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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”.

Porozumienie
z Milanówkiem

wspólna droga na granicy
gminy
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Serce dla Filipka

zbiórka na operację
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Działaj lokalnie

prezentacja dwóch projektów, które uzyskały dotację:
hipoterapia w Kaniach i
warsztaty budowy domków
dla murarek w Brwinowie

Kontynuacja prac przy pałacu w Brwinowie
Spółka Vera Artis z Lublina, która obecnie prowadzi rewaloryzację pałacu w brwinowskim parku,
zobowiązała się do zakończenia prac do końca czerwca 2020 r. Prace postępują.

K

iedy w ubiegłym
roku pojawiły się
kłopoty z należytym
wykonywaniem obowiązków przez konsorcjum, które rozpoczęło remont pałacu, gmina Brwinów odstąpiła od umowy, a następnie,
ogłaszając przetargi, rozpoczęła poszukiwania kolejnego wykonawcy. Z uwagi na
otrzymane dofinansowanie
unijne konieczne też było
uzgodnienie przedłużenia
terminu w Mazowieckiej
Jednostce Wdrażania Programów Unijnych. Udało

się pomyślnie załatwić tę
kwestię, a wyłoniona w tegorocznym przetargu spółka
Vera Artis z Lublina rozpoczęła już prace.
Do tej pory wykonano
już większość prac rozbiórkowych. Portal i wykusz od
zachodniej strony wraz z tarasem będą odbudowane,
ale już na stałe został zlikwidowany łącznik prowadzący
do dawnej auli wykładowej
SGGW oraz komin dobudowany do pałacu od strony
północnej. Nad wszystkim
czuwa Mazowiecki Woje-

wódzki Konserwator Zabytków, z którym uzgadniane
są wszystkie etapy prac.
Wykonawca wykonał już
izolację poziomą i pionową
fundamentów, oczyszczono
i odgrzybiono ściany i strop
na poziomie piwnicy, trwają prace związane z naprawą tynków elewacyjnych.
W sierpniu planowane jest
rozpoczęcie prac konstrukcyjnych w zakresie wymiany
więźby dachowej i wzmocnienia stropów.
Budynek z jednej strony
ma stać się nowoczesnym
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Miasteczko NGO

Trudny przejazd przez miasto

Zaproszenia

Zaczęło się pod koniec sierpnia od ruchu
wahadłowego w tunelu w związku z remontem
chodnika i wymianą barierek. Teraz w trudną dla
kierowców fazę wkracza budowa ronda.
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Prof. Marian Pokropek
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Z

powodu budowy ronda skrzyżowanie ulic
Biskupickiej, Piłsudskiego
oraz ul. Armii Krajowej będzie wyłączone z ruchu.
Wykonawca – spółka Invest z Warszawy – prowadzi
prace na ok. 400-metrowym
odcinku drogi wojewódzkiej. Powstanie nowe rondo,
zostaną wybudowane chodniki i ciąg pieszo-rowerowy,
bezpieczne przejścia dla
pieszych i przejazdy rowerowe. Inwestycja sięgnie aż
za ul. Szkolną, gdzie zosta-

ną wykonane dwa przejścia
dla pieszych z azylami. Po
obu stronach pojawią się też
zatoki autobusowe dla osób
korzystających z komunikacji miejskiej.
Wykonawca będzie starał się umożliwić mieszkańcom okolicznych posesji
i jadącym do przedszkola
Tuptuś przejazd przed godz.
8 rano oraz po godz. 16.
Mazowiecki Zarząd Dróg
Wojewódzkich wyznaczył
termin realizacji umowy
na 15 listopada.

Czasowa organizacja ruchu.
Na czerwono – odcinki
z zakazem ruchu pojazdów.

i funkcjonalnym ośrodkiem
kultury, z drugiej strony
jednak nie mniej ważne jest
zachowanie substancji zabytkowej. Prowadzone prace
pozwalają na odkrycie pierwotnych założeń architektonicznych. Wiadomo, że
przebudowana zostanie wewnętrzna klatka schodowa
oraz południowa elewacja,
a z kolei obecnie zdemontowane schody z czerwonego
piaskowca prowadzące od
zewnątrz do głównych drzwi
zostaną poddane renowacji
i wrócą na swoje miejsce.
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Remonty w szkołach i przedszkolach
Wakacje to dobry czas na przeprowadzenie remontów w gminnych
placówkach oświatowych. Na terenie szkół oprócz drobnych remontów
i napraw prowadzone są większe inwestycje modernizacyjne. W budżecie
gminy Brwinów zaplanowano na ten cel 700 tys. zł.

N

ajwiększy zakres robót wykonywany był
w Szkole Podstawowej w Otrębusach. Przeprowadzane prace objęły
remont holu wraz z wydzieleniem recepcji i powiększeniem wiatrołapu. Wybudowana została również nowa
pochylnia dla osób niepełnosprawnych. Nie wszystkie prace udało się wykonać
przed 2 września. Trwa jeszcze remont na terenie szkolnego patia. Prace polegają na
wykonaniu ciągów komunikacyjnych na nowej podbudowie, z kostki porozbiórkowej i nowej, wykonanie
korekty aranżacji w postaci
dodatkowych pochylni. Zamówienie obejmuje dostawę
i montaż elementów małej
architektury: zabawek, gier
plenerowych, ławek, koszy,
wymianę latarni wraz z wymianą instalacji elektrycznych. W zakresie remontu
było udrożnienie kanalizacji
deszczowej budynku oraz
częściowe wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i ter-

micznej ścian fundamentowych. Prace powinny się tu
zakończyć do 13 września.
Przy Szkole Podstawowej nr 1 trwa budowa wiaty
rowerowej oraz wykonanie
elewacji sąsiadującego ze
szkołą budynku gospodarczego. Wiata o powierzchni ok. 175 m2 przewiduje
129 stanowisk dla rowerów
i 18 dla hulajnóg. Remont
zgodnie z podpisaną umową może potrwać do końca
października. W holu przy
hali sportowej w pierwszym
tygodniu września zostanie wykonana ochronna
wykładzina ścienna z PCV
(zamiast lamperii). W budynku szkoły zakończono
prace przystosowania jednego z pomieszczeń na gabinet dyrektorsko-konferencyjny (podwieszany sufit,
szpachlowanie, malowanie
ścian, ułożenie paneli winylowych).
W Liceum Ogólnokształcącym pomalowano
korytarze i wymieniono
drzwi, gniazdka elektryczne

i cokoły na piętrze szkoły.
Przeprowadzono również remont sklepiku szkolnego. W
sali 204 została wymieniona
wykładzina podłogowa. Ponadto przeprowadzono remont sali komputerowej zlokalizowanej na pierwszym
piętrze. W klimatyzowanej
sali przewidziano 16 stanowisk komputerowych.
W Szkole Podstawowej
w Żółwinie część klas i korytarzy potrzebowała odświeżenia, w związku z tym
prowadzono prace malarskie. Do końca października potrwa remont łazienek
i przebieralni przy sali gimnastycznej. Pomieszczenia
zyskają nową aranżację,
instalacje wod.-kan., c.o.
i wentylację. Prace obejmują
również wykonanie nowej
instalacji wentylacji mechanicznej w sali gimnastycznej
oraz remont kominów nad
częścią sanitarną. Zaplanowano również wymianę
stolarki okiennej i drzwiowej w szkolnej szatni zlokalizowanej w piwnicy – jako

Na zdjęciach powyżej: remontowana sala lekcyjna w LO
w Brwinowie i prace w czasie wakacji w szkole w Otrębusach.
pierwszy etap inwestycji pn.
„Modernizacja szatni”.
Prace remontowe zakończyły się w brwinowskich przedszkolach. W placówce przy ul. Lilpopa przeprowadzany został remont
gabinetu dietetyka, zaplecza
magazynowego oraz wiatrołapu. W przedszkolu przy

ul. Słonecznej pomalowano
szatnię, ułożono okładziny
ścienne, odnowiono pokój
nauczycielski i pedagoga,
pomalowano sale, łazienki
i korytarz na drugim piętrze. Przeprowadzono także
remont klimatyzacji.

Nowy plac zabaw przy przedszkolu
Zakończył się remont placu zabaw przy przedszkolu na ul. Słonecznej. Plac
zabaw będzie pełnił też funkcję edukacyjną. Powstało tu małe miasteczko
ruchu drogowego.

P

Fot. Urząd gminy Brwinów (PR)

lac zabaw przy Przedszkolu nr 3, które mieści się przy ul. Słonecznej 6
w Brwinowie, przeszedł
gruntowny remont. Stare
urządzenia wraz z ogrodzeniem zostały zdemontowane, a na ich miejsce zamontowano nowe certyfikowane

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

szałas i tunel z wikliny,
a także donice do upraw
kwiatów i warzyw. Plac pokryty został nawierzchnią
syntetyczną. Wykonawcą
prac była firma wyłoniona
w przetargu: Firma Usługowa Jerzy Wincukiewicz.

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

urządzenia: huśtawki, linarium z dostawkami i trampolinę. Na terenie placu
powstał także tor rowerowy
z 10 znakami drogowymi.
Pozwoli to przedszkolakom
oswajać się za zasadami ruchu drogowego. Na terenie
placu stanęły nowe ławki,
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Porozumienie z Milanówkiem

Terminarz spotkań burmistrza
Arkadiusza Kosińskiego
z mieszkańcami gminy –
16 spotkań w Brwinowie i sołectwach

Jedna droga, a granica gmin – pośrodku. Z jednej
strony jest to ul. Mieszka I w Owczarni, a z drugiej
– ul. Owczarska w Milanówku.

B

urmistrzowie
gminy
Brwinów Arkadiusz Kosiński i miasta Milanówka
Piotr Remiszewski podpisali 31 lipca br. porozumienie
w sprawie współdziałania dla
poprawy nawierzchni drogi
na granicy obu gmin.
Jezdnia drogi ma zostać
wykonana z destruktu asfaltowego z podwójnym utrwaleniem
powierzchniowym
grysami i emulsją asfaltową
na podbudowie z tłucznia betonowego. Długość przebudowanej drogi pomiędzy torami
WKD to ok. 685 m.
z a p r o s z e n i a

n a

Odcinek jezdni o długości
ok. 615 m, od strony skrzyżowania z ul. Grudowską i ul.
Łokietka, który znajduje się
w obydwu gminach zostanie
sfinansowany po połowie.
Odcinek od strony skrzyżowania z ul. Królowej Bony,
o długości ok. 70 m, który jest
położony w całości w gminie
Brwinów, zostanie sfinansowany przez gminę Brwinów.
Przewidywany koszt remontu drogi to ponad 230 tys. zł,
ale ostateczne koszty będą
znane po zakończeniu postępowania przetargowego.
u r o c z y s t o ś c i

Burmistrz Gminy Brwinów
Arkadiusz Kosiński
oraz Przewodniczący Rady Miejskiej
Sławomir Rakowiecki zapraszają na

uroczyste obchody
80. rocznicy Bitwy
pod Brwinowem
12 września (Czwartek)
godz. 1900 Uroczystości na cmentarzu
w Brwinowie

• Msza Święta w intencji poległych (przy kaplicy Marylskich)
• Przemówienia okolicznościowe
• Apel poległych
• Salwa honorowa
• Składanie kwiatów i zniczy
na grobach żołnierzy Września '39

13 września (PIątek)
godz. 1000– 1700 Wystawa „Brwinowski Wrzesień 1939”
		

sala OSP w Brwinowie, ul. Pszczelińska 3

z a p r o s z e n i e

Spotkania z burmistrzem Arkadiuszem Kosińskim
Terminy spotkań odbywających się po ukazaniu się biuletynu.
Termin spotkania

Miejsce spotkania

Falęcin i Grudów

9 września
(poniedziałek)

godz. 18.00 Falęcin 14

Brwinów

20 września
(piątek)

godz. 18.00 SP nr 1, ul. Marszałka
J. Piłsudskiego 11

Otrębusy

23 września
(poniedziałek)

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

Kanie

24 września
(wtorek)

godz. 19.00 Kanie, Patataj,
ul. Krótka 9

Domaniew
i Domaniewek

26 września
(czwartek)

godz. 18.00 Domaniew 22 H,
świetlica

Moszna

26 września
(czwartek)

godz. 20.00 OSP Moszna

Żółwin i Terenia

30 września
(poniedziałek)

godz. 19.00 OSP Żółwin,
ul. Nadarzyńska 25

Brwinów

6 października
(niedziela)

godz. 16.00 OSP Brwinów,
ul. Pszczelińska 3

B

Krótko na temat spotkań

urmistrz Arkadiusz Kosiński kontynuuje tradycję, którą wprowadził podczas swojej pierwszej kadencji. Spotkania z mieszkańcami Brwinowa oraz wszystkich sołectw odbywają się
co roku na przełomie lata i
jesieni. Burmistrz odwiedza
różne miejscowości na terenie gminy – tylko dwa z
szesnastu spotkań odbywają
się na terenie miasta.
	Termin spotkań nie jest
przypadkowy. Ponieważ jesienią zaczną się prace nad
przygotowaniem projektu
budżetu gminy na 2020 rok,
burmistrz zbiera przy okazji
spotkań z mieszkańcami nie
tylko ich uwagi i opinie na
temat swoich dotychczaso-

wych działań i pracy Urzędu
Gminy Brwinów, lecz także
sugestie dotyczcące zadań
do wykonania w przyszłym
roku.
	Z drugiej strony – mieszkańcy wielu sołectw podczas
tych spotkań sami decydują
o przeznaczeniu przyszłorocznego funduszu sołeckiego. Są to środki wydzielone
w budżecie gminy Brwinów, których wykorzystanie pokazuje, co jest ważne
dla danego sołectwa. Widać tutaj duże różnice, jeśli
chodzi o potrzeby i sposoby
wykorzystania. Jedni wolą
przede wszystkim inwestować w poprawę infrastruktury i wskazują do realizacji
kolejne utwardzenia dróg.

Tak postąpili w tym roku
mieszkńcy Milęcina i Kotowic. Inni stawiają na działania ekologiczne, nowe nasadzenia czy sprzątanie, np.
mieszkańcy Koszajca dbają
o swój Zielony Zakątek i planują w tym roku zakończyć
uprzątnięcie stawu służącego przez wiele lat jako dzikie
wysypisko śmieci. Jeszcze
inni stawiają na budowę
wiat autobusowych, uzupełnianie oznakowania ulic lub
integrację i wspólną zabawę.
	Zanim ten numer trafił
do rąk czytelników odbyły
się już spotkania w Milęcinie, Kotowicach, Krośnie,
Koszajcu, Owczarni oraz
Parzniewie, a także w Czubinie i Biskupicach.
Fot. Urząd gminy Brwinów (PR)

Na zdjęciach: pierwsze tegoroczne spotkanie „jesiennego” cyklu odbyło się 27 sierpnia w Milęcinie. Prowadzenie spotkania – sołtys Jacek Panek (stoi na zdjęciu z prawej).
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Inwestycje i remonty na terenie gminy Brwinów
Czy ktoś z mieszkańców potrafiłby wymienić wszystkie inwestycje, realizowane w tym roku na terenie gminy Brwinów? Najwięcej
przedsięwzięć podejmują władze gminy, ale swoją cegiełkę do poprawy jakości życia mieszkańców dokłada też powiat pruszkowski (remont ul. Wilsona) oraz województwo mazowieckie (budowa ronda) i PKP PLK (tunel pieszo-rowerowy).
Remont chodnika w tunelu w Brwinowie

Tory pumptrack (easy i mini)

Zakres prac obejmuje nie tylko nawierzchnię,
lecz
m.in. wykonanie
odwodnienia (także w komorze pod
chodnikiem), remont gzymsu, wymianę balustrad,
słupów oświetleniowych i budowę monitoringu. Zostaną też
doświetlone dwa przejścia dla pieszych od strony Rynku. Koszt:
ponad 1,2 mln zł. Zakończenie: wrzesień/październik br.

Na terenie planowanej strefy rekreacji w Brwinowie
(przy ul. Woydy)
został wybudowany zespół torów,
z których można
korzystać na rowerze, deskorolce,
hulajnodze oraz na rolkach. Zakręty i muldy urozmaicają jazdę
po pętlach. Koszt: ponad 450 tys. zł (część pokryta została
z dofinansowania ze środków unijnych w ramach PROW).

Ulica Piaseckiego w Otrębusach

Budowa kanalizacji na terenie gminy Brwinów

Zakres prac obejmuje rozbudowę
ulic prowadzących
do siedziby zespołu
„Mazowsze”, budowę chodnika, ciągu
pieszo-rowerowego
oraz miejsc postojowych wzdłuż ul.
Piaseckiego (96 miejsc obok szkoły) i ul. Malinowej (40 miejsc).
Samorząd województwa przyznał dofinansowanie w wysokości
1,13 mln zł, a koszt całej inwestycji wynosi ponad 2,5 mln zł.

Gmina Brwinów
systematycznie rozbudowuje sieć kanalizacji, w tym na
terenie miejscowości, które nie mają
ciągłości terytorialnej z pozostałą częścią gminy. Koszty
przykładowych prac zrealizowanych w tym roku: kanalizacja
na terenie Żółwina – ok. 1,4 mln zł, w Owczarni – 130 tys. zł,
w Otrębusach przy ul. Parkowej – ponad 840 tys. zł.

Ulica Józefowska w Krośnie – III etap

Nowe rondo w Brwinowie

Inwestycja prowadzona przez
Mazowiecki Zarząd Dróg
Wojewódzkich ze środków
samorządu
województwa
mazowieckiego. Wkład gminy Brwinów: wykonanie dokumentacji, wcześniejszy zakup terenu pod rondo, sfinansowanie budowy oświetlenia
i monitoringu.

Ulica w parku miejskim

Ulica T. Kościuszki w Brwinowie – I etap

Trzeci etap przebudowy dotyczył
odcinka o długości blisko 500 m.
Oprócz nawierzchni bitumicznej zostało
wykonane
m.in. pobocze z
tłucznia kamiennego i przepust na rowie melioracyjnym. Gmina uzyskała dotację
w wysokości 285 tys. zł ze środków samorządu województwa
mazowieckiego. Koszt III etapu: ponad 800 tys. zł.

Inwestycja będzie
realizowana etapami. Pierwszy obejmował odcinek ul.
Kościuszki od ul.
Kraszewskiego do
końca i ul. Kraszewskiego od ul.
Pszczelińskiej do ul.
Konopnickiej. Zadanie obejmowało m.in. budowę kanalizacji
deszczowej, chodników, nowej nawierzchni oraz wyniesionego
skrzyżowania. Koszt ukończonego I etapu: prawie 2,2 mln zł.

Budowa przedszkola w Żółwinie

Przebudowa skrzyżowania na DW nr 719 w Kaniach

Ulica Wilsona – remont

Budynek o powierzchni
użytkowej 869 m² ma
dwie kondygnacje.
Są też miejsca postojowe, boisko i
place zabaw. Obiekt
ma zostać oddany
do użytku pod koniec września br. i początkowo będzie służył
dzieciom młodszych klas szkoły w Żółwinie (gdzie zaczną się
duże prace związane z jej przebudową). Koszt: ok. 8,9 mln zł.

Ulica Żółwińska w Owczarni

Inwestycja ma poprawić bezpieczeństwo na skrzyżowaniu, z którego
korzystają niemal
wszyscy kierowcy
jadący do/z Kań.
Pojawią się dodatkowe pasy lewoskrętu i sygnalizacja oraz odcinek ścieżki rowerowej. Inwestycję prowadzi Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich. Koszt: ponad 1,7 mln zł. Wkład gminy Brwinów:
wykonanie dokumentacji oraz oświetlenia.

Powiat pruszkowski wyremontował jezdnię tej drogi
powiatowej na odcinku od ul.
Konopnickiej do ul. Sportowej.

Droga została przebudowana od ul.
Grodziskiej do ul.
Kazimierzowskiej.
Prace objęły m.in.
budowę jezdni, zjazdów i dojść do posesji, progu zwalniającego przy placu zabaw i skrzyżowania wyniesionego. Koszt: ponad 1,4 mln zł.

Ulica Leśna w Kaniach

Ulica Wilsona – przejścia

Droga przebudowana od ul. Uroczej
do ul. Górnej. Nawierzchnia jezdni
została wykonana
z kostki betonowej.
Zbudowano też odwodnienie. Koszt:
ponad 1,1 mln zł.

Gmina Brwinów pozyskała dotację na modernizację
czterech przejść dla pieszych
w ramach programu „Razem bezpieczniej”. Prace przy
skrzyżowaniach ul. Wilsona
z ulicami Kościuszki oraz Konopnickiej zostaną wykonane
jeszcze w tym roku.

Ponad 220-metrowy odcinek
drogi w północnej części parku zyskał nawierzchnię z kostki układanej w wachlarze.
Przy placu zabaw powstało
15 miejsc postojowych. Konieczne były uzgodnienia z
Mazowieckim Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków,
który czuwa nad parkiem.
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Ulica Kampinoska w Brwinowie

Ścieżka rowerowa z Brwinowa do Grudowa

Pałac w Brwinowie

Zakres prac objął
przebudowę ulicy
Kampinoskiej na
odcinku ok. 530 m,
od ul. Piłsudskiego do ul. Jasnej,
z budową jezdni,
chodnika po jednej
stronie, poboczy i
zjazdów na posesje. Z myślą o bezpieczeństwie powstały progi
zwalniające i skrzyżowanie wyniesione oraz wyniesione przejścia dla pieszych. Koszt prac wyniósł ponad 1,4 mln zł.

Dzięki dofinansowaniu unijnemu
w ramach projektu
„Rozwój systemu
dróg rowerowych
w gminie Brwinów”
powstało
ponad
800 m nowej ścieżki
rowerowej. Jest już
gotowy projekt kontynuacji inwestycji, a gmina Brwinów stara się o pozyskanie kolejnych dofinansowań, aby móc połączyć
Brwinów z Milanówkiem drogą rowerową przy torach.

Po przestoju spowodowanym
zmianą wykonawcy prace
znów ruszyły. Więcej na str. 1.

Ulica Wolności w Parzniewie – II etap

Ścieżka rowerowa w Owczarni

Tunel pieszo-rowerowy

Inwestycja realizowana w tym roku
połączy drogi powiatowe: ul. Wolności oraz ul. Przyszłości. Powstanie
jezdnia o szer. 6 m,
rondo,
chodnik,
ciąg pieszo-rowerowy, 60 miejsc parkingowych, zjazdy, kanalizacja deszczowa, oświetlenie. Termin zakończenia: koniec
listopada br. Koszt: ok. 4,5 mln zł.

Unijne dofinansowanie gmina Brwinów uzyskała też na
budowę ścieżki rowerowej i ciągu pieszo-rowerowego w
Owczarni. Zostały
zbudowane wzdłuż
ul. Kazimierzowskiej, od granicy z Podkową Leśną do ul. Żółwińskiej. Łączny
koszt ścieżki w Owczarni i ścieżki do Grudowa: ok. 1 mln zł.

Park miejski w Brwinowie – kontynuacja rewitalizacji

Budowa samoobsługowych stacji rowerowych

Działania rozkładane są na kolejne
lata. Udało się znaleźć
wykonawcę
prac w części istniejącej parku. Tam
powstanie infrastruktura wodociągowa, sieć energetyczna i dalsze oświetlenie. Te prace potrwają do października
br. W przyszłym roku pojawią się nowe alejki, wybieg dla psów,
pergole, stoły szachowe i do tenisa stołowego, nowe ławki itp.

Nowe stacje stoją
w parku w Brwinowie i przy placu
zabaw obok ścieżki rowerowej w
Parzniewie, przy
wszystkich gminnych szkołach i
przystanku WKD
w Kaniach. Wyposażenie to pompka z adapterem do różnych
zaworów i narzędzia. Dofinansowanie z PROW pokryło ponad
60% kosztów, które wyniosły ok. 38 tys. zł.

Remonty wokół miejsc pamięci

Budowa podziemnego przejścia pieszo-rowerowego pod
torami w ciągu ul. Sportowej
i ul. Przejazd w Brwinowie
jest częścią modernizacji linii
kolejowej 447, którą prowadzi PKP PLK. Dodanie tego
zadania do planów PKP było
efektem starań burmistrza
Kosińskiego. Gmina Brwinów
wykonała dokumentację projektową. „Tunel” już działa.

Więcej dróg utwardzonych

Budowa chodnika w Żółwinie – kontynuacja

Pracownicy Referatu
Gospodarki
Komunalnej pod
koniec sierpnia i na
początku września
zajęli się układaniem kostki przy
pomniku 36 pp LA
na Rynku (kostka
odzyskowa z chodnika przy ul. Biskupickiej). Podobne prace
wykonają też przy pomniku w Kaniach. Zostało zlecone wykonanie doświetlenia kwatery żołnierzy 1939 r. na cmentarzu.

Gmina Brwinów
wykonała już wcześniej część chodnika
wzdłuż drogi powiatowej ul. Nadarzyńskiej, a w tym
roku wybudowany
został odcinek od
skrzyżowania z ul.
Kasztanową do LKS Wolta. Zbudowano kanalizację deszczową. Został też wykonany łącznik prowadzący w stronę ul. Polnej, który jest skrótem dla idących z zachodu do ul. Szkolnej.

Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wilsona

Modernizacja targowiska w Brwinowie

Przebudowa ścieżki
rowerowej i ciągu
pieszo-rowerowego
w ul. Wilsona i ul.
Sportowej w Brwinowie na odcinku
od skrzyżowania z
ul. Lilpopa do granicy gminy z Podkową Leśną jest już niemal zakończona. Kostkę zastąpiła nowa nawierzchnia z betonu asfaltowego, z pełną
konstrukcją, budową zjazdów itp.

Handel odbywa się
na tymczasowym
targowisku, ale prace przy modernizacji dawnego zmierzają ku temu, by
zgodnie z planami
targowisko powróciło na swoje miejsce w II połowie 2020 r. Koszt prac: 1, 9 mln zł. Gmina otrzymała prawie 1 mln zł unijnego dofinansowania ze środków PROW.

i n f o r m a c j e

Wiadomości i informacje z życia gminy: na stronie www.brwinow.pl oraz
w serwisie społecznościowym (samo odczytywanie, bez komentowania, nie wymaga logowania)

W tym roku środków w budżecie wystarczyło na utwardzenie 38 odcinków dróg,
które zostały wybrane podczas pozimowego objazdu.

Dokumentacja w toku
Na ukończeniu jest opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Słonecznej,
która łączy dwa sołectwa:
Moszna i Krosna.
Została podpisana umowa na
opracowanie dokumentacji
budowy ścieżki rowerowej
przy drodze wojewódzkiej nr
720 od wiaduktu A2 w Biskupicach do DPS w Czubinie.
Opracowywana jest dokumentacja dla ulic w Brwinowie – ul. Sienkiewicza, Żwirki
i Wigury, Grudowska, Kraszewskiego od ul. Konopnickiej do ul. Kępińskiej – oraz
Otrębusach – ul. Sadowa, Polna i Karolińska.
zadania w trakcie

Brwinow

zadania ukończone
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Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu
Gmina Brwinów po raz kolejny weźmie udział w kampanii Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. W tym roku
odbędzie się ona pod hasłem „Bezpieczny ruch pieszy i rowerowy”.

P

odczas Europejskiego
Tygodnia Zrównoważonego
Transportu,
odbywającego się co roku w
dniach 16-22 września, promowane są zrów-

noważone formy mobilności, takie jak środki transportu zbiorowego, rower,
ruch pieszy oraz transport
multimodalny. Tegoroczne
hasło kampanii „Bezpieczny ruch pieszy
i rowerowy” kładzie
nacisk na aktywne
środki
transportu indywidualnego oraz korzyści,
jakie mogą one
przynieść
zdrowiu i środowisku.
Do kampanii w
tym roku dołączyło ponad 500
miast nie tylko
us!
h
t
i
z Europy.
w
k
l
Wa

Miasta i gminy uczestniczące w kampanii mogą
zadeklarować organizację
różnych działań: trwałych –
mających długotrwały efekt
np. otwarcie nowej ścieżki
rowerowej, ustawienie stojaków rowerowych; tydzień
wydarzeń
promujących
zrównoważony
transport
w dniach 16–22 września
oraz Dzień bez Samochodu
– np. dzień darmowej komunikacji miejskiej.
Wiele z inwestycji gminy Brwinów wpisuje się
w założenia europejskiej
kampanii. Na poprawę bezpieczeństwa pieszych wpłynie m.in. modernizacja

Serce dla Filipka z Brwinowa

T

a historia poruszyła
bardzo wiele osób. Filip Garnowski urodził się
ze złożoną wadą serca. Diagnoza: serce jednokomorowe, nieprawidłowy spływ
żył płucnych, nadciśnienie
płucne, brak przepływu
krwi z lewego płuca do serca.
W ciągu pierwszych sześciu lat życia miał już 7 operacji na otwartym serduszku
ratujących życie i ponad 20
zabiegów kontrolnych pod

narkozą. – Chore serce mojego synka wymaga opieki
specjalisty zajmującego się
skomplikowanymi wadami.
Próbowaliśmy u polskich
lekarzy, ale nie mogą pomóc
Filipkowi – napisała mama
chłopca. Udało się dotrzeć
do specjalistów z Boston's
Children Hospital, którzy
zadeklarowali, że podejmą
się operacji ratującej życie
chłopca. Szacowany koszt
samego zabiegu w USA

wynosi ok. 1 mln zł, ale
przy tak trudnym leczeniu
i konieczności wyjazdu za
ocean szybko pojawiły się
dodatkowe koszty, np. specjalistycznego transportu
medycznego, który również
kosztuje ok. 1 mln zł.
Okazało się, że Filip ma
nie tylko kochającą go rodzinę, lecz coraz liczniejsze
grono przyjaciół. – Walczymy dla tego małego, dzielnego wojownika – podkreślają

z a p r o s z e n i a

XV PIELGRZYMKA
SAMORZĄDOWA
DO sanktuarium
w ROKITNie
18 września (ŚRODA)
godz. 16
wyjście PIELGRZYMKI z brwinowa
SPRZED KOŚCIOŁA śW. fLORIANA

godz. 18
msza ŚW. W sanktuarium
pod przewodnictwem
Kard. KAZIMIERZA NYCZA

ROKITNO

Więcej informacji i możliwość pomocy:
Filip walczy o życie
#Licytacje dla Filipa
Walczącego o Życie

W gminie Brwinów powstało siedem samoobsługowych stacji rowerowych, np.
w parku oraz przy szkołach.
Stacje umożliwią samodzielną naprawę roweru, napompowanie kół wózków dziecięcych i inwalidzkich.
	Stowarzyszenie Projekt
Brwinów organizuje w sobotę 21 września Nocną Masę
Krytyczną, a następnego
dnia – piknik Mocna Nocna
Jazda (szczegóły na plakacie
na str. 7).
Gmina Brwinów będzie
świętować Dzień bez Samochodu, zachęcając do wypróbowania przejazdów komunikacją miejską. W piątek
20 września mieszkańcy będą mogli korzystać z bezpłatnych przejazdów liniami B.
Fot. Facebook

24 sierpnia w Brwinowie odbył się festyn charytatywny, którego celem była
zbiórka pieniędzy na ratującą życie operację 6-letniego Filipka. Trwają internetowe licytacje oraz zbiórka przez www.siepomaga.pl/filip-serce.

przejść pieszych przy ul.
Kościuszki, Konopnickiej
i Wilsona w Brwinowie.
W ramach prac, które zostaną wykonane w tym
roku, na przejściach pojawią
się elementy odblaskowe,
ostrzegawcze
oświetlenie
pulsacyjne i nowe oznakowanie. W Otrębusach w rejonie przystanku WKD przy
ul. Natalińskiej ma powstać
parking „Parkuj i Jedź” z 42
miejscami postojowymi dla
samochodów osobowych,
w tym dwoma miejscami
dla osób z niepełnosprawnościami, oraz zadaszone
miejsca na 22 rowery.
W rejonie parkingu na wysokości drogi wojewódzkiej
powstanie przejście dla pieszych wraz z przejazdem dla
rowerów.



wolontariusze i darczyńcy
tworzący internetową społeczność. Gmina Brwinów
i Gminny Ośrodek Kultury
w Brwinowie pomogli przy
organizacji pikniku. Wolontariusze uruchomili lawinę
działań i do końca sierpnia
zebrano już 800 tys. zł, ale
zbiórka zaplanowana pierwotnie do połowy września,



może trwać dłużej, jeśli
pojawią się kolejne koszty.
Trzymamy kciuki za Filipka
i na początku nowego roku
szkolnego życzymy, aby po
pomyślnym leczeniu mógł
jak najszybciej dołączyć do
koleżanek i kolegów z zerówki. Dużo zdrowia!
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O budowaniu domków dla pszczół w Brwinowie

z a p r o s z e n i e

Grupa miłośników pszczół postanowiła zaszczepić innym sympatię do tych owadów. O tym,
że pszczoły miodne są pożyteczne, nikogo nie trzeba przekonywać, ale pożytecznymi zapylaczami są
też pszczoły samotne, murarki, które – uwaga! – nie żądlą i mogą zamieszkać w każdym ogrodzie lub
nawet na balkonie. Więcej szczegółów i ich życiu będzie można poznać podczas warsztatów.

O

grody
przydomowe,
park miejski oraz zielone nieużytki stanowią cenny
walor rekreacyjno-przyrodniczy. Są nie tylko wartością przyrodniczą samą w
sobie, lecz także poprawiają
komfort życia mieszkańców.
Różne gatunki pszczół stanowią cenny element zielonych terenów Brwinowa.
Bezpłatne warsztaty budowy domków dla pszczół
samotnic odbędą się w dwie
soboty (21 września oraz

12 października) w godzinach wczesnopopołudniowych. Na pierwszych zajęciach uczestnicy zbudują
domki z materiałów naturalnych, m.in. z gliny i drewna,
a na drugich z materiałów
recyklingowych i trzciny.
Każdy będzie mógł zabrać
domek ze sobą i zainstalować w swoim ogrodzie, na
podwórku lub balkonie.
Organizatorzy gwarantują
mnóstwo rodzinnej, wesołej,
sensorycznej i kreatywnej

zabawy. Szczególnie zapraszają rodziców i dziadków z
dziećmi.
Podczas warsztatów będzie można skorzystać z walorów ogródka dla pszczół w
Dworku Zagroda, czyli zapoznać się z biologią pszczół,
a zwłaszcza cyklem życia
pszczół samotnic ubarwionego opowieścią opiekuna
pszczół, zobaczyć już stojące
domki, a dzieci będą mogły rozwiązać łamigłówkę
pszczelarską.

Zainteresowanych tematem
zapraszamy do kontaktu:
tel. 798 166 859
e-mail:
pszczołyprzyzagrodzie@
gmail.com
	Zapraszamy do odwiedzin strony na facebooku:
/pszczołyprzyzagrodzie/,
gdzie publikowane są na bieżąco informacje o wydarzeniach oraz wieści ze świata
brwinowskich pszczół.
– Jakub Jaroński,
Klub Przyjaciół Pszczół

„Hip, hip! Hipoterapia” szuka wolontariuszy
Stowarzyszenie Jeździeckie „Szarża” z Kań pozyskało kolejną dotację na prowadzenie hipoterapii
i stara się rozwijać swoje działania w tym kierunku. Do pomocy potrzeba wolontariuszy.

C

hcesz uczestniczyć w spacerach terapeutycznych,
oraz poznać klimat panujący
w „Szarży”? Masz ochotę na
kontakt i komunikację z naszymi końmi? A przy tym autentycznie czerpać satysfakcję
z niesienia pomocy młodym,
niepełnosprawnym osobom.
Przede wszystkim, to my bę-

dziemy wdzięczni Tobie za
pomoc i wniesienie Twojego
własnego wkładu!
	Stowarzyszenie Jeździeckie „Szarża” w Kaniach/
Popówku poszukuje wolontariuszy
do
udziału
w weekendowych zajęciach
rehabilitacji ruchowej dla
dzieci niepełnosprawnych.

Pod profesjonalnym nadzorem hipoterapeutów i wolontariuszy Stowarzyszenia
ćwiczymy współpracę z koniem, pomagamy w asekuracji dzieci, rozwijamy się na
szczeblu międzyludzkiej empatii. Wrażenia będą niezapomniane! „Hip, hip! Hipoterapia” uzyskała najwyższą

punktację w tegorocznym
konkursie Działaj Lokalnie.
Kontak:
Stowarzyszenie Jeździeckie
„Szarża”, ul. Szarży 3
05-805 Kanie/Popówek
hipoterapia.sjs@gmail.com
fb: Hip, hip! Hipoterapia
– Piotr Gozdera,
wolontariusz SJ „Szarża”

Zarówno stowarzyszenia, jak też grupy nieformalne z tereniu gminy Brwinów mogły w tym roku po raz
pierwszy ubiegać się o środki poprzez konkurs obejmujący do tej pory tylko teren powiatu grodziskiego.
Oba opisane powyżej projekty uzyskały to dofinansowanie – ze środków Programu „Działaj Lokalnie”
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce
oraz Stowarzyszenie Europa i My, pod patronatem Burmistrza i przy wsparciu Gminy Grodzisk Mazowiecki,
z dofinansowaniem przez gminy Brwinów i Żabia Wola.
Skróty i zmiany redakcyjne w materiałach opisujących działania społeczników – redakcja Biuletynu Urzędu Gminy Brwinów

Zostań wolontariuszem
w BRWINOWIE.
Wejdź na stronę
szlachetnapaczka.pl
i czyń dobro już dziś!

Miasteczko
organizacji

pozarządowych
W sobotę 14 września
podczas Dni Brwinowa
będzie można spotkać
się ze społecznikami
i poznać bliżej ich
działalność.

Ł

ącznie swój udział zapowiedziało 13 organizacji: klubów sportowych,
stowarzyszeń, fundacji i organizacji harcerskich, które
działają na terenie gminy
i chciałyby zaprezentować
swoją działalność, zaprosić
do udziału w swoich zajęciach, pochwalić się dotychczasowymi sukcesami.
Miasteczko prezentujące organizacje pozarządowe
funkcjonować będzie przed
sobotnimi koncertami Dni
Brwinowa, na terenie przy
wejściu od strony ul. Dworskiej, w godz. 15–17.30.

z a p r o s z e n i a

21 września godz. 1900

masa Krytyczna

rowerowy przejazd ulicami miasta,
start na rynku w Brwinowie

22 września od 1600

mocna
nocna
jazda

IMPREZA
o BEZPIECZEŃSTWIE

teren przy ulicach
Piłsudskiego/Dworskiej

SPB
MASA
ŚWIĘTO
Jańska

54 x 101 mm

godz. 1600

Rowerowe koło fortuny,
Symulatory zderzeń i dachowania,
Symulatory nietrzeźwości, warsztaty dotyczące ratownictwa i bezpieczeństwa,
filmy i prezentacje, miasteczko rowerowe i inne atrakcje

pokazy nocnego ratownictwa, wyciąganie z auta ofiar wypadku,
Godz. 1900 płonący
samochód... a na zakończenie: ognisko

ProjektBrwinow
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wakacje,
znów będą wakacje…
NASZE
ADRESY
OKej
Wilsona 2

BRWINÓW
OWCA
Cyprysowa 4

OWCZARNIA
Świetlica OK
Krótka 10

OTRĘBUSY
Świetlica OK
22 H

DOMANIEW
HALA

Moczydłowskiego 2

BRWINÓW
ORLIK

Szkolna 39

ŻÓŁWIN

plany zajęć
dostępne na
naszej stronie

OK.BRWINOW.PL
nasze adresy mailowe

ok @
hala @
orlik @
szymanowska @

ok .br winow.pl

2019
w nowym sezonie
20
pracownie sztuk wizualnych

FOTOGRAFIA CYFROWA | kARTki | PRACOWNIA PLASTYCZNA OK | WARSZTAT SZTUKI |
artOWCA

pracownie językowe

ANGIELSKI | NIEMIECKI | FRANCUSKI

pracownia zielarskia
mała akademia umiejętności

WESOŁE BRYKANIE | ROBOTYKA | STACJA BADAWCZO-DOŚWIADCZALNA | SENSOPLASTYKA |
BRUDZIMISIE | DZIECIĘCA GRUPA TANECZNA | PRACOWNIA WIEDZY ZBĘDNEJ

ognisko muzyczne

PIANINO | GITARA | PERKUSJA | SKRZYPCE | SAKSOFON | WOKAL | TEATR | TEORIA MUZYKI

uniwersytet każdego wieku

MALARSTWO | OBLICZA SZTUKI | TEATR | MULTIMEDIA | ZIELARSTWO | BRYDŻ | INFORMATYKA |
TAI CHI | JOGA | PILATES | NORDIC WALKING | FITNESS | TERAPIA PRZEZ TANIEC | TAŃCE ETNICZNE
| TAŃCE ORIENTALNE | TAŃCE LATINO | ANGIELSKI | ROSYJSKI | FRANCUSKI | HISZPAŃSKI | WŁOSKI
| NIEMIECKI | RĘKODZIEŁO

zajęcia sportowe

KOSZYKÓWKA | WSPINACZKA | BADMINTON | ROLKI | BALET DLA NAJMŁODSZYCH |
PILATES | TENIS ZIEMNY | AKROBATYKA | FITNESS | SIŁOWNIA NA ORLIKU

PONADTO POLECAMY KOŁO DZIEWIARSKIE ORAZ ZAJĘCIA REEDUKACYJNE

zajęcia odbywają się w Ośrodku Kultury OKej, w dworku Zagroda, świetlicach w Otrębusach, Owczarni i Domaniewie oraz w Miejskiej Hali Sportowej

IV edycja Festynu im. T. Stachowicza U nas OK

NAUKA NIE IDZIE LAS
tYLKO

w

Zespół pałacowo-parkowy Toeplitzówka

nas

w Otr ęb us a c h
Wiejska 1

W

e=mc

2

WSPÓŁORGANIZATOR:

Krzysztof Rymuza
Starosta Pruszkowski

SPONSOR:
Arkadiusz Kosiński
Burmistrz Gminy Brwinów

PARTNER:

„Nauka nie idzie w las, tylko w nas”, czyli sołecki festyn z cyklu U NAS OK
im. T. Stachowicza. Wydarzenie można śmiało podzielić na niezwykle atrakcyjne strefy: NAUKOWĄ – pokazy naukowe i działania rozwijające naturalną
potrzebę poznawania oraz uczenia się dorosłych i dzieci, strefę SPOŁECZNO-OBYWATELSKĄ – happening informacyjno-quizowy oraz KREATYWNĄ – zabawy z doświadczaniem wszystkimi zmysłami otaczającego świata.
Ale to jeszcze nie wszystkie atrakcje, bo będą: koncerty (SOUVLAKI, NO I DOBRZE),
gabinet sensoryczny, tor przeszkód i drukarka 3D! Poza tym zaprezentują się:
Ośrodek Kultury OKej, czyli my :) oraz zaprzyjaźniona biblioteka (ta z sąsiedniej strony ;). No i oczywiście będzie coś na ząb…
Na festyn zaprasza Katarzyna Jacniacka, sołtys Otrębus, a patronatem honorowym imprezę objęli: Krzysztof Rymuza Starosta Pruszkowski oraz Arkadiusz
Kosiński Burmistrz Gminy Brwinów. 8 września | 13.00 | Wiejska 1, Otrębusy

Dni Brwinowa

– radosne świętowanie, ale i zaduma nad wydarzeniami
sprzed 80 lat. Jak co roku w okolicach 12 września (dokładna data bitwy pod
Brwinowem) w mieście organizowane są uroczystości upamiętniające historyczne wydarzenia z 1939 roku oraz obchodzone są dni miasta. Kumulacja
nastąpi w weekend 14–15 września (oficjalne obchody 80. rocznicy bitwy
rozpoczynają się 12 września). Poprzez Narodowe Czytanie, o którym więcej
w „Karcie bibliotecznej” na stronie 10, zawody STRONGMAN, koncerty, liczne
atrakcje dodatkowe, na rekonstrukcji historycznej kończąc.
Atrakcje rozpoczną się o godz. 15.00 w miasteczku organizacji pozarządowych,
gdzie gościć będą: TG SOKÓŁ, TPB, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Stowarzyszenie Projekt Brwinów, ZHP Hufiec Pruszków, ZHR, Polski Związek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów, BKS Naprzód Brwinów, KS Bushi Team, UKS Otrębusy „1”,
Fundacja WieśWieJak, Fundacja Pod Wspólnym Dachem, LGD Zielone Sąsiedztwo. W tym samym czasie Towarzystwo Gimnastyczne SOKÓŁ zaprasza na zawody STRONGMAN – zapisy od godz. 13.00, start godz. 15.00. Zawody poprowadzą
utytułowani Mistrzowie Polski, Europy i świata: Sławomir Toczek, Jarosław Dymek
oraz Wojciech Nitecki – kierownik sekcji trójboju siłowego TG SOKÓŁ Brwinów.
Późne popołudnie to czas muzyki i dobrej zabawy. Na scenie zaprezentują się
lokalne zespoły, jak brwinowski BLUES FATHERS, SUNDAY AFTER czy grodziski
ROCK UNION, a gwiazdą wieczoru będzie założony w 1977 r., znany m.in. z takich przebojów, jak „Autobiografia”czy „Chcemy być sobą” – zespół PERFECT.

8 13.00
września

– 20.00

PATRONAT HONOROWY:

Wspomnień z ostatnich dwóch beztroskich miesięcy jest dużo. Niedawno zakończyły się półkolonie wokalne i plenery zielarskie grup z Owczarni i Domaniewa – kosze pękały od roślin, głowy od wiedzy, a kredensy kuchenne jeszcze
przez długie tygodnie będą zastawione maceratami olejowymi na świeżych
kwiatach. A skoro wakacje to i podróże. Początek sierpnia spędziliśmy więc na
obozie w Ogonkach niedaleko Węgorzewa. Było sportowo, artystycznie i historycznie. Teraz już wypoczęci zabieramy się z impetem do pracy! Dożynki za
nami, a na tapecie aktualnie festyn w Otrębusach i Dni Brwinowa.

PATRONAT MEDIALNY:

Natomiast 15 września o 15.00 spotkamy się podczas REKONSTRUKCJI WYDARZEŃ HISTORYCZNYCH Z 12 WRZEŚNIA 1939 ROKU. Spektakl z udziałem mieszkańców naszej gminy stał się już tradycją corocznych obchodów Dni Brwinowa. W tym roku na niebie będziemy mogli podziwiać samolot Messerschmitt
Me 109. Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa
Mazowieckiego.

Szczegółowy harmonogram na plakacie na stronie 12. Impreza odbędzie się
na terenie u zbiegu ul. Dworskiej, ul. J. Piłsudskiego i ul. Przejazd w Brwinowie.

RATUSZ
ratusz 9
Biuletyn informacyjny Ur z ę d u G m i n y B rw i n ó w
nr 89 | 4 września 2019

Z hortensji pozytku wiele,
Gdy gorzej w duszy i ciele
Anna Czeremcha

Istnieją rośliny, o których leczniczej mocy nie wiemy nic lub prawie nic. Nawet nie wyobrażamy sobie, że mogą być lecznicze. Należy do nich hortensja.
Nazwa pochodzi z łaciny, hortus to ogród. Rośnie w pięknych bukietowych
krzakach przed domami, łatwo rozwija kłącza, a wczesną jesienią zbieramy
jej kwiaty do suszonych bukietów. Wdzięcznie się suszy, jej głowy dumnie
ozdabiają kąty wiejskich i miejskich chałup długo, długo w zimę. I to ona właśnie – zarówno jej kłącza, jak i bomby kwiatowe – jest surowcem zielarskim
rozgałęzionym w 4 kierunkach działania:
•
•
•
•

moczopędnym, przeciwbakteryjnym (hamują bakterie i grzyby w przewodzie pokarmowym i moczowym),
przeciwalergicznym,
przeciwdepresyjnym,
leczącym stany zapalne i przerost gruczołu krokowego.

Kłącze z korzonkami zbiera się jesienią, myje, rozdrabnia i suszy. Na świeżym
kłączu można nastawić sobie wódeczkę, bowiem wodno-alkoholowe wyciągi
z hortensji także są bardzo cenne. Można je mieszać z wyciągiem z dziurawca
i nostrzyka i spożywać w kroplach jako antydepresant, przy okazji środek
rozkurczowy. To mieszanka jesienno-zimowa, latem unikajmy dziurawca na
wódce, jest to środek fotouczulający, czyli przy ekspozycji słonecznej mogą
wystąpić na skórze plamy (jednocześnie dziurawczyk w oleju łagodzi popatrzenia słoneczne, ale o tym innym razem).
Moczopędnie, odkażająco i ozdrowieńczo na układ moczowy zadziała mieszanka do picia (bardzo smakowita): kwiat lub kłącze hortensji, kwiat nawłoci, liść borówki czarnej i wrzos (bez zdrewniałych części), opcjonalnie
z dodatkiem kory wierzby lub pączków topoli dla wzmocnienia działania
przeciwzapalnego. Rośliny w równych częściach mieszamy w słoju i parzymy
3-4 łyżki na litr. Pamietajmy jednak, żeby ostatnią szklankę mieszanki wypić
najpóźniej trzy godziny przed snem, żeby nie latać do ustępu przez pół nocy.
Przeciwalergiczna mieszanka wg dr. Różanskiego, tj. w równych częściach
hortensja, rumianek, krwawnik i czarnuszka. Z mieszanki robi się napar i pije
jak herbatę, 200 ml dziennie.

foto_ELA KOS_Jadwiga z hortensjami
Kwiaty można wykorzystywać w kosmetyce do oczyszczania cery tłustej
i z wągrami, a także w potrzebie odprężenia. Wiadomo, stres, pośpiech i próba dorównywania swoim lub narzuconym ambicjom napinają nas, naszą skórę, mięśnie, szereg wiązań w skórze, które potrzebują odpocząć, zrelaksować
się i być łagodnie traktowane. Napar z kwiatów hortensji, lekko zakwaszony
i przestudzony, może w tym pomóc (w ogóle kwiaty pomagają w walce ze
stresem). Zatem przemywajmy twarz w hortensji, zanurzajmy głowy w jej
wielkich kwiatowych bombach i traktujmy siebie łagodnie.

___
Źródła: http://luskiewnik.strefa.pl/floroterapia/Floroterapia.pdf; https://rozanski.li/202/hortensje-hydrangea-w-fitoterapii-2/

WYSTAWA POPLENEROWA W OK
Tego lata już po raz dziewiąty entuzjaści sztuki zaopatrzeni w szkicowniki, pędzle, kredki,
farby, aparaty fotograficzne odwiedzali najciekawsze zakątki Brwinowa, aby utrwalić je
na swoich pracach. W lipcowe przedpołudnia co bardziej spostrzegawczy mieszkańcy
naszego miasta mogli po cichu podpatrzeć, jak powstają ich dzieła – rysunki, szkice kolorystyczne, bardziej szybkie impresje na wybrany temat niż gotowe obrazy, które niektórzy później tworzyli w zaciszu domowej pracowni. Można było ich spotkać w Parku
Miejskim, w Ogrodzie Rzeźb Juana Soriano, na terenie Wake Family czy w stajni Koniki
Brwinów. Często byli ukryci wokół pięknych starych willi – tradycyjnie odwiedzili Zagrodę, Ludwinówkę i willę Janina – miejsca, w których zawsze można znaleźć coś nowego,
co zainspiruje do pracy twórczej. Gościli po raz pierwszy na terenie posesji przy ulicy Batorego – willi Chałupka i willi Słonecznej, do których na pewno powrócą. Plon letnich wędrówek będzie można zobaczyć na wystawie poplenerowej, która odbędzie się w piątek,
13 września o 18.00 w Galerii OK. W tym roku na wystawie oprócz obrazów i rysunków
znajdą się również fotografie. (Autorki prac: po lewej N. Oskiera, po prawej T. Schneider)

Z życzeniami pięknej jesieni,
Wasza Czeremcha
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czytamy razem

LAT

Podczas tegorocznej odsłony akcji Narodowego Czytania Para Prezydencka zaproponowała do
czytania Nowele polskie. W swoim liście prezydent uzasadniał: „Jest to wybór tekstów, których
wspólnym mianownikiem jest polskość w połączeniu z treściami uniwersalnymi, refleksją nad
człowiekiem i społeczeństwem. Ich zwięzła forma idzie w parze z mistrzostwem stylu i plastycznością, która pozostawia w umysłach czytelników niezapomniane wrażenia. Takie właśnie są zaproponowane w tym roku do Narodowego Czytania utwory Marii Konopnickiej, Elizy Orzeszkowej,
Bolesława Prusa, Władysława Stanisława Reymonta, Henryka Rzewuskiego, Brunona Schulza, Henryka Sienkiewicza i Stefana Żeromskiego.
Towarzyszyły one naszym rodakom, kiedy pod zaborami walczyli o suwerenność naszej Ojczyzny i szukali odpowiedzi na wyzwania swoich
czasów. Dziś teksty te nie straciły nic ze swej aktualności. Uczą nas, że w życiu powinniśmy kierować się szlachetnością i solidarnością, że
nie wolno nam stracić wrażliwości na ludzką krzywdę ani zapomnieć o naszej historii. Znajdziemy w nich udane portrety psychologiczne,
mistrzowskie opisy i celne diagnozy społeczne, a nade wszystko znakomicie zbudowane fabuły i wyrazistych bohaterów. To dzieła niepowtarzalne i – mimo niewielkich rozmiarów – doniosłe”.
My wybraliśmy „Katarynkę” Bolesława Prusa i „Dobrą Panią” Elizy Orzeszkowej, a nasza „mobilna biblioteka” z Czytaniem wyruszy do Kań na
osiedle Słoneczne, jednocześnie wpisując się w Dni Brwinowa.

PO WAKACJACH
SPOTKANIE Z AUTORKĄ
Marta Guzowska to polska pisarka i archeolożka, laureatka Nagrody Wielkiego Kalibru w 2013 za swój debiut literacki – książkę „Ofiara Polikseny“. Nagroda Wielkiego
Kalibru przyznawana jest przez Stowarzyszenie Miłośników Kryminału i Sensacji
„Trup w szafie” oraz Instytut Książki za najlepszą polskojęzyczną powieść kryminalną lub sensacyjną.
Dzieciństwo spędziła w Brwinowie w starym domu, który pobudzał jej wyobraźnię.
Uwielbiała zaszywać się na strychu i czytać książki pośród zakurzonych skrzyń pełnych mrocznych tajemnic. Rodzice nauczyli ją rysować mapy i od tej pory marzyła
już tylko o dalekich podróżach i poszukiwaniu skarbów. W trzeciej klasie liceum
obejrzała film „Poszukiwacze zaginionej Arki” i zdecydowała, że będzie robić w życiu to samo co Indiana Jones. Od ponad dwudziestu lat jest archeologiem. Pracowała w Troi, w najbardziej prestiżowych wykopaliskach świata pod okiem samego
„Davida Bowie archeologii” – profesora Manfreda Korfmanna. Mówi, że jako archeolog nie trzyma się swoich korzeni, nie są one dla niej tak ważne, ponieważ bada
korzenie całych cywilizacji. Autostopem zjeździła całą Turcję, wyspy greckie i pół
basenu Morza Śródziemnego. Mieszkała w wielu miejscach na świecie, nie zawsze
bezpiecznych. W Turcji przeżyła trzęsienie ziemi, w Izraelu – drugą intifadę. Ponad
rok spędziła w Atenach, mieszkała też w Heidelbergu, Tybindze, Freibergu, Kopenhadze, Budapeszcie i na Krecie.
Jest autorką takich książek, jak „Głowa Niobe”, „Wszyscy ludzie przez cały czas”,
„Chciwość”, „Czarne światło”, „Reguła nr 1”, „Ślepy archeolog”, „Raj”, słuchowiska
„Godzina duchów” a także książek detektywistycznych dla dzieci z serii „Detektywi
z Tajemniczej 5 ”.
Pracuje w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Mieszka w Wiedniu.
Współprowadzi portal zbrodnicze siostrzyczki.pl
Tym razem więc zapraszamy zarówno dorosłych jak i młodszych czytelników. Spotkanie odbędzie się w gościnnym OKeju :) 18.09. godz. 19:00.
___
Za lubimyczytac.pl/autor/59822/marta-guzowska

SPOTKANIE Z YOUTUBERKĄ / BOOKTUBERKĄ
Maja Kłodawska promuje czytelnictwo wśród młodzieży i dobrą literaturę za pośrednictwem platform social mediowych (filmiki na YouTube na kanale „Maja K.”;
zdjęcia na Instagramie profil @jestemmaja.k).

W czasie spotkania Maja K. odpowie m.in. na pytania:
– jak wygląda proces tworzenia filmu na platformę YouTube?
– jak zabrać się do nagrania pierwszego filmu?
– jak robić dobre zdjęcia na Instagram?

NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH
Biblioteka Publiczna im. Wacława Wernera w Brwinowie we współpracy z firmą
FUNMEDIA, ekspertem w dziedzinie nowoczesnych multimediów, proponuje naukę języków obcych. Zapraszamy do interaktywnej nauki online (poprzez Internet)
młodzież i osoby dorosłe. W ofercie znajdują się następujące kursy językowe dla
dzieci i dorosłych: angielski, niemiecki, hiszpański, włoski, francuski oraz angielski
biznesowy. Biblioteka dysponuje bezpłatnymi kodami dostępu. Główną zaletą kursów z programu „FUNPAKIET” dla bibliotek jest to, że nauka może odbywać się zarówno w bibliotece, jak i w domu.

WIECZÓR Z BAJKĄ – CZWARTKOWE CZYTANIE

Oddział dla Dzieci / Brwinów / 17:30

WOLONTARIAT UCZNIOWSKI
DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI W BRWINOWIE I OTRĘBUSACH

spotkania przy dobrej książce i kawie odbywają się raz w miesiącu. Zapraszamy
wszystkich miłośników dobrej literatury.

WRZESIEŃ W BIBLIOTECE
8 września | Filia w Otrębusach, ul. Wiejska 1 | godz. 13.00
Plenerowa Biblioteka – Festyn Sołecki w Otrębusach

9 września | Filia w Otrębusach, ul. Wiejska 1 | godz. 12.00

pierwsze powakacyjne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki w Otrębusach: Remigiusz Mróz - „Nieodnaleziona” (polski thriller psychologiczny autorstwa jednego
z najpoczytniejszych pisarzy młodego pokolenia)

14 września | Kanie, Galeria Pomysłów Pasja, Zawilcowa 14 | godz. 11.30
Narodowe Czytanie

18 września | Brwinów, Ośrodek Kultury OKej, Wilsona 2 | godz. 19.00

Spotkanie z Martą Guzowską – autorką kryminałów i książek dla dzieci

24 września | Brwinów, ul. Grodziska 12 | godz. 11.00

Dyskusyjny Klub Książki w Brwinowie: Heather Ellis „Ubuntu, motocyklowa odyseja
samotnej kobiety przez Afrykę”. W 15 miesięcy, 19 krajów, 42000 kilometrów

27 września | Brwinów, ul. Kościuszki 1E | godz. 18.00
Slajdowisko – Republika Południowej Afryki

30 września | Filia w Otrębusach, ul. Wiejska 1 | godz. 18.00
Spotkanie z youtuberką Mają Kłodawską
Ponadto:

– jak pisać recenzje?

Z Książką na Start

– czym zastąpić profesjonalny sprzęt do nagrywania w domowych warunkach?

przyjdź z dzieckiem do biblioteki i odbierz Paszport Małego Czytelnika :)
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Fot. Urząd Gminy Brwinów (pr)

„Ku niepodległości” – promocja książki
1 września, w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej w Muzeum Sztuki
Ludowej w Otrębusach odbył się wieczór autorski z profesorem Marianem
Pokropkiem połączony z promocją jego książki „Ku niepodległości”.

P

odczas spotkania goście Muzeum Sztuki
Ludowej mieli okazję obejrzeć bogate zbiory
m.in. obrazy na szkle, rzeźby
w drewnie i glinie, płaskorzeźby, wycinanki i dywany
dwuosnowowe o tematyce
historyczno-patriotycznej,
sakralnej i obrzędowej.
Właściciel i twórca muzeum – Marian Pokropek
– jest emerytowanym profesorem Instytutu Etnologii
i Antropologii Kulturowej
Uniwersytetu Warszawskiego. Ten wybitny etnograf
oraz badacz kultury i sztuki
ludowej Polski i krajów słowiańskich od ponad 40 lat
gromadzi zabytki sztuki lu-

dowej. W poszukiwaniu ciekawych twórców ludowych
dociera do najbardziej zapomnianych miejsc w Polsce
i za granicą. Jego muzeum
pełni przede wszystkim rolę
placówki badawczej i nie
ma stałych godzin otwarcia
– tym cenniejsza była możliwość odwiedzenia go podczas spotkania autorskiego.
Profesor Marian Pokropek wygłosił na początek
„wykład inauguracyjny”,
a następnie – oprowadzając po nowej wystawie,
przytaczał liczne anegdoty
związane z poszczególnymi
eksponatami i ich autorami.
Zachwycił zgromadzonych
swoją bogatą wiedzą, a tak-

z a p r o s z e n i e

z e s p o ł u

że ogromnym poczuciem
humoru. W ogrodzie przy
muzeum
zainteresowani
mogli porozmawiać z Profesorem nie tylko na tematy
związane ze sztuką ludową,
lecz także wysłuchać ciekawych historii z jego życia.
Goście muzeum mogli
też obejrzeć wystawę akwareli pt. „Krajobrazy polskie”
Jana Gołębiewskiego.
Profesor zaprezentował
również wydawnictwa dotyczące działalności Muzeum
Sztuki Ludowej w Otrębusach, a wśród nich swoją najnowszą publikację wydaną
przez gminę Brwinów – bogato ilustrowany album „Ku
niepodległości”. W książce
m a z o w s z e

zostały przedstawione wydarzenia prowadzące do odzyskania niepodległości przez
pryzmat zabytków sztuki
ludowej
zgromadzonych
w muzeum.
Podczas wieczoru autorskiego goście otrzymali
bezpłatne egzemplarze publikacji pt. „Ku niepodległości” wraz z dedykacją autora,
które cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Dla naszych czytelników, którzy nie mogli przybyć na spotkanie, przygotowaliśmy 20 bezpłatnych
egzemplarzy albumu „Ku
niepodległości”. Będą one
dostępne w Urzędzie Gminy
Brwinów w pok. 007 przy ul.
Grodziskiej 12 po podaniu
hasła „Czytam »Ratusz«”,
do wyczerpania puli.
Na zdjęciu: Profesor Marian
Pokropek podpisuje album

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 filia 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 23 października 2019 r.
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DNI
2019

BRWINOWA
day

N A R O D O W E

CZ Y TANIE
GALERIA POMYSŁÓW PASJA
NA OSIEDLU SŁONECZNYM

KANIE ZAWILCOWA 14

START
11.30

Z A W O D Y

STRONGMAN
START
15.00

miasteczko
ORGANIZACJI

P O Z A R Z Ą D O W YC H

koncerty
18.00
18.30
19.00
20.00

START
15.00

Blues Fathers
Sunday After
Rock Union

PERFECT

TEREN U ZBIEGU UL. DWORSKIEJ, MARSZ. J. PIŁSUDSKIEGO I UL. PRZEJAZD W BRWINOWIE

14 września
15 września

REKONSTRUKCJA
WYDARZEŃ HISTORYCZNYCH
Z 12 WRZEŚNIA 1939 ROKU
na polu bitwy przewidywany jest
atak lotniczy samolotu Messerschmitt...

START
15.00

TEREN U ZBIEGU UL. DWORSKIEJ, MARSZ. J. PIŁSUDSKIEGO
I UL. PRZEJAZD W BRWINOWIE

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW
SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

