodnie
z umową zawartą przez gminy niemal 20 lat temu, Podkowa Leśna miała zapewniać dostawę z własnej stacji
uzdatniania wody, a gmina
Brwinów miała na zasadzie wzajemności dostarczać taką samą ilość wody
do sieci podkowiańskiej.

Rozliczenia takie powinny
być realizowane w cyklach
miesięcznych, ale przepływ wody jest zależny od
ciśnienia w sieciach wodociągowych obu gmin. Aby
woda z Brwinowa mogła
płynąć do Podkowy Leśnej,
ciśnienie w sieci wodociągowej Podkowy Leśnej musi
być mniejsze od ciśnienia
w sieci Brwinowa, więc
bilans wzajemnych rozrachunków zależy od działań
SUW w Podkowie Leśnej.
	Stacje uzdatniania wody
na terenie gminy Brwinów
po rozbudowie w 2012 r.
mają dużą nadwyżkę możliwości produkcji wody
i mogłyby zaopatrywać kolejne kilkanaście tysięcy
mieszkańców gminy, w tym
także nowych mieszkańców
południowych sołectw.
W ostatnich latach
BPWiK nie odnotowało
poważnych awarii, ani też
nie prowadziło prac, które
powodowałyby
konieczność korzystania z wody
podkowiańskiej. Odwrotnie – zdarzały się sytuacje,
gdy po wykryciu obecności
bakterii coli Podkowa Leśna
pobierała wodę nie z własnych ujęć, lecz z Brwinowa. Myśląc perspektywicznie o rozbudowujących się
południowych sołectwach,
gmina Brwinów już kilka

lat temu podjęła działania
dotyczące rozbudowy sieci.
W 2014 r. gmina zleciła specjalistycznej firmie
wykonanie koncepcji alternatywnego zaopatrzenia w
wodę w miejscowościach
Żółwin i Owczarnia. Efektem było opracowanie wskazujące na to, że układ przewodów sieci wodociągowej
nie wymaga przebudowy
i zapewnia prawidłową pracę
wodociągu przy zachowaniu
odpowiedniego
ciśnienia
oraz ilości wody dostarczanej z Podkowy Leśnej. Ważna informacja, która pojawiła się w tym dokumencie, dotyczyła perspektywy
zmiany miejsca lokalizacji
źródła wody. Podłączenie
do źródła w innym miejscu,
np. z nowej nitki wodociągu
lub nowej stacji uzdatniania
wody zbudowanej na terenie
południowych sołectw, jest
możliwe i nie wpłynie na
pracę hydrauliczną wodociągu.
	Sytuacja dotycząca zaopatrzenia w wodę w kolejnych latach była stabilna, ale
gdy w 2018 r. wystąpiły poważne problemy z brakiem
wody podczas letnich upałów, gmina podjęła szereg
konkretnych działań. 		
	Na początku sprawdzono
warunki geologiczne w południowych
sołectwach.

Okazało się, że złoża
w tym rejonie nie są tak
wydajne, by zaopatrywać
w wodę kilka tysięcy osób.
Rozwiązaniem w tej sytuacji jest budowa rurociągu
łączącego sieć wodociągową
w Owczarni i Żółwinie
z wodociągiem magistralnym w Brwinowie, który
przejdzie przez teren Podkowy Leśnej, ale bez połączenia z jej siecią.
Pieniądze na ten cel
zostały zapisane w budżecie na 2019 r. i gmina
Brwinów podpisała już
w pierwszej połowie lutego
umowę z firmą, która zajmuje się projektowaniem magistrali. Proponowana trasa
przechodząca w ul. Orlej
nie została zaakceptowana
przez burmistrza Podkowy
Leśnej. Na spotkaniu burmistrzów Podkowy Leśnej
i Brwinowa ustalono możliwą lokalizację w ul. Sokolej.
Projektant sieci wodociągowej musiał uwzględnić tam
ograniczenia
wynikające
z opracowanego projektu
drogowego, ale przejście
tą drogą okazało się technicznie wykonalne. Został
już złożony do Burmistrza
Podkowy Leśnej ponowny
wniosek o zatwierdzenie
trasy i wydanie zgody na
lokalizację sieci wodociągowej w pasie drogowym

ul. Jaskółczej, Sokolej i
Gołębiej do istniejącej sieci w ul. Milanowieckiej w
Owczarni. – Jeśli uda się
w tym roku zakończyć projektowanie i uzyskać pozwolenie na budowę tej magistrali, to zamierzam wstawić jej budowę do projektu
przyszłorocznego budżetu
– zapowiada burmistrz Arkadiusz Kosiński.
Realizacja tego zadania
w 2020 r. przyniesie radykalną poprawę sytuacji: woda
będzie docierać do terenów
wyżej położonych i będzie
możliwe podłączanie do
sieci wodociągowej nowych
odbiorców w południowych
sołectwach.
Przy okazji ważne jest też
myślenie o ekologii, oszczędzaniu i retencjonowaniu
wody. Gmina Brwinów działa w tym kierunku przy okazji projektowania inwestycji
drogowych, urządzaniu terenów zielonych itp. Mieszkańcy ze swej strony mogą
wziąć pod uwagę ekologiczne rozwiązania dla swoich
nieruchomości, np. zagospodarowanie wody deszczowej
z korzyścią dla środowiska
i własnego domowego budżetu.
bieżące informacje:

www.bpwik.pl

zgłaszanie awarii:

tel. 22 729 59 81
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Konkurs na największy owoc i warzywo
Pogoda w tym roku nie ułatwia właścicielom ogrodów i działek startu w konkursie „Największy owoc lub warzywo”. Deszcz
mógłby padać częściej, ale jeszcze nic straconego... Warzywa i owoce do konkursu można zgłaszać do 4 października.

K

onkurs organizowany
od kilku lat przez Referat Ochrony Środowiska
i Rolnictwa Urzędu Gminy
Brwinów zachęca mieszkańców gminy do zaprezentowania dorodnych okazów
owoców i warzyw. W ubiegłych latach nagradzane
były m.in. dynie o obwodzie
niemal 80 cm oraz ważące
ok. 1 kg pomidor i winogro-

no. Komisja konkursowa
uwzględniać będzie w swojej ocenie nie tylko rozmiar
i wagę poszczególnych okazów, lecz także miejsce ich
wyhodowania oraz rodzaj
nawożenia.
Aby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić
kartę zgłoszenia i załączyć
do niej zdjęcie wyhodowanego przez okres letni

owocu lub warzywa wraz z
krótkim opisem hodowli.
Uwaga: warunkiem udziału w konkursie jest również
okazanie komisji konkursowej dorodnego plonu w
miejscu jego wyhodowania. Na zwycięzców czekają nagrody przyznawane w
dwóch kategoriach: najbardziej dorodny owoc i najbardziej dorodne warzywo. Po-

nieważ pracownicy Referatu
Ochrony Środowiska starają
się uwzględnić życzenia i
potrzeby laureatów, więc
wśród nagród rzeczowych
w ubiegłych latach były np.
rośliny ozdobne, drobny
sprzęt ogrodniczy, grill, a
nawet 175 kg nasion rzepaku, z którego zwycięzcy zamierzali wytłoczyć własny
olej.

Spotkania z pszczołami i trzmielami

	Zgłoszenia przyjmowane są do 4 października br.
Kartę zgłoszeniową można pobrać ze strony www.
konkurs.brwinow.pl
lub
otrzymać w Urzędzie Gminy
Brwinów – przy ul. Grodziskiej 12 w Biurze Obsługi Interesanta (pok. 007) i przy ul.
T. Kościuszki 4A w Referacie
Ochrony Środowiska i Rolnictwa (pok. 12).

W ramach projektu edukacyjnego „Pszczoły w ogrodzie przy Zagrodzie” odbyły się pierwsze spotkania opiekuna pszczół
z uczniami brwinowskich szkół podstawowych oraz słuchaczami Uniwersytetu Każdego Wieku.

Fot. URząd Gminy Brwinów (PR)

szczoły murarki zamieszkały przy zabytkowym dworku Zagroda wiosną. W ogrodzie pojawiło się
wówczas kilka hotelików dla
pszczół samotnic, które po
wygryzieniu się z trzcinowych rurek przez całą wiosnę, zbierając nektar, zapyla-

ły kwiaty w okolicy. Pszczeli
zakątek wzbogacił się o trzy
tablice edukacyjne oraz słupek-łamigłówkę, a opiekun
pszczół Jakub Jaroński poprowadził w czerwcu pierwsze zajęcia na temat pszczół
dla dzieci z brwinowskich
szkół podstawowych.

Uczniowie mogli poznać
bliżej te pożyteczne owady,
zarówno poprzez opowieści
autentycznego znawcy tematu, jak również poprzez zajęcia praktyczne – rozwiązywanie łamigłówki, uzupełnianie pszczelego hoteliku o
kolejne rurki, obserwowanie
murarek
powracających
z zebranym na odwłoku
pyłkiem, a także słuchanie nagrania z odgłosami z
gniazda trzmieli. Po założeniu specjalnego kapelusza
pszczelarskiego uczestnicy
zajęć kolejno zbliżali się do
skrzynki, w której można
było obserwować rodzinę trzmieli. Jakub Jaroński
odpowiadał przy okazji na
wiele pytań i dzielił się swoją bogatą wiedzą na temat
Na zdjęciu: Dzieci układają w hotelu dla murarek trzcinowe owadów. Zachęcał do tego,
rurki, które wyciągnął z niego dzięcioł odwiedzający Zagrodę.
z a p r o s z e n i a
Stowarzyszenie Projekt Brwinów zaprasza na film w reż. M. Widarskiego

powstanie i medycyna.
Chcieliśmy żyć

organizator:

1 sierpnia
2019 r.

godz. 2000
Park miejski
w brwinowie
relacje lekarzy,
sanitariuszek
i rannych.
świadectwo
walki o wolność.

Współpraca:

Fot. URząd Gminy Brwinów (PR)

P

by zapraszać pszczoły murarki do swoich ogrodów
oraz hodować w nich rośliny miododajne z myślą o
wszystkich pszczołowatych.
Pszczoły murarki mieszkające przy dworku Zagroda
doczekały się swojej strony:
fb.com/pszczolyprzyzagrodzie. Jakub Jaroński zapo-

wiada kontynuację działań
edukacyjnych – w planach są
kolejne spotkania na temat
murarek, a gdy ich obserwacja nie będzie już możliwa ze
względu na kolejne stadia cyklu rozwojowego, przygotowaniem do następnej wiosny
będą warsztaty tworzenia
pszczelich hotelików.
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Filmowe wakacje w Brwinowie

Dotacje na pomysły
społeczników

Posiadanie telefonu z funkcją robienia zdjęć i nagrywania filmów to dla
młodych ludzi żadna nowość, ale warsztaty, podczas których mogli poznać
podstawy filmowego rzemiosła i wcielić się w role scenarzystów, operatorów kamery i montażystów, mogą stać się dla nich inspiracją do dalszego
rozwijania zainteresowań w tym kierunku.

Stowarzyszenie Europa i My ogłosiło wyniki
konkursu „Działaj Lokalnie”. Dotacje uzyskały cztery projekty społeczników z gminy Brwinów.

rzez trzy wakacyjne
dni grupa młodych ludzi z gminy Brwinów
uczestniczyła w warsztatach
zorganizowanych na terenie dworku Zagroda. Niektórzy z nich już posiadali
doświadczenia w tworzeniu
własnych filmów, innych
przyciągnęła ciekawość i
możliwość poznania różnych etapów produkcji filmowej.
Prowadzący warsztaty
Michał Baranowski pracuje
na co dzień jako operator
i montażysta dla różnych
telewizji i agencji w kraju
i za granicą, głównie przy
filmach dokumentalnych
oraz reportażach, a także
produkcjach reklamowych.
Dzięki umiejętności nawiązywania kontaktu z młodymi ludźmi potrafił przekazać im wiele cennych rad.
– Chodzi przede wszystkim
o pobudzenie do kreatywnego myślenia – podkreślał. – Niekoniecznie trzeba
mieć nowoczesny i drogi
sprzęt, by zrobić coś fajnego.
Najważniejszy jest pomysł.
Młodzież często ma duże
problemy z kreatywnym
myśleniem, chce wszystko
na już i szybko, a tak się nie
da. Grupa, z którą pracowałem w Brwinowie, mile mnie
zaskoczyła. Dogadywali się

Ogółem na konkurs
wpłynęły 32 wnioski
od stowarzyszeń i
grup nieformalnych
działających na terenie gmin Grodzisk
Mazowiecki, Baranów, Brwinów, Żabia
Wola, Milanówek i
Podkowa Leśna. Pula
środków pozwoliła na dofinansowanie 14 projektów.
– W tegorocznym konkursie po raz pierwszy mogli
brać udział mieszkańcy gminy Brwinów – mówi Daniel
Prędkopowicz, prezes Stowarzyszenia Europa i My. –
Dziś wiemy, że była to dobra
decyzja, ponieważ z Brwinowa wpłynęło aż 8 wniosków,
a 4 z nich otrzymało dotacje.
Wyłonione i nagrodzone projekty zostaną zrealizowane
jeszcze w tym roku.
„Hip, hip! Hipoterapia”
Stowarzyszenia Jeździeckiego „Szarża” jest odpowiedzią
na coraz większe zapotrzebowanie na prowadzenie
zajęć rehabilitacyjnych. Stowarzyszeniu udało się już do
tej pory zbudować specjalną
rampę do wsiadania na konie i przeprowadzić pierwszy
cykl zajęć. Program „Działaj
lokalnie” był kolejną szansą
na pozyskanie dodatkowych
środków m.in. na zakup specjalistycznego wyposażenia.

Fot. Michał Baranowski

P

między sobą i potrafili też
słuchać. Myślę, że każdy z
nich coś dla siebie znalazł
interesującego biorąc pod
uwagę, że przeszli, oczywiście w dużym skrócie, przez
cały cykl produkcji filmowej
– podsumował warsztaty
Michał Baranowski.
Uczestnicy zajęć stworzyli krótkie spoty reklamowe według własnego pomysłu. Bawili się rekwizytami
i efektami specjalnymi.
Nakręcili również krótki
reportaż o warsztatach, w
którym mówili m.in. o tym,
z jakimi oczekiwaniami na
nie przyszli i jakie rodzaje
działań najbardziej im się
podobały. – Było to interesujące doświadczenie –
podkreślali zgodnie, choć
zaznaczali
jednocześnie,
że praca po drugiej stronie
kamery nie jest tak łatwa i
przyjemna, jak mogą sądzić
widzowie patrzący już tylko

na efekt końcowy pracy całej
ekipy. W trakcie warsztatów młodzi ludzie – mieszkańcy Brwinowa, Otrębus,
Owczarni, Kań, Parzniewa
i Falęcina – pracowali również nad spotem, który ma w
niebanalny sposób opowiedzieć o gminie Brwinów widzianej z ich punktu widzenia. Tu mieszkają, chodzą do
szkoły, spędzają wolny czas,
więc można się spodziewać,
że ich spojrzenie dalekie
będzie od prezentowania
zabytków czy ciekawostek,
które mogłyby zainteresować turystów. Obecnie trwa
jeszcze etap postprodukcji.
Efektem końcowym będzie
spot, który zmierzy się w
ogólnopolskim konkursie z
innymi filmami, jakie w tym
roku powstaną w ramach
zajęć organizowanych przez
Goodfilm Warsztaty Filmowe pod hasłem „Nakręcona
gmina”.

– Jesteśmy przeszczęśliwi, ponieważ dotacja pozwoli na organizację kolejnej tury
bezpłatnych
zajęć
hipoterapii! Projekt
zakłada poszerzenie
naszej hipoterapeutycznej kadry, co
sprawi, że będziemy
mogli pomóc jeszcze większej
liczbie osób – mówili o uzyskaniu dotacji członkowie SJ
„Szarża”.
Wśród wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania znalazły się także
projekty ekologiczne. Stowarzyszenie Przyjaciół Żółwina
i Tereni „Nasz Żółwin” będzie
realizować projekt „Żółwin
Zero Śmieci”, a grupa nieformalna przyjaciół pszczół
z Brwinowa – „Pszczoły
w ogrodzie przy Zagrodzie”.
Fundacja Pod Wspólnym
Dachem z Parzniewa otrzymała dofinansowanie na
warsztaty dla mam pod hasłem „Talenty mamy”.
Konkurs został przeprowadzony w ramach programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności
realizowanego
przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Stowarzyszenie Europa i My. Program
dofinansowały też gminy
Brwinów i Grodzisk Maz.

z a p r o s z e n i a

Rafał

Grozdew
śpiewa
Mieczysława

Fogga
15 sierpnia

godz. 17

dworek Zagroda
ul. Grodziska 57

Koncert
zorganizowany
przez Fundację
Akademia Profil,
współfinansowany
przez gminę
Brwinów
w ramach
wspierania
działalności
pożytku
publicznego.
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lato w mieście nie takie w mieście jak myślisz
Owszem… od miasta, miasteczka, a nawet stolicy nie stronimy… kino, telewizja, restauracje… prawdziwy żywot mieszczucha ;) Ale alpaki, krowy i konie to już zupełnie
inna bajka… bajka? tak! Dzieci z Bullerbyn i Pontus, tym razem na wakacjach, to
bohaterowie wspaniałych prac plastycznych dzieci z Domaniewa spędzających czas
pod czułym okiem Oli Tomasik. Lecz Świetlica OK w Domaniewie też bywa w rozjazdach. Podobnie jak dzieci podróżujące z OKejem brwinowskim. Kiciny, Julinek,
Farma Iluzji czy gorące termy w Mszczonowie, to tylko część miejsc, które wspólnie
odwiedziliśmy.
A lato w Owcy, osławione już luźną atmosferą wiejskich wakacji…? W tym roku
przede wszystkim doświadczanie kolorów i reakcji. Dzieciaki robiły kolorowe tkaniny, z których ciocia Basia szyła torby. Tkały i malowały obrazy pod okiem Agaty
Balińskiej, robiły śmieszne wybuchy oraz naturalne kosmetyki, poznając proste zależności fizyczne i chemiczne. Szałasy, gry planszowe i kręgi, które dzieci tworzyły
samodzielnie, na długo, mamy nadzieję, pozostawią ciepłe wspomnienie zwykłych-niezwykłych półkolonii.
Za to na Hali Sportowej goście. Z całej Polski – 74 dzieci i 17 trenerów. Polish Basketball Clinic! Projekt stworzony przez profesora Tadeusza Hucińskiego i Tomasza
Wilczewskiego. Obozy wychowawczo-sportowe dla trenerów, młodych zawodników
i zawodniczek – tym razem w Brwinowie. 6.30 pobudka, o 7.00 trening, po 45 min.
śniadanie, 9.30 kolejny trening… i tak do wieczora :) Lato w mieście? raczej niezła
harówa ;), ale patrząc na dzieci, widać zadowolenie i ciągle mnóstwo energii – wypoczynek może być naprawdę różny, ważne, żeby spełniał nasze potrzeby.
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Hedera helix w ruinach obory,
czyli pozdrowienia z wakacji
Anna Czeremcha

mieszamy do połączenia się wszystkich składników. Maść bluszczową używamy na zmiany chorobowe, ale też żeby odżywić skórę, ujędrnić i jakby użyźnić. Bluszcz znajduje coraz szersze zastosowanie w kosmetyce ze względu
na właściwości zmiękczające i przeciwstarzeniowe. Ma niezwykłą umiejętność uelastyczniania tkanek, co znajduje zastosowanie w kremach przeciwzmarszczkowych i pielęgnacji skóry dojrzałej w ogóle. Wyciągi z bluszczu
hamują pogłębianie się cellulitu, działają rozjaśniająco, przeciwzapalnie na
skórę, oczyszczają pory i mieszki włosowe. Także i do tańca, i do różańca.
Idę wziąć kąpiel w liściach bluszczu. Pod gołym niebem, w ruinach po kamiennej oborze sprzed wieków, dokąd przytargałam metalową wannę. Wakacje są właśnie po to. Tak trzeba żyć.

O bluszczu, co może dożyć 5 wieków, porasta drzewa, parki, podwórka, zdobi
domy, bramy, cmentarze, leczy kaszel, oskrzela, choroby skóry, a dodany do
prania czy kąpieli zmiękcza wodę i zmywa brud, działając przy tym odkażająco. O bluszczu, o którym Hildegarda wiele lat temu pisała, że noszenie go
przy sobie powoduje radość i niemartwienie się.
Cieszy mnie, że wracamy powoli do natury. To lato pokazuje mi, jak ważne
są to powroty, jak ważne dla ludzi stają się środki czystości własnej produkcji, zdobywanie wiedzy o ziołolecznictwie, poznawanie medycyny roślinnej,
kręcenie mazideł na łuszczycę, szamponu, którego nie lubi kleszcz, kadzideł
dla duszy, kompilowanie kropli ziołowych na trawienie i ból głowy oraz poznawanie dzikich roślin jadalnych. I jak ważne jest żyć blisko dzikiej przyrody.

Dobrego lata i pięknych, dzikich miejsc. I dużo czasu wolnego na nudę i słuchanie dźwięków leśnej ciszy.
Wasza Czeremcha
*Tinkturę możemy zastąpić wyciągiem glicerynowym, jeśli potrzebujemy syrop bezalkoholowy, wtedy zamiast wódki użyjemy gliceryny roślinnej z apteki. Gliceryna to w sumie też alkohol, ale bez procentów. Wyciąg glicerynowy,
tak samo jak na wódce, robimy na świeżych posiekanych liściach bluszczu
i odstawiamy na 2 tygodnie. Staramy się wstrząsnąć nim codziennie.

Środek lata nie kojarzy się z bluszczem ani trochę, ale akurat zaszyłam się
w dzikiej głuszy Pojezierza Krajeńskiego i bluszcz porasta tu drzewa starego
ogrodu, włazi na dom, dach kurnika, znajduje szpary w podłodze tarasu, by
wypełznąć nimi bezwstydnie.
Zatem wzięłam go na warsztat. Kroję listki. Gotuję. Maceruję. Moczę w wodzie, w której później moczę siebie. Znaczy nasiąkam bluszczem.
Bluszcz pospolity, Hedera helix, dostarcza liść. Jest to surowiec saponinowy,
czyli stosowany wewnętrznie pobudza odkrztuszanie, zewnętrznie odrywanie się brudów. To z liści robimy wyciągi lecznicze i do kosmetyków. Kwiat
i owoc są trujące, zwłaszcza pestki. Także tylko liść bierzemy pod uwagę.

Przeciwkaszlowy syropek:
Najpierw garść listków trza posiekać i zalać szklanką wódki na dwa tygodnie,
po czym przecedzić i zlać do ciemnej butelki. Podpisujemy, że to tinktura
bluszczowa, 40% alk. Następnie idziemy po następną porcję listków bluszczu, tym razem będzie to 4-5 garści, kroimy je, ucieramy w moździerzu i zalewamy litrem wody z cytryną na noc. Substancje bluszczowe rozpuszczą się
w zakwaszonej wodzie. Moje proporcje to 1 cytryna na 1 litr, ale można zrobić bardziej kwaśny. Obrany owoc kroję w plastry i dorzucam do maceracji
wodnej.
Rano przecedzamy, a do uzyskanego wyciągu wodnego dodajemy pół kilo
cukru, zagotowujemy i dodajemy 150 ml tinktury bluszczowej*. W wolnym
przeliczeniu syrop będzie miał 4% alkoholu. Przelewamy go do ciemnych buteleczek, podpisujemy i odstawiamy w chłodne miejsce. Używamy w razie
kaszlu, nieżytów górnych dróg oddechowych, zapalenia oskrzeli, kataru, bóli
gardła, chorób krtani, przeziębienia.

Masc bluszczowa na zmiany skórne:
Garść świeżych liści kroimy i ucieramy z odrobiną spirytusu w moździerzu, po
czym wrzucamy do zakręcanego słoika i zraszamy jeszcze trochę spirytusem.
Zamykamy słoik na godzinę, po czym dolewamy 200 ml oleju winogronowego lub oliwy. Ta maceracja olejowa wymaga wstrząsania codziennie przez 3
tygodnie. Po tym czasie zlewamy olej bluszczowy. Do maści, oprócz oleju,
potrzebujemy tinktury* na bluszczu (przygotowanie jak do syropu) i wosku
pszczelego. Proporcje są takie: w 7 częściach oleju łączymy 1 część wosku –
w kąpieli ciepłej, czyli olej i wosk do słoika, a słoik do garnuszka z wodą i na
kuchenkę. Jak wosk się rozpuści, wyjmujemy słoik i odstawiamy do przestygnięcia. Do nadal mocno ciepłego dodajemy 2 części tinktury i energicznie

foto_ANNA CZEREMCHA
___
Korzystałam z:
https://rozanski.li/330/bluszcz-hedera-raz-jeszcze-wyciag-z-bluszczu-w-kosmetologii/
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CZYTANIE

Paweł Majcherczyk – zaprzyjaźniony poeta, logopeda

czytamy razem

LAT

Znana myśl włoskiego pisarza Umberta Eco brzmi: „kto czyta książki – żyje podwójnie”. Cóż może
oznaczać ta teza? To znaczy, że czytając, zmniejszamy ryzyko zachorowania na raka, cudownie
omija nas udar czy inne przypadłości skracające życie? Oczywiście, nie. Czytanie to niezwykła
praktyka, która edukuje, inspiruje, uspokaja. Czytając, przemieszczamy się w czasie, zmieniamy
miejsce zamieszkania, utożsamiamy się z bohaterem, poznajemy autora. Czytanie (obok pisania)
jest jedną z najpiękniejszych gier intelektualnych, w które możemy wszędzie grać. Nie potrzebujemy żadnego towarzystwa do tej gry, przyjaciele znajdują się w książce, którą sobie wybierzemy.
Ćwiczymy swój smak, dotyk, wzrok, węch, uruchamiając wyobraźnię, którą obecnie zbyt wcześnie wysyłamy na emeryturę. Dzieje się tak,
ponieważ globalna cyfryzacja przejmuje stery nad całym intelektualno-uczuciowym jestestwem człowieka. Witkacy dodałby, iż następuje
„mechanizacja uczuć”, czyli zatracenie indywidualności. Tandetne, masowe filmy i gry komputerowe ogłupiają ludzi, bezlitośnie zabijając
chęć wysiłku czytania. Obecnie ten proces moglibyśmy nazwać dehumanizacją społeczeństwa.
Drodzy czytelnicy, otóż żyjemy w „epoce gotowca”, czyli nie szukamy już w bibliotece odpowiedzi na nurtujące nas pytania, po co? – gdy
wszelkie wątpliwości może rozwiać „wujek” Google czy YouTube. Większość łaknie taniego przeżywania, bez jakiegokolwiek wysiłku intelektualnego, a że cała rozrywka staje się coraz gorsza, bardziej wulgarna, to i odbiorcy stają się do niej podobni.
Przede wszystkim – młode osoby korzystają garściami z nowoczesnych „dobrodziejstw”. Młodzi, nie obcując z książką, pozbawiają się niezwykłych doznań, które serwuje wyobraźnia. Kształtowania myśli, smaku literackiego, wrażliwości, kultury. Książka (oczywiście, zależy która)
ma także aspekt wychowawczy. Niestety, dla znakomitej większości młodych internet, gry komputerowe, filmy są mekką socjalizacji. Ich
komunikacja jest zaburzona, ponieważ nie potrafią tworzyć złożonych zdań, nie potrafią interpretować, opisywać swoich uczuć. Posługują
się skrótowcami, wulgaryzmami. Ta intelektualna bierność ma tragiczny wpływ na słownictwo. To wszystko przekłada się na formę pisarską,
gdzie dzieci nie potrafią napisać wypracowania, notatki. Nie mają radości z dyskusji. Nie rozumieją, co oznacza „dłuższe życie”.
Zatem czytanie to jedna z nielicznych ucieczek od banału przeżywania, mechanizacji uczuć. Praktyka ta poszerza nasze słownictwo, doznania. Czytanie ma charakter edukacyjny, inspirujący, odprężający.
Serdecznie zachęcam wszystkich do „podwójnego życia”.

Z KSIĄŻKĄ NA START
– sprawmy, by dzieci od najmłodszych lat pokochały książki!
Projekt fundacji Metropolia Dzieci
idzie pełną parą! Przypominamy, że
wszystkie pociechy do 6 roku życia
włącznie mogą otrzymać Paszport
Małego Czytelnika i książeczkę
w prezencie – NA START właśnie.
Wystarczy przyjść do naszej biblioteki, wypożyczyć książkę, a później
już tylko przy każdej następnej wizycie zbierać „żółwikowe” pieczątki. Na wytrwałych (10 pieczątek)
czekają dyplomy. Od rozpoczęcia
akcji minęło zaledwie 3 miesiące, a my z dumą informujemy, że
mamy już 6 Dyplomowanych Czytelników.

Konkurs fotograficzny „Książka na wakacjach”
Nadszedł wyczekiwany letni czas. Czas wyjazdów: bliższych i dalszych, bardziej
i mniej zorganizowanych, tych drobiazgowo planowanych i tych całkiem spontanicznych… Oczywiście wolny czas bez książki to czas stracony, o czym doskonale
wiedzą nasi Czytelnicy, którzy wypożyczają tyle tytułów, ile tylko mogą… żeby nie
zabrakło :)
Ogłaszamy zatem drugą edycję konkursu fotograficznego „Książka na wakacjach”!
Zróbcie książce zdjęcie – tam, gdzie wypoczywacie: w hamaku, w kajaku, w górach,
na Mazurach, za granicą, w domku nad Pilicą… I przyślijcie na nasz adres: bibliotekawbrwinowie@tlen.pl, w tytule wiadomości wpisując „konkurs fotograficzny”.
Każda nadesłana fotka zostanie opublikowana na naszym fanpage’u na Facebooku, na zakończenie akcji będą też nagrody niespodzianki!
I uwaga, w tym roku ogłaszamy specjalną kategorię: zdjęcie z książką w miejscu
związanym z literaturą. Zróbcie fotkę tam, gdzie żył, pracował autor, gdzie rozgrywa się akcja powieści, w muzeum, przy pomniku. „Literackie miejsca” mogą też być
mniej dosłowne, np. czytanie książki pod lipą ;) Zatem życzymy udanego wypoczynku i niezwykłych pomysłów na zdjęcie z książką!

Oto jeden z nich…
Bartłomiej Skwarecki :)

WAKACYJNA BIBLIOTEKA
Wakacyjna Biblioteka w Brwinowie, czyli NAD i POD powierzchnią. Kiedy przyglądaliśmy się temu, co NAD ziemią, powstały piękne motylki i cekinowe krokodyle.
Kiedy sprawdzaliśmy, co POD ziemią, zaglądaliśmy do norki myszy, do mrowiska, a nawet do krecich tuneli. Był też bal ekologicznych dżdżownic, zrobionych
z nakrętek. Podglądaliśmy również podmorskie głębiny, a w nich wieloryby i bajeczne życie rafy koralowej. Podwodny świat przenieśliśmy specjalnymi farbami na nasze koszulki i zabraliśmy jako wakacyjną pamiątkę do domu. Wakacje
w Dziecięcej zakończyliśmy, odkrywając tajemnice kryjące się we wnętrzu Ziemi.
Wspólnie stworzyliśmy modele wulkanicznych stożków, projektowaliśmy nowe
minerały oraz poznaliśmy legendę, za pomocą której plemię zamieszkujące Hawaje tłumaczyło wybuchy wulkanów, zanim wyjaśnili ten proces naukowcy.

A wszystkie pomysły znaleźliśmy w książkach z naszej biblioteki!
I jeszcze planszówki! Mamy już pokaźny zapas w obydwu placówkach. Można
przychodzić codziennie w godzinach otwarcia biblioteki i grać, ile dusza zapragnie.

Któż mógł się spodziewać, że Ziemia swoją budową przypomina lukrowanego
pączka?! Ale na tym nie koniec! Nieco starsi pod naszym hasłem: „Z szydełkiem
na nudę” otoczeni stosem książek z pomysłami i zaopatrzeni w cenne rady Pani
Basi, specjalistki od szydełka, niestrudzenie dziergali serwetki i inne cudeńka.
Ciekawie było również w Filii w Otrębusach… otóż wyruszyliśmy w podróż dookoła świata – „Poznaj świat z książką”.
Gdzie byliśmy? Na Antarktydzie, w głębinach oceanów (zachwyciły nas rafy koralowe i jej mieszkańcy), w Afryce i w Rosji, w Chinach i Ameryce. Poznaliśmy
obyczaje, ciekawostki i legendy. Powstały własnoręcznie zrobione pingwiny, matrioszki, chiński smok i indiańskie pióropusze.

To nie niebieskie „sadzone”, lecz wulkany w trakcie erupcji, a obok piękny chiński smok prosto z Otrębus :)
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Fotoplastykon na wakacjach
Na początku lipca fotoplastykon zniknął z brwinowskiego Rynku.
Urządzenie wyjechało na dwa wakacyjne miesiące nad morze, gdzie wśród
turystów odwiedzających port w Mrzeżynie będzie promować gminę
Brwinów.

S

tojący od ponad roku na
Rynku w Brwinowie fotoplastykon wpisał się już w
krajobraz miasta. Zmieniające się co kilka miesięcy wystawy zachęcają do tego, by
odwiedzać go co jakiś czas.
Teraz jednak urządzenie
znajduje się w nadbałtyckim
Mrzeżynie, gdzie prezentowana jest wystawa promująca gminę Brwinów.
Mrzeżyno jest drugą co
do wielkości miejscowością
gminy Trzebiatów będącej
partnerską gminą Brwinowa. Atrakcyjne położenie
nad Bałtykiem u ujścia rzeki
Regi, szerokie, piękne plaże
i kąpielisko uzyskujące od

lat międzynarodowy znak
jakości – Błękitną Flagę –
przyciągają tam w sezonie
wielu turystów. Jednym ze
sposobów spędzania przez
nich wolnego czasu, oprócz
plażowania i kąpieli w morzu, są m.in. spacery po
mrzeżyńskim porcie. Tam
właśnie spędza lato brwinowski fotoplastykon.
	Serie zdjęć, które są pokazywane w pięciu stanowiskach, pokazują nie tylko
charakterystyczne miejsca
dzisiejszego Brwinowa, lecz
także ciekawe miejsca znajdujące się w innych miejscowościach na terenie gminy.
Nie zabrakło prezentacji

z a p r o s z e n i e

z e s p o ł u

zespołu „Mazowsze”, który
znany jest na całym świecie,
ale nie przez wszystkich kojarzony jest ze swoją siedzibą
w Otrębusach.
Coś dla siebie znajdą też
fani serialu „Stulecie Winnych”, który został nakręcony na podstawie bestsellerowej książki mieszkanki
Brwinowa Ałbeny Grabowskiej. Dokonanie wyboru
zdjęć do fotoplastykonu nie
było łatwe, gdyż Brwinów
i okolice mają bogatą historię
oraz wiele ciekawych miejsc,
które warto odwiedzić. Oglądający wystawę o Brwinowie
zobaczą wśród kilkudziesięciu zdjęć zarówno zabytkom a z o w s z e

R E P E R T U A R
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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

wy dworek Zagroda, jak też
mural Wacława Kowalskiego
i Ogród Rzeźb Juana Soriano w Owczarni. Realizacją
całości zajęła się Fundacja
Koncept Kultura, która kilka
lat temu wpadła na pomysł
prezentacji zdjęć stereoskopowych i zbudowania mobilnego fotoplastykonu.
	Nasz fotoplastykon powróci do Brwinowa na początku września.

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  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 4 września 2019 r.

ratusz
12 RATUSZ
Biuletyn informacyjny Ur z ę d u G m i n y B rw i n ó w
nr 88 | 24 lipca 2019

25 sierpnia NIEDZIELA

13.00 MSZA ŚW.

W KOŚCIELE PW. ŚW. FLORIANA W BRWINOWIE

14.00 ORSZAK DOŻYNKOWY
14.30 POWITANIE
PREZENTACJA
BRWINOWSKICH SOŁECTW
Z UDZIAŁEM ZESPOŁU POLSKI ŁAN
ANIMACJE RUSTYKALNE NA ŁĄCE

16.00 TARZAN BOY KONCERT
17.15 KABARET POD WYRWIGROSZEM
18.30 MATEUSZ MIJAL KONCERT
19.45 HIT BOYZ KONCERT

DOŻYNKI

ODBĘDĄ SIĘ NA TERENIE POŁOŻONYM
POMIĘDZY UL. DWORSKĄ,
MARSZ. J. PIŁSUDSKIEGO I UL. PRZEJAZD

W BRWINOWIE

