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Brwinów jest wśród najlepszych gmin pod względem gospodarności oraz atrakcyjności dla
mieszkańców i przedsiębiorców. Burmistrz Arkadiusz Kosiński odebrał 22 października 2018 r. certyfikat uprawniający do dalszego posługiwania się przez gminę Brwinów godłem „Teraz Polska”.

W

spotkaniu w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego uczestniczyli laureaci
konkursu „Teraz Polska”, mistrzowie
sportu oraz teoretycy biznesu. Taki dobór gości umożliwił wymianę wiedzy
i inspiracji. Przed wręczeniem certyfikatów dla wyróżnionych przedsiębiorstw oraz samorządów odbyły się
debaty poświęcone m.in. znaczeniu
pracy zespołowej w osiąganiu sukcesu. Jacek Sęk, wiceprezes Polskiego
Związku Piłki Siatkowej, Ryszard Bosek, siatkarz, menedżer sportu, mistrz
olimpijski z Montrealu z 1976 r.,

Paweł Zagumny, siatkarz, mistrz Europy i świata, oraz Marek Magiera,
dziennikarz sportowy i komentator
siatkarski mówili o ogromnej roli lidera, podkreślając przy tym, że nie ma
jednego sposobu zarządzania. Różne
są osobowości, temperamenty, sposoby i metody pracy, ale każdy trener,
który osiągał sukcesy, musiał znaleźć
swój indywidualny klucz dotarcia do
drużyny i przede wszystkim – zdobyć
jej zaufanie.
	Najważniejszym punktem spotkania było wręczenie laureatom konkursu „Teraz Polska” z poprzednich lat

Major Stanisław Skudro –
artykuł o przewodniczącym
komitetu budowy Pomnika
Niepodległości w Brwinowie – str. 2
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certyfikatów uprawniających do dalszego posługiwania się godłem. Przedłużenie uprawnień zdobytych po raz
pierwszy rok temu jest potwierdzeniem
utrzymywania przez gminę Brwinów
wysokiego poziomu. Wśród laureatów
jest obecnie 107 najlepszych polskich
produktów, usług, gmin oraz innowacyjnych przedsięwzięć.
Na zdjęciu powyżej:
burmistrz Arkadiusz Kosiński odebrał
gratulacje od prezesa Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego Krzysztofa
Przybyła (z lewej) oraz prof. Michała
Kleibera (z prawej).
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do hymnu!

W południe 11 listopada
zaśpiewajmy razem hymn!

na Rynku w Brwinowie

1 1

Miasteczko
harcerskie
ZHP
na Rynku:
„Bądźmy
dumni
z naszych
barw”

1200 1215

1130
www.niepodlegla.gov.pl
#niepodlegladohymnu
11.11.2018, godz. 12:00
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Piłsudski,
pierwszy
dziadek
Niepodległej
– wystawa
w auli LO
ul. Żwirowa 16
(do godz. 1700)

1300

Ogień
Niepodległości
– ognisko
harcerskie
ZHR
Zagroda,
ul. Grodziska 57

1900
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Na zdjęciach obok:
mjr Skudro oraz pomniki,
do budowy których się przyczynił. W Brwinowie był
inicjatorem i przewodniczącym komitetu, w Warszawie
– dołożył się do zbiórki na
pomnik księcia Poniatowskiego, stojący dawniej
przed Pałacem Saskim,
dzisiaj – Prezydenckim.

Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości.

Major Stanisław Skudro

Nie działają lampy uliczne?

ZGŁOŚ AWARIĘ 
Urząd Gminy Brwinów: adresy i telefony			

22 738 26 15

e-mail: brwinow@
brwinow.pl

Umiłowania swoje wszczepiał w dusze młodego pokolenia, ilekroć zdarzyło mu
się przemawiać do dziatwy
szkolnej. Jako czynny członek
stowarzyszenia „Karytas” był
prawdziwym ojcem dla
biednych i dzielił się z nimi
ostatnim groszem, a wreszcie
ostatnim płaszczem jak to się
wydarzyło. Był wielkim przyjacielem dziatwy ubogiej –
na „Gwiazdkę” i „Święcone”
sam osobiście dla niej zbierał
ofiary.
Jako
znakomity
lekarz nie odmawiał nikomu pomocy, biegł często
do chorego nie żądając zapłaty i nie szczędząc sił. Toteż szybko je zużył. Kiedy
był znacznie przeziębiony
i gorączkował, szedł jeszcze do chorych i tym przyśpieszył swoją pielgrzymkę
życiową. Czując, że kres się
zbliża – poprosił o kapłana,

Zgłoszenia są przyjmowane przez 24 h na dobę,
7 dni w tygodniu
tel.

603 623 717 lub 609 099 063
				

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

przyjął z wielką wiarą Sakramenty święte: kapłan, który
ich udzielał, podziwiał jego
męstwo, poświęcenie i gorącą miłość Ojczyzny. Major
Skudro odpowiedział wtedy:
„Uważam, że żołnierz, lekarz i ksiądz zawsze powinni
trwać na swoim stanowisku,
zawsze gotowi do czynu”.
Sam wytrwał do końca,
zostawiając wzniosłe przykłady poświęcenia i miłości bliźniego. Żył lat 50.
Idzie za nim uznanie obywateli Brwinowa i żal serdeczny tych, którym ulgę w
cierpieniach niósł i dobrze
czynił. W pamięci Brwinowa pozostanie na zawsze. Miejscowa Rada gminna, czyniąc zadość prośbie
mieszkańców, nazwała jedną
z ulic – ulicą Doktora Stanisława Skudry.
Spoczywaj w pokoju.

e-mail:

eles-bud@wp.pl
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 i 12, Karta Biblioteczna str. 10)

Straż Miejska

22 729 63 94

oraz bezpłatny
z terenu gminy:

986

e-mail: straz.miejska@brwinow.pl

Urząd Gminy

Mieszkańcy Brwinowa zapamiętali
Skudrę
jako
„doktora Judyma” oraz inicjatora i przewodniczącgo
komitetu budowy Pomnika Niepodległości. Licznie uczestniczyli 31 stycznia 1933 r. w jego pogrzebie
na warszawskich Powązkach. Głos w imieniu mieszkańców zabrał Stanisław
Mrozowski.
W pierwszą rocznicę
śmierci ks. Franciszek Kawiecki, proboszcz parafii św.
Floriana w Brwinowie, tak
wspominał:
Śp. doktor Stanisław Skudro,
major wojsk polskich, zmarł
w Brwinowie pod Warszawą. Życiem swojem dawał
przykład, jak należy miłować
Boga i Ojczyznę. Nie brakło
go nigdy w uroczystościach
kościelnych i narodowych.
Zawsze podczas uroczystych
procesyj prowadził kapłana
niosącego Najświętszy Sakrament. Ojczyznę ratował
własną piersią, otrzymując
w nagrodę blizny na ciele,
łez nie mógł powstrzymać,
kiedy mówił o Ojczyźnie.

y

Przemówił do dra Skudro
płk Kołłątaj-Srzednicki, szef
wydziału III, podnosząc zasługi i cichą pracę ustępującego kolegi oraz życząc mu powodzenia w pracy naukowej,
którą porzucił na apel zagrożonej Ojczyzny. Ppłk Zienkiewicz odczytał adres, który
doręczono dr. Skudro wraz
z upominkową teką. Pozostałość składki w sumie jedenastu tysięcy marek polskich
dr Skudro przeznaczył na
pomnik ks. Józefa Poniatowskiego.
Przez dwa lata Skudro pracował jako starszy asystent
w Katedrze Filozofii Uniwersytetu Poznańskiego oraz
nauczyciel w Państwowej
Szkole Budownictwa, a także prowadził własną praktykę lekarską. W 1924 r.
wrócił do służby jako komendant
poznańskiego
Zakładu Leczniczego-Protezowego dla inwalidów
wojennych. Pracował też
w szpitalu, a od 1926 r. ponownie w Warszawie w
Ministerstwie Spraw Wojskowych. W 1929 r. został
ordynatorem wojskowego 1.
Szpitala Okręgowego przy
ul. Nowowiejskiej w Warszawie. W stan spoczynku
przeszedł 1930 r.

t. M.S t. Wa rsz aw

S

tanisław Skudro urodził
się ok. 1882/83 r. w Cieszynie lub Mohylowie
Podolskim. Poszedł w ślady
ojca lekarza. Studia rozpoczął w Krakowie, a po uzyskaniu w 1911 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim tytułu
„doktora wszech nauk lekarskich” kontynuował je na
Uniwersytecie Kijowskim,
gdzie w 1913 r. uzyskał „dyplom ze stopniem lekarza”.
W czasie I wojny światowej Skudro trafił do armii
jako lekarz wojskowy. Brał
też udział w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r. Został
odznaczony Krzyżem Walecznych.
Po wojnie mjr Skudro
pracował w Ministerstwie
Spraw Wojskowych. Odszedł
na własną prośbę w 1922 r.:
Pożegnanie nie było banalną ceremonią, lecz odzwierciedleniem serdecznych
uczuć
współtowarzyszów
pracy. Dr Skudro jest wzorem uczynności koleżeńskiej
i rycerskiego honoru, nie dba
o interes osobisty lub własne wywyższenie, lecz o dobro państwa i nie sięga po
laury, lecz schyla się do
żmudnej, codziennej pracy,
jako użyteczny i sumienny
robotnik.

Fot. Muzeu m His

Brwinowski „doktor Judym”, przewodniczący
komitetu budowy Pomnika Niepodległości, dziś
patron jednej z ulic Brwinowa.
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Komentarz burmistrza Arkadiusza Kosińskiego
na temat wyniku
wyborów
samorządowych
dzień po wyborach, wpis na stronie

OSP Biskupice z nowym wozem
Strażacy z Biskupic od ponad dwóch miesięcy
cieszą się z nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki Volvo, który zastąpił
wysłużonego Stara z 1984 r.

C

ena zakupu fabrycznie
nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego uzyskana w przetargu wyniosła
769 980,00 zł. Gmina Brwinów przeznaczyła na ten cel
439 980,00 zł. Udało się też
pozyskać dotacje: 130 tys. zł
ze środków samorządu województwa mazowieckiego
oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w wysokości 200 tys. zł.
Komendant
gminny
OSP Krzysztof Newen tak
opisuje nowy nabytek druhów z Biskupic:
Ochotnicza Straż Pożarna w Biskupicach wprowadziła do pododdziału
bojowego swojej jednostki
fabrycznie nowy średni sa-

mochód
ratowniczo-gaśniczy, zbudowany w 2018
roku na podwoziu samochodu Volvo z napędem
uterenowionym 4×4. Pojazd
jest wyposażony w silnik
wysokoprężny,
spełniający normy czystości spalin
EURO 6 posiadający pojemność skokową 7698,00 cm3
i moc 210 kW. Ten nowoczesny samochód specjalny
o długości 8 metrów, szerokości 2,5 metra i wysokości
3,34 metra jest wyposażony w zbiornik wodny o pojemności 3 000 litrów oraz
zbiornik środka pianotwórczego o pojemności 300 litrów. Posiada wyciągarkę o
napędzie elektrycznym i sile
uciągu 9 ton z liną o długości 28 m wychodzącą z przodu pojazdu. W tylnej części

Z serca dziękuję za codzienne wsparcie i życzliwość
oraz olbrzymie zaufanie
do mnie i kandydatów
na radnych „Dobra Wspólnego”, okazane w tegorocznych wyborach.
Przyznaję, że po 8 latach
kierowania Naszą Gminą
jestem oszołomiony poparciem na poziomie 83,37%,
którego nie mógłbym sobie
wymarzyć nawet w snach!
Cieszę się również z wyniku
głosowania do 21-osobowej
Rady Miejskiej, do której wybraliście 13 radnych
„Dobra Wspólnego”.
Cieszę się, iż dzięki
Państwa zaufaniu przez
najbliższe lata będziemy
mogli razem dalej budować
Naszą Gminę!

‘

Fot. Urząd Gminy Brwinów (PR)

fb.com/arkadiusz.kosinski

ARKADIUSZ

KOSINSKI
Dziękuję za zaufanie
DOBRO WSPÓLNE - www.fb.com/Dobro.Wspolne
ARKADIUSZ KOSIŃSKI - www.fb.com/Arkadiusz.Kosinski

dachu zamontowane jest
działko wodno-pianowe wykonane ze stali nierdzewnej
o wydajności 1600 dm3/min
oraz autopompa dwuzakresowa o wydajności 2800 l/
min przy ciśnieniu 0,8 MPa
i głębokości ssania 1,5 m
i 400 l/min przy ciśnieniu
4 MPa. Samochód posiada
świadectwo dopuszczenia
wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony
Przeciwpożarowej w Józefowie. Sześcioosobowa załoga
z biskupickiej straży ma do

dyspozycji aparaty ochrony
dróg oddechowych, sprzęt
łączności, agregat prądotwórczy, motopompę pływającą i szlamową, sprzęt
ratownictwa technicznego,
drobny sprzęt pożarniczy,
węże, prądownice wodne i pianowe, rozdzielacze

i zbieracz, piły spalinowe
do drewna oraz betonu
i stali. W samochodzie również znalazło się miejsce na
sprzęt do ratownictwa medycznego: torba medyczna
PSP R-1, nosze typu deska
oraz szyny do usztywniania
kończyn.

prezentantami Polski w łyżwiarstwie to tylko przykłady
tego, jak można aktywizować mieszkańców.
Wyróżnienia dla gmin
zostały wręczone podczas
konferencji „Czas wolny
Polaków”, która odbyła się
w Kielcach 16 października
br. Organizatorzy konferencji podkreślali, że władze
samorządowe nie powinny

mieć wątpliwości, że środki przeznaczane na budowę
obiektów sportowych, urządzeń służących rekreacji
oraz na organizację zajęć
sportowych dla dzieci i młodzieży to pieniądze dobrze
zainwestowane i przynoszące wymierne korzyści społecznościom lokalnym.
– Z przesłaniem tym w
zupełności się zgadzam –

powiedział
uczestniczący
w tym spotkaniu zastępca
burmistrza Jerzy Wysocki,
który wystąpił w imieniu
burmistrza Arkadiusza Kosińskiego.
W rankingu „Aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży” w kategorii gmin
miejsko-wiejskich
gmina
Brwinów zajęła III miejsce.

K O M I T ET WY BORC ZY WY BORC ÓW

ARKADIUSZA KOSIŃSKIEGO „DOBRO WSPÓLNE”

Burmistrz
uzyskał
poparcie:

83,37% (9 894 głosów)

Fot. Dziennik Gazeta Prawna

Brwinów na podium

Dziennik Gazeta Prawna ogłosił wyniki ogólnopolskiego rankingu „Aktywizacja sportowa dzieci
i młodzieży”. Gmina Brwinów zajęła III miejsce
wśród gmin miejsko-wiejskich.

G

miny oceniane były
pod względem istniejącej bazy sportowej oraz
oferty zajęć dla mieszkańców. Brwinów może się pochwalić nie tylko nowoczesną halą, która zdobyła w
2017 r. tytuł „Sportowego
Obiektu Roku”, lecz także
systematyczną rozbudową
sieci ścieżek rowerowych,
nowymi punktami siłowni plenerowych, planami
strefy rekreacji, ale też aktywnością sportową mieszkańców – obiekty sportowe
tętnią życiem do późnych
godzin. Duża w tym zasługa
Gminnego Ośrodka Kultury

w Brwinowie, że w działalność miejskiej hali sportowej
wychodzi daleko poza wynajem powierzchni na uprawianie sportu. Hala stała się
centrum kultury fizycznej –
odbywają się tam nieodpłatne i odpłatne zajęcia sportowe i fitnessowe dla różnych
grup wiekowych, trenują
kluby sportowe, a Ośrodek
Kultury organizuje ciekawe
wydarzenia sportowe. Koszykarski Kacpa Challenge
dla młodych adeptów tej
dyscypliny sportu, olimpiady specjalne dla osób z
niepełnosprawnościami czy
spotkania na lodowisku z re-
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W gronie honorowych obywateli
gminy Brwinów

Fot. Marek Zdrzyłowski (4)

Troje nowych honorowych obywateli gminy Brwinów otrzymało
pamiątkowe medale podczas uroczystości, która odbyła się 9 października
2018 r. w Pałacyku Otrębusy. Wyróżnieni zostali: Jadwiga Lebecka-Rumianek, Krystyna Nowicka oraz Henryk Tybuś.

N

adanie tytułu Honorowego Obywatela
Gminy Brwinów jest
podziękowaniem za postawę
i działalność osób zasłużonych dla lokalnej społeczności. Rada Miejska w Brwinowie postanowiła uhonorować w ten sposób doktor
Jadwigę Lebecką-Rumianek,
prezes Towarzystwa Przyjaciół Brwinowa Krystynę
Nowicką oraz działającego
społecznie od wielu lat Henryka Tybusia.
W uroczystości, którą
prowadzili przewodniczący

Rady Miejskiej w Brwinowie
Sławomir Rakowiecki oraz
burmistrz Arkadiusz Kosiński, udział wzięli nie tylko
nowi honorowi obywatele
wraz z rodzinami i znajomymi, lecz także zastępcy burmistrza Sławomir Walendowski i Jerzy Wysocki, radni oraz dyrektorzy jednostek
organizacyjnych.
Długie
brawa powitały na scenie
doktor Jadwigę Lebecką-Rumianek, która przez
kilkadziesiąt lat troszczyła
się jako lekarz pediatra o kolejne pokolenia brwinowian.

Stypendia gminy Brwinów
Do 15 listopada br. można składać wnioski
o stypendia na rok 2018/2019 dla uczniów oraz
studentów do 25. roku życia, z osiągnięciami
naukowymi, artystycznymi lub sportowymi.

Pomagała też harcerzom,
pełniąc służbę medyczną
podczas ich rajdów i wycieczek. Ponieważ pracę zawodową zakończyła dopiero w
wieku 80 lat, przez jej gabinet przeszło kilka pokoleń
brwinowian. Została zapamiętana jako osoba o wielkim sercu. Ze wzruszeniem
dziękowała za wyróżnienie.
Honorową obywatelką
została również Krystyna
Nowicka, która od ponad 10
lat jest prezesem Towarzystwa Przyjaciół Brwinowa,
ale działalność społeczną
prowadzi już od wielu lat.
W latach 1994–2002 była
radną Rady Miejskiej w
Brwinowie i członkiem
zarządu gminy, a wcześniej – aktywną harcerką,
drużynową, wreszcie zastępcą komendanta hufca
ZHP Brwinów i Podkowa
Leśna i członkiem Rady

S

typendium ma wspierać
m.in. laureatów lub finalistów konkursów i festiwali
ogólnopolskich lub wojewódzkich oraz sportowców,
którzy stanęli na podium
zawodów, organizowanych
o g ł o s z e n i e

Chorągwi
Mazowieckiej.
Z zawodu jest nauczycielką. Pracowała początkowo
w przedszkolu przy ul. Lilpopa, a później w brwinowskiej Dwójce, ucząc i wychowując kolejne roczniki dzieci
i młodzieży.
Długim życiorysem społecznika może się pochwalić
również trzeci nowy honorowy obywatel gminy –
Henryk Tybuś. Przez wiele
lat przewodniczył radzie
rodziców brwinowskiego Liceum Ogólnokształcącego i
działał w komitecie budowy
nowego gmachu dla szkoły. Pod koniec lat 90. został
członkiem zarządu gminy
odpowiedzialnym za inwestycje, a w latach 2002–2014
był radnym Rady Miejskiej
w Brwinowie. W ostatnich
latach znalazł kolejne pola
do działania. Angażował
się w prace komitetu upa-

miętniającego
powstańca
listopadowego Feliksa Nowosielskiego, przewodniczył
komitetowi obchodów Roku
Wacława Kowalskiego, działał w Towarzystwie Przyjaciół Brwinowa oraz w nowym, regionalnym oddziale
związku emerytów.
Uroczystość wręczenia
medali honorowym obywatelom uświetnił koncert kwartetu smyczkowego Apertus Quartet, który
zaprezentował w swoich
aranżacjach utwory polskiej
muzyki filmowej – od walca z „Ziemi obiecanej” po
motyw z komedii „Poszukiwany, poszukiwana”. Nie
zabrakło tortu, wspólnego
odśpiewania „Sto lat” i wielu
gratulacji dla wyróżnionych.

co najmniej na szczeblu wojewódzkim.
Kandydatów zgłaszają
dyrektorzy szkół, rektorzy
lub dziekani szkół wyższych,
Burmistrz, Komisja Kultury,
Oświaty i Sportu Rady Miej-

skiej w Brwinowie, kluby
sportowe, dyrektorzy Gminnego Ośrodka Kultury oraz
Biblioteki w Brwinowie.
Informacji na temat stypendiów udziala Referat
Oświaty tel. 22 738 26 17.
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Gminne dotacje na walkę ze smogiem
W poprzednim numerze „Ratusza” pisaliśmy o rządowym programie
„Czyste powietrze” – tam nabór wniosków już się rozpoczął. Tymczasem
pod obrady Rady Miejskiej w Brwinowie trafi w listopadzie br. projekt gminnego programu dofinansowania zmiany sposobu ogrzewania.

W

raz z nastaniem jesiennych
chłodów
powraca temat smogu. Z kominów wielu domów unosi
się dym, który jest widoczny zwłaszcza w momencie
dorzucania opału do pieca.
Mieszkańcy skarżą się na złą
jakość powietrza.
Gmina Brwinów postanowiła zająć się tym problemem i w poprzednim
sezonie grzewczym na budynkach oświatowych w
Brwinowie, Otrębusach i
Żółwinie pojawiły się czujniki, które mierzą m.in. zawartość pyłów.
Kolejnym krokiem było
opracowanie programu dofinansowania zmiany sposobu ogrzewania. Ten program
ma być finansowany w 100%
z budżetu gminy Brwinów,

niezależnie od rządowego
programu „Czyste powietrze”, który prowadzi Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie.
Prace nad gminnym
programem trwają już od
kilku miesięcy. Przed przekazaniem projektu do Rady
Miejskiej w Brwinowie był
on opiniowany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi oraz Urząd Ochrony
Konkurencji i Konsumentów. Projektem uchwały
mają się zająć 6 listopada na
swojej ostatniej sesji radni
upływającej kadencji.
Projekt regulaminu zakłada, że na dofinansowanie będą mogły liczyć tylko
te osoby fizyczne i prawne
(a więc także wspólnoty

mieszkaniowe,
przedsiębiorcy, instytucje), które
zdecydują się na rezygnację z palenia węglem i będą
kupować nowy piec gazowy
lub elektryczny. W projekcie
regulaminu gmina Brwinów
proponuje
dofinansowanie do 75% kosztów zakupu
pieca, lecz nie więcej niż 5
tys. zł. Z dofinansowania
będzie można skorzystać
tylko raz na jeden lokal, pod
warunkiem, że piec węglowy stanowiący do tej pory
główne źródło ogrzewania
ulegnie trwałej likwidacji.
Ostateczny kształt programu uchwali Rada Miejska w
Brwinowie, a wejście w życie będzie możliwe dopiero
po publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.

Jak pokazują działania
Straży Miejskiej w Brwinowie, która prowadzi systematycznie kontrole palenisk,
największym
problemem
nie jest spalanie śmieci, lecz
używanie opału niskiej jakości: zasiarczonego węgla,
ekogroszku, mokrego drewna.
Od 1 lipca 2018 r. obowiązuje na Mazowszu zakaz
palenia najtańszymi mułami
węglowymi, węglem brunatnym itd., ale okazuje się,
że gęsty, czarny lub żółtawy dym, który intensywnie
czuć w powietrzu, pochodzi

najczęściej ze spalania opału
dopuszczonego obecnie do
obrotu.
Wprawdzie od 2020 r. na
terenie całej Unii Europejskiej będzie można sprzedawać tylko niskoemisyjne
kotły grzewcze nowej generacji, ale na całkowite wyeliminowanie tzw. kopciuchów
trzeba jeszcze wielu lat, gdyż
nadal da się palić w starych
piecach. Gmina Brwinów
chce poprzez swój program
dofinansowania
zachęcić
mieszkańców do zmiany
sposobu ogrzewania na bardziej ekologiczne.

Fot. Urząd Gminy Brwinów (PR)

o g ł o s z e n i e

Szanowni Mieszkańcy Gminy Brwinów,
Nasza Gmina przystąpiła do opracowania „Programu Ograniczania
Niskiej Emisji dla Gminy Brwinów”.

Prace drogowe trwają
Dobra pogoda sprzyja drogowcom: obecnie są
prowadzone prace w Otrębusach i Kaniach.

Z

Fot. Urząd Gminy Brwinów (IR)

miany widać w Otrębusach, w pobliżu przejazdu przez tory WKD. Trwa
remont ul. Różanej (od ul.
Bukowej do ul. Poziomki)
i ul. Poziomki (od ul. Różanej do ul. Wrzosowej). Te
odcinki zyskają nową nawierzchnię z kostki betonowej. Prace mają zakończyć
się jeszcze w tym roku, podobnie jak prace dotyczące
odwodnienia skrzyżowania
dróg gminnych w Otrębusach – ulic Franciszkańskiej,
Uzupełnienie
fragmentu
na terenie
prywatnym
leży po stronie
właścicieli
działek



Słowackiego i Mickiewicza.
W Kaniach trwają prace prowadzone w ul. Leśnej
na odcinku od ul. Uroczej
do Górnej. Pojawia się już
nowa nawierzchnia z kostki
betonowej. 19 i 20 listopada
zostanie wyłączone z ruchu
skrzyżowanie ul. Górnej
i Leśnej (brak dojazdu do Patataja i dwóch posesji). Prace
związane z odwodnieniem
będą prowadzone wiosną.
Inwestycja ma zakończyć się
do końca maja 2019 r.

Granica
pasa
drogowego





Na zdjęciu u góry: Otrębusy, ul. Różana. Powyżej: Kanie.

Głównym celem opracowywanego Programu jest
zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza poprzez
wymianę starych, nieefektywnych urządzeń
grzewczych na nowoczesne, ekologiczne źródła
ciepła o wysokiej sprawności takie jak: kotły gazowe,
olejowe, na biomasę czy kolektory słoneczne.
Ważnym elementem jest ograniczenie utraty energii
poprzez termomodernizację budynku, oraz wymianę
nieszczelnych okien. Realizacja Programu oraz
zakres możliwych do przeprowadzenia przez
mieszkańców prac modernizacyjnych zależy od
zainteresowania mieszkańców, możliwości
finansowych Gminy oraz możliwości otrzymania
dofinansowania.

PROSIMY O WYPEŁNIENIE ANKIETY.
Do końca listopada 2018 r. pracownicy firmy WGS84 Polska Sp.
z o.o. będą przeprowadzać badania ankietowe na terenie gminy
Brwinów. Ankiety w wersji papierowej będą również dostępne
w Urzędzie Gminy Brwinów. Wypełnioną ankietę w wersji papierowej
należy dostarczyć do 30
31 listopada
listopada 2018
2018r.r. do Urzędu Gminy Brwinów,
ul. Grodziska 12. Ankieta jest dostępna w formie elektronicznej na
stronie http://bit.ly/ekoAnkieta2018.
http://bit.ly/ekoAnkieta2018
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących ankiety,
proszę o kontakt z Wykonawcą zadania:
WGS84 Polska Sp. z o.o.,
tel. (22) 670-24-29, e-mail: biuro@wgs84.pl
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Radni wybrani do Rady Miejsk

oferta.brwinow.pl

o g ł o s z e n i e

Głosując w niedzielę 21 października, mieszkańcy gminy Brwinów wybrali
21 radnych, którzy będą pełnić swoją funkcję przez najbliższe 5 lat.

Gmina Brwinów
oferuje

działki budowlane
na sprzedaż
Przetarg odbędzie się
21 listopada 2018 r.
Informacje:
Referat Gospodarki
Nieruchomościami,
Urząd Gminy Brwinów
ul. Grodziska 12,
pokój 209, II piętro,
tel. 22 738 26 94
lub 22 738 26 53

DZIAŁKI BUDOWLANE: 4 działki mieszkaniowe
Oferowane działki położone są w rejonie ul. Bratniej, po
północnej stronie Brwinowa. Jest to teren płaski, porośnięty obecnie trawami i pojedynczymi drzewami.
Dostęp do drogi publicznej (ul. Bratniej) poprzez
drogi wewnętrzne (obecnie nieurządzone).
1. Działka nr ewid. 80 przy ul. Agrestowej 8
pow. 0,0924 ha, cena wywoławcza 170 tys. zł*
2. Działka nr ewid. 88 przy ul. Aroniowej 6
pow. 0,0932 ha, cena wywoławcza 155 tys. zł*
3. Działka nr ewid. 94 przy ul. Czereśniowej 6
pow. 0,1514 ha, cena wywoławcza 275 tys. zł*
4. Działka nr ewid. 95 przy ul. Czereśniowej 4
pow. 0,1514 ha, cena wywoławcza 275 tys. zł*
* Cena netto. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w terminie
do 15 listopada br. Wysokość wadium wynosi 20 tys. zł dla działek nr 1 i 2 oraz
35 tys. zł dla działek nr 3 i 4.

N

owi radni rozpoczną pełnienie swojej
funkcji po ślubowaniu, które odbędzie się na
pierwszej sesji nowej kadencji (w chwili oddawania „Ratusza” do druku planowano
ją na niedzielę 18 listopada).
Rada Miejska jest organem stanowiącym (podejmującym uchwały) i kontrolnym. Wśród komisji tematycznych, które będą działać
w nowej kadencji, będzie
obwiązkowo Komisja Rewizyjna oraz Komisja Skarg,
Wniosków i Petycji.
Radni, zgodnie z Ustawą
o samorządzie gminnym,
powinni utrzymywać stałą
więź z mieszkańcami. Radny powinien przyjmować
postulaty mieszkańców (nie
tylko swoich wyborców)
i przedstawiać je do rozpatrzenia właściwym komisjom rady, całej radzie lub
burmistrzowi. Na początku nowej kadencji zostanie
ustalony
harmonogram
dyżurów radnych, podczas
których można się zwrócić
do wybranego radnego ze
swoją sprawą.
Radny jest obowiązany
kierować się dobrem wspólnoty samorządowej. Powinien zatem działać nie w interesie pojedynczych mieszkańców, czy nawet grup
mieszkańców, ale ogółu.
Radny ma obowiązek
udziału w pracach rady (obradującej podczas sesji) oraz
posiedzeniach komisji, których jest członkiem.
Radny nie może podejmować dodatkowych zajęć,
których charakter podważałby zaufanie wyborców.
Nie powinien np. startować
w przetargach ogłaszanych
przez gminę, popierać wybranego przez siebie inwestora, czy opowiadać się za
rozwiązaniami łamiącymi
prawo.

OKRĘG NR 1

OKRĘG NR 2

Andrzej Guzik

Małgorzata Jabłońska

Adrianna Olczak

Barbara Koralewska

Marek Winiarski

Małgorzata Kucharska

Rafał Wysocki

Zbigniew Kurządkowski

Maciej Żukowski

Grzegorz Matysiak

4 radnych
Na wykresie podział mandatów

13 radnych

4 radnych między komitety wyborcze:

KWW Arkadiusza Kosińskiego
„Dobro wspólne”
KKW Platofrma.Nowoczesna
Koalicja Obywatelska
KW Prawo i Sprawiedliwość

Pełne informacje na temat przetargów publikowane są
w Biuletynie Informacji Publicznej
oraz na stronie oferta.brwinow.pl
Dobro Wspólne

PiS

PO

Firmin Słojewski
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kiej w Brwinowie na kadencję 2018–2023
Radni wybrani z poszczególnych okręgów
są pokazani w kolejności alfabetycznej.
OKRĘG NR 1
BRWINÓW –
CZĘŚĆ
PÓŁNOCNA
MIASTA

Domaniew
Krosna

Czubin
Milęcin

OKRĘG NR 4

OKRĘG NR 4
północne
sołectwa,
Parzniew
i Kanie

Moszna
Koszajec

Biskupice
Kotowice

Adam Adamczyk

Parzniew

OKRĘG R 3

Brwinów
Falęcin

Zbigniew Bartosik

Kanie
Otrębusy

Marta Bartos

OKRĘG NR 2
BRWINÓW –
CZĘŚĆ
Południowa
MIASTA

Żółwin
Owczarnia
Terenia

Lidia Iwoła

OKRĘG NR 3
Otrębusy,
Owczarnia,
Terenia
i Żółwin

Podział na obwody wielomandatowe
Cztery lata temu w wyborach do Rady Miejskiej w Brwinowie obowiązywały
okręgi jednomandatowe: w 21 okręgach wybrano 21 radnych. Teraz teren
gminy został podzielony na 4 okręgi wielomandatowe, w granicach ustalonych według znowelizowanego Kodeksu Wyborczego i wskazówek
Państwowej Komisji Wyborczej. Głos oddany na jednego, wybranego kandydata, miał też znaczenie w podziale mandatów dla komitetu wyborczego.

Karol Kühn

Paweł Nyc

Sławomir Rakowiecki

Aldona Górniak

W

prowadzone zmiany
wywołały
największe kontrowersje w Kaniach
i Otrębusach, które znalazły się w różnych okręgach
wyborczych. Żaden radny
z tego terenu nie skorzystał
jednak z możliwości zaskarżenia uchwały Rady Miejskiej w Brwinowie, która
wyznaczała granice okręgów.
Opinia Krajowego Biura
Wyborczego nie pozostawiała bowiem wątpliwości.
Przyjęty wariant podziału
gminy jako jedyny odpowiada założeniom reformy Kodeksu Wyborczego.
Okręgi wyborcze musiały być zaplanowane na podstawie liczby mieszkańców,
oddzielnie dla miasta oraz
terenów wiejskich. Obowiązywała też zasada „ciągłości

terytorialnej”, więc wsie północnej części gminy musiały
znaleźć się w jednym okręgu
z Parzniewem i Kaniami.
Okręgi wielomandatowe powinny liczyć od 5 do 8 radnych.
Według zasad okręgów
jednomandatowych można
było dokonywać podziałów w sposób bardziej zrozumiały dla mieszkańców:
swoich przedstawicieli mieli
np. mieszkańcy bloków przy
ul. Sochaczewskiej oraz okolicznych ulic z zabudową
jednorodzinną. Po jednym
radnym miały takie miejscowości jak Owczarnia,
Żółwin (z Terenią) i Parzniew, po dwóch radnych –
Kanie i Otrębusy, a 12 radnych – Brwinów.
	Teraz wynik wyborczy
nieco się zmienił. Brwinów

północny ma pięć zamiast
sześciu mandatów, natomiast okazało się, że najbardziej zystała Owczarnia,
która będzie mieć w nowej
radzie dwoje radnych.

Dariusz Krzemiński

Michał Segit

Pod ziękowanie
Serdecznie dziękuję wszystkim osobom, które przyczyniły się do sprawnego i zgodnego z prawem przeprowadzenia wyborów samorządowych.
Duży udział miała w tym Miejska Komisja Wyborcza,
której przewodniczyła pani Monika Miziołek, oraz
grupa pracowników Urzędu Gminy Brwinów pod kierunkiem sekretarz gminy Brwinów Anny Kozłowskiej.
Szczególne podziękowania należą się też wszystkim
członkom komisji obwodowych, którzy pracowali
w „dziennych” i „nocnych” komisjach, w sposób odpowiedzialny i solidny podchodząc do swoich obowiązków. Przeprowadzenie wyborów nie byłoby możliwe
bez Państwa solidności i postawy obywatelskiej.
– Arkadiusz Kosiński, Burmistrz Gminy Brwinów
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POCHWAŁA NUDY

Agata Balińska

Każdy rodzic w swoim życiu usłyszał od swojego dziecka słowa „nudzę
się” (chyba, co ciekawe, dzieci informują o tym stanie najczęściej). Co
wtedy odpowiadamy? „Inteligentni ludzie się nie nudzą” lub „Idź, zajmij
się czymś, jest tyle ciekawych rzeczy do zrobienia”. Szukamy gorączkowo
dziecku zajęcia.
A ja mówię: „Wspaniale! To dobry stan! Ciesz się nim!”.
Dlaczego tak uważam? To jest wniosek, do którego doszłam już jakiś czas
temu, wychowując swoje dzieci. Teraz, prowadząc zajęcia plastyczne,
skądinąd często bardzo ciekawe, uczę dzieciaki, że nuda to świetny punkt
wyjścia do działania. To moment bez bodźca z zewnątrz, taka „pustka”
w głowie, kiedy nic się nie dzieje. Dobra chwila na zatrzymanie się i przyjrzenie temu, co tak naprawdę chcielibyśmy robić.
Pisząc „nuda”, mam na myśli stan pewnego zawieszenia w niedziałaniu,
nicnierobienie. Nie jest to bynajmniej typowy relaks w postaci wpatrywania się w telewizor czy monitor.
Czy często pozwalamy sobie na ten stan? Wydaje mi się, że zdecydowanie
zbyt rzadko. Może dobrze byłoby, zamiast wciąż być tak bardzo zajętym
codziennymi sprawami, pozwolić sobie po prostu być. Być samemu ze
sobą.

OgniskO muzyczne im. marii szymanowskiej w Brwinowie

ogłasza

casting

do grupy WOkALneJ oraz do grupy TeATRALneJ
do spektaklu AlicjA w krAinie czArów

W otaczającym nas świecie jest tak ogromny hałas, że chwila ciszy napawa nas lękiem i paniką. Ale jeśli przyjmiemy, że to jest pozytywny przełącznik na siebie samego, to może się okazać, że ta właśnie chwila jest
niezbędna. Używając informatycznego określenia – „reset” mózgu.
Pracuję z dziećmi, które są ewidentnie przebodźcowane – od rana szkoła,
potem dodatkowa nauka, języki i korepetycje, w końcu trafiają na plastykę. Są tak zmęczone, że zawisają nad pustą kartką i pytają: „Co mam
robić?”, „Czy pani może mi powiedzieć, co namalować, bo się nudzę?”
Wielokrotnie zdarzyło mi się, że dzieci deklarowały „nudę” po przekroczeniu progu sali. Cały dzień były tak bardzo zabawiane i zajmowane, że
chwila bez atrakcji skutkowała znudzeniem. Najpierw się dziwiłam, teraz
cieszę się, kiedy to mówią, bo pojawia się szansa przejścia z tej właśnie
zewnątrzsterowności na wewnątrzsterowność. Dziwnie brzmiące wyrazy,
ale jak bardzo oddają odpowiedni stan umysłu! A droga z jednego do
drugiego prowadzi właśnie przez chwilę nudy.
Kiedy więc po oczekiwaniu przez dzieci konkretnego polecenia, pojawia
się znudzenie, wtedy już wiem, że jesteśmy na dobrym tropie. Bo to jest
ten mostek pomiędzy wykonywaniem zadania a inwencją własną. Fajnie
jest przejść samodzielnie ten moment zwątpienia, wyłączyć oczekiwania,
poimprowizować i dać się zaskoczyć efektowi tej drogi. Najlepsze idee
rodzą się właśnie wtedy. Jasne – im więcej możliwości do wyboru, tym
lepiej. Na plastyce jest ich cała masa – od szerokich pędzli, kolorowych
farb po duże kartki papieru – a co w innych, poza artystycznych sytuacjach? Czy można nudzić się bezpiecznie? Czy nuda nie będzie skutkować zbyt śmiałymi – zwłaszcza w przypadku młodocianych – pomysłami?
To pewnie zależy od nas, dorosłych. Są granice, których przekroczyć nie
wolno, głównie ma to związek z bezpieczeństwem swoim i innych. Odrobina czujności nie zawadzi. Poza tym można potraktować nudę jako wyzwanie na nadchodzącą zimę. Niech ta zima będzie nudna, pozbawiona
akcji, sensacji i z minimalnym udziałem dialogów. Poszwendajmy się bez
celu przed siebie, zgubmy w lesie, zagapmy w niebo. Może dostrzeżemy
wtedy rzeczy, których na co dzień byśmy nie zauważyli? Może zachwyci
nas zwyczajność poranka i kolor wieczoru? Może kiedy uspokoi się nasza
rzeczywistość, zaczniemy rozróżniać rzeczy ważne od pilnych?
Nie chodzi przecież o to, żeby całkowicie oddać się wyłącznie lenistwu,
tylko o małą codzienną dawkę nudy, o pewien rodzaj psychicznego minimalizmu. Kiedy dziecko powie „nudzę się” – odpowiedzmy: „O jak świetnie, ponudźmy się razem”.

13.1 1.2018
o godzinie 18.00
Okej | ul. Wilsona 2
brwinów
informacje

501 688 018

foto_ ANNA ZAJDEL | zdjęcie wykonane podczas wtorkowych spotkań w OWCY – CRAFTY MAMA: BRUDZIMISIE
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Anna Czeremcha

Pigwa/pigw ow i e c

Pigwa jest jak gruszka
Pigwowiec jak jabłuszka
Aż przychodzi pani Małgosia i mówi – a wcale że nie, bo pigwa też może być jak
jabłko, a pigwowiec bywa duży jak pigwa. Tak, pani Małgosia ma rację, odmian
pigwy jest wiele, ale zawsze jest to rodzaj Cydonia jednego gatunku – pigwy
pospolitej. A pigwowiec to inna już roślina, choć rodzina ta sama, różowate.
Jednak owoce jednego i drugiego są dość podobne w działaniu i według mnie
z powodzeniem można stosować je wymiennie. Dojrzewają październik–listopad, spokojnie do przymrozków mogą wisieć na krzakach lub czekać w skrzynkach na przetworzenie.
Przyjęło się, że powidła są śliwkowe, prawda? Mało kto robi powidła z innych
owoców, dżemy, konfitury tak, ale nie powidła. Tak też pierwotnie było z pigwą
i marmoladą w Portugalii. Marmolada nie mogła być z innych owoców jak tylko
z pigwy. Tak się przyjęło. Choć pierwotnie pigwa nie pochodzi wcale z Półwyspu Iberyjskiego, a z Kaukazu. To stamtąd powędrowała do Azji i rozlała się na
całą Europę. Dziś uprawiana na całym świecie.
Owoce, wiadomo – i pigwa, i pigwowiec na dżemy, galaretki, nalewki, do pieczenia i do herbaty zamiast cytryny. Od pigwowca więcej witaminy C ma tylko
berberys, czarna porzeczka i dzika róża, owoce oczywiście. Żadna tam cytryna,
drogie moje.
Ale kto wie, że z pestek pigwowca czy pigwy można zrobić prosty i skuteczny
syropek powlekający zarówno przy kaszlu i chorobach gardła, jak i nieżytach
żołądkowo-jelitowych? Tymczasem jest to leczniczy i naturalny środek śluzowy, otrzymywany poprzez wstrząsanie nasion z wodą, czyli zostawiamy nasiona zalane kranówką na kilka godzin, wstrząsając słoikiem co jakiś czas (nie
rozdrabniamy nasion). Zrobi się delikatny kisiel, który przecedzamy i popijamy
małymi porcjami przez cały dzień lub przemywamy nim twarz, wcieramy we
włosy, robimy okłady przy oparzeniach czy podrażnieniach skóry. Skóra lubi
takie kisielki, czuje się wtedy jak w SPA. Zwłaszcza cera trądzikowa. Oczy także,
w czasach przesuszonej śluzówki oka od nadużywania ekranów i monitorów
taki okład z maceratu wodnego pestkowego to jest jak życiodajny eliksir.
Na pestkach można zrobić migdałowy zapach do ciast. W tym celu pestki zalewamy wódeczką na tydzień, w proporcji jedna porcja pestek na dwie porcje wódki.
Prościzna.
Wracając do owoców, zwłaszcza pigwowca, przepuszczone przez sokowirówkę dadzą bardzo cenny w witaminy i kwasy sok, który można stosować w domowych kosmetykach. Rozjaśnia, wyrównuje koloryt skóry i odżywia, delikatnie napina, można stosować na całe ciało w papce np. z płatkami owsianymi.
Maska na ciało. Po prostu SPA, wszystko SPA.
Dobrego listopada!
Wasza Czeremcha

>>>

EWA Z OWOCAMI PIGWOWCA
foto_ ELIZA KOS | modelka: Ewa Horbacz i pigwowiec od Wiesi

zdjęcie jest ilustracją do planowanej publikacji o zastosowaniu roślin w dzikiej kosmetyce autorstwa Anny
Czeremchy; wydawnictwo OKej (premiera – wiosna 2019)
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>>> CRAFTY MAMA

OWCA Cyprysowa 4 OWCZARNIA

Pracownia Crafty Mama to czas, który mogą Państwo (mamusie i/lub tatusiowie) spędzić ze swoim
dzieckiem w przestrzeni świetlicy w OWCZARNI (zimą w środku, wiosną na tarasie, hamaku i w trawie)
Program działań Crafty Mama przewiduje 4 otwarte godziny dla rodziców z dziećmi w KAŻDY WTOREK
>>> REKODZIEŁO dla mam z instruktorką Basią – pracownia otwarta (różne techniki dostosowane do
potrzeb i pomysłów uczestniczek) | 10.00_14.00
>>> BRUDZIMISIE, czyli 45 minut zajęć sensoryczno-plastycznych z arteterapeutką Agatą | 11.00
>>> RYTMY ŚWIATA, czyli 45 minut zajęć z muzykoterapii aktywnej z instruktorką Olą | 12.00

>>> SENSOPLASTYKA

ami!

Świetlica OK Krótka 10 OTRĘBUSY

A w OTRĘBUSACH kreatywne, kolorowe i pachnące zajęcia dla niemowląt i dzieci – do zabawy opartej
na zdrowych produktach spożywczych zaprasza Agnieszka Kapica
>>> SENSOPLASTYKA to taka magiczna zabawa, która dając maluszkom dużo radości, wspiera ich
rozwój, pobudza naturalną ekspresję twórczą, pogłębia kontakt emocjonalny z rodzicami, a także
uczy działania w grupie
>>> zapraszamy w CZWARTKI o 10.00 | prosimy o wcześniejsze zgłoszenia, zaczynamy 8 listopada
>>> dzwońcie | pytajcie | zapisujcie się 663 587 322
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II EDYCJA BRWINOWSKIEGO PARNASU

Paweł Majcherczyk

27 października 2018 r. odbyła się II edycja Brwinowskiego Parnasu – ogólnopolskiego konkursu poetyckiego. Drugi
raz w gościnnych progach OKeja mieszkańcy gminy Brwinów mogli nie tylko posłuchać wierszy, ale także przedstawić swoją twórczość, podyskutować na temat współczesnej polskiej poezji. Było znów kameralnie, poetycko oraz
muzycznie. Święto poezji rozpoczęła, witając obecnych, Danuta Barabasz – dyrektor biblioteki, później genezę powstania Brwinowskiego Parnasu opowiedział Paweł Majcherczyk (pomysłodawca konkursu), natomiast Patryk Kosenda (laureat I edycji Brwinowskiego Parnasu) powiedział, na co jurorzy zwrócili uwagę, wybierając nagrodzone zestawy wierszy. Za muzykę na żywo, która idealnie korelowała z czytaną poezją, odpowiedzialny był Marcin Żebrowski.
W tym roku organizatorzy po raz pierwszy postanowili dodać do imprezy Turniej Jednego Wiersza, który
cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem, bez wątpienia ta otwarta scena poetycka jest bardzo potrzebna. Najprawdopodobniej turniej wpisze się na stałe jako istotny element kolejnych edycji poetyckich potyczek.
Laureatami Brwinowskiego Parnasu zostali: Maciej Płużek z Jawiszowic (Nagroda Główna), Klaudia Ciepłucha z Krakowa (wyróżnienie), Jakub Sęczyk z Wrocławia (wyróżnienie). Dodatkowo jury postanowiło
wyróżnić Joannę Osiecką z Milanówka oraz Grzegorza Baczewskiego z Warszawy. Laureatką Turnieju Jednego Wiersza została: Elżbieta Kędzierska-Kasprzak. Laureaci otrzymali nagrody finansowe, a nagrodzone
utwory będą opublikowane na łamach Kieleckiego Magazynu Kulturalnego „Projektor”, w czasopiśmie
„Qltywator” oraz na stronie Współczesnej Polskiej Poezji.
Brwinowski Parnas staje się imprezą rozpoznawalną nie tylko w Brwinowie, ale na całej mapie literackiej
Polski. Sprawia to ogromną radość, gdyż nadrzędnym celem konkursu jest promowanie młodych, debiutujących poetów. Być może za jakiś czas ogólnopolski konkurs stanie się ogólnopolskim festiwalem literackim? Któż to wie?
z a p r o s z e n i e
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PZLPiT „Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego

KONCERT JUBILEUSZOWY ZESPOŁU
MAZOWSZE
PZLPiT „Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego

MAGICZNA PODRÓŻ
– PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA

widowisko edukacyjne
PZLPiT „Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego

SELFIE.COM.PL

18

niedziela

KONCERT JUBILEUSZOWY ZESPOŁU
MAZOWSZE

spektakl teatralny
Filip Bobek, Julia Kamińska, Dorota Pomykała,
Piotr Zelt
reż. Maria Seweryn

THE BEST OF – CEZARY PAZURA

HISTORIA Z LUDZKĄ TWARZĄ
czyli spotkanie ze Sławomirem Koprem
W czwartkowe popołudnie, 25 października filię w Otrębusach odwiedził jeden
z najpopularniejszych autorów książek historycznych, absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, Sławomir Koper. Jego najbardziej
znane tytuły to: „Polskie piekiełko”, „Wielcy zdrajcy. Od Piastów do PRL”, „Kobiety władzy PRL”, „Życie artystek w PRL”. Autor słynie z tego, że w swoim pisarstwie nie ogranicza się do podawania suchych faktów – bardzo obficie okrasza
je ciekawostkami, anegdotami i opisami codzienności prezentowanych postaci.
Jak sam mówił, nie ma naukowych ambicji, o wiele ważniejsze jest dla niego
popularyzowanie historii.
Podczas spotkania autor chętnie odpowiadał na pytania publiczności, a łowcy autografów mogli liczyć na pamiątkowy wpis do przyniesionych przez siebie książek.

3 x DKK
Jeśli lubisz rozmawiać o książkach, chcesz się podzielić wrażeniami po lekturze
lub po prostu miło spędzić czas – przyjdź do biblioteki! Raz w miesiącu w każdym
z naszych trzech oddziałów odbywa się spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki:
przed południem zapraszamy do siedziby głównej przy ul. Grodziskiej w Brwinowie oraz do filii w Otrębusach, na wieczorne rozmowy zaś – do oddziału dziecięcego przy ul. Kościuszki w Brwinowie.
DKK czeka na ciebie, z dobrą książką i kawą! Nie musisz być znawcą literatury, nie
musisz prowadzić uczonych dysput – najważniejsza jest wymiana myśli, wzajemne inspirowanie się, poznanie nowych ludzi i dobra zabawa! O każdym spotkaniu
DKK dowiesz się z plakatów, Facebooka i naszej strony internetowej, a omawiany
tytuł wypożyczysz w naszej bibliotece. Przyjdź, nawet jeśli nie spodobała Ci się
książka albo nie dokończyłeś lektury. Zawsze czekamy z dobrą kawą.

Z KALENDARZA BIBLIOTEKARZA
7 listopada | Filia w Otrębusach, ul. Wiejska 1 | godz. 11.00

19:00

RUSSIAN NATIONAL BALLET – KOSTROMA

DKK: dyskusja o książce Andrzeja Fidyka i Aleksandry Szarłat Świat Andrzeja Fidyka

15 listopada | Brwinów, ul. Kościuszki 1E | godz. 18.30
DKK: dyskusja o książce Kazuo Ishiguro Pejzaż w kolorze sepii

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

23 listopada | Brwinów, ul. Kościuszki 1E | godz. 18.00

Slajdowisko – fotografie i wspomnienia z podróży: Bali – o indonezyjskiej wyspie
w archipelagu Małych Wysp Sundajskich opowie pani Alicja Żebrowska

11 grudnia | Brwinów, ul. Grodziska 12 | godz. 11.00
DKK: dyskusja o książce W. Bruce’a Camerona Był sobie pies
czwartki | Filia w Otrębusach, ul. Wiejska 1 | godz. 18.00

konwersacje w języku angielskim dla młodzieży prowadzi wolontariuszka Elżbieta
Sobońska, zapisy w bibliotece
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Fot. Urząd Gminy Brwinów (PR)

Figura u wrót Żółwina
Charakterystyczna figura Chrystusa wita wszystkich wjeżdżających do
Żółwina ul. Kasztanową od strony Podkowy Leśnej. Została niedawno
odnowiona – o czym pisze w swoim artykule Józef Streżyński.

H

ammurabi, król starożytnego
Babilonu
ustawił na granicy swego
państwa kamienną stelę, na
której wyryte było prawo
obowiązujące na terenie jego
władztwa. Każdy przybysz
wiedział, że w tym państwie
panuje zasada odwetu: „Oko
za oko, ząb za ząb, życie za
życie”. Twarde i okrutne
prawo odwetu ma do dzisiaj
swoich zwolenników. Wydaje się, że na prymitywnych
i bezwzględnych rzezimieszków nie ma innego sposobu.
	Z drugiej strony faktem
jest, że zdecydowana większość społeczeństwa stoi
dzisiaj na o wiele wyższym
poziomie moralnym. To
niewątpliwie zasługa dobroczynnego wpływu chrze-

ścijaństwa na nasze życie
społeczne. Jezus Chrystus
głosił miłosierdzie w miejsce odwetu. W Jego nauce
jest mowa tym, że każdemu
należy dać szansę na zmianę postępowania. Dlatego to
gospodarze Żółwina ustawili u wjazdu do wsi posąg
Chrystusa Miłosiernego.
Od samego początku, czyli od 1937 r., figurą
opiekowali się okoliczni
mieszkańcy, czyli przede
wszystkim Marianna i Leon
Kłosiewiczowie z ulicy Nadarzyńskiej, a następnie
Jadwiga Zielińska i Janina
Grzejszczak z ulicy Łąkowej.
Dzisiaj głównym kustoszem postumentu jest pani
Hanna Matusiak z domu
Grzejszczak. Do pomocy

przychodzi
tradycyjnie
pani Aleksandra Zielińska.
W 2004 r. nasza kustoszka
podjęła akcję zbiórki pieniędzy od mieszkańców Żółwina na renowację figury,
a także na montaż metalowego ogrodzenia.
Od tego czasu, staraniem
mieszkańców, figura Chrystusa jest prawdziwą wizytówką naszej miejscowości.
Po kilku latach od ostatniej
renowacji znów pojawiła się
potrzeba zasadniczej odnowy nie tylko samej figury,
ale i cokołu wraz z okalającym obrzeżem. Złuszczona
farba, popękane z powodu
mrozu płytki terakotowe
i ubytki w konstrukcji betonowej domagały się jak najszybszego remontu.

Opłakany stan techniczny pomnika zauważył inż.
Lucjan Rosa, który akurat
przejeżdżał ul. Kasztanową
w kierunku naszego OSP.
Jego firma wygrała przetarg
na adaptację pomieszczeń
świetlicowych dla potrzeb
zajęć socjoterapeutycznych
i dla Klubu Seniora. Bez
jakiejkolwiek sugestii, własnym sumptem, a przy pomocy swoich pracowników
odnowił solidnie i gruntownie cały monument.

Sąsiedzkie spotkania z tradycją

o g ł o s z e n i e

Tradycyjne wesele, plastyka obrzędowa, warsztaty opowiadania – to wszystko w Koszajcu, na zajęciach organizowanych przez Fundację WieśWieJak.

P

ozyskaliśmy
środki
z Narodowego Centrum
Kultury na cykl spotkań
dla mieszkańców gminy
Brwinów mających na celu,
m.in. przybliżenie tradycji

mazowieckiej wsi. Za nami
warsztaty: plastyka obrzędowa, tworzenie słowem, a
także tradycyjna potańcówka „Wesele sąsiadów”.
	Zapraszamy mieszkańców gminy Brwinów do
udziału w kolejnych działaniach, są to, m.in. warsztaty plastyczne, wycieczka do
Sierpca, a także spotkanie
na temat uroczystości rodzinnych. Pełen program
wydarzeń można śledzić na
Facebooku na profilu Fundacji WIEŚWIEJAK. Zapraszamy!

 7 listopada godz. 18.00
warsztaty plastyczne, m.in.
tworzenie gwiazdy kolędniczej
 10 listopada 7.00–17.00
wyjazd do Muzeum Wsi
Mazowieckiej w Sierpcu
 14 listopada 18.00–21.00
warsztaty etnograficzne, pn.
„Uroczystości rodzinne”
Projekt
sfinansowano
ze środków Narodowego
Centrum Kultury w ramach
programu Kultura – Interwencje 2018. EtnoPolska.
– Anna Łukawska-Adamczyk,
prezeska Fundacji WieśWieJak

Wszystkim
społecznikom składamy wyrazy
serdecznej
wdzięczności
za troskę, czas, pracę i środki finansowe przeznaczone
na należyte utrzymanie zarówno figurki u zbiegu ulic
Kasztanowej i Łąkowej, jak
również krzyża u zbiegu
ulic Słonecznej i Południowej. Nasze symbole dobrze
świadczą o nas.
– Józef Streżyński,
radny z Żółwina i Tereni
w kadencji 2014–2018

Na zdjęciach: przykłady
rękodzieła wykonanego przez
uczestników warsztatów.

Punkty, w których można otrzymać Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy Brwinów „Ratusz”:

Konsultacje projektu
„Rocznego programu
współpracy
gminy
Brwinów z organizacjami pozarządowymi
na 2019 rok”
Konsultacje trwają
od 1 do 13 listopada br.
Projekt dokumentu,
szczegółowe informacje
o przebiegu konsultacji
oraz wzór formularza,
na którym można składać uwagi są dostępne
na stronie:
ngo.brwinow.pl

kolejne
Kolejne
wydanie:
wydanie12na
grudnia
początku
2018
lutego
r.
2018 r.

BRWINÓW: INSTYTUCJE, PLACÓWKI OŚWIATOWE, Przychodnie i inne		
Urząd Gminy Brwinów – ul. Grodziska 12 oraz ul. T. Kościuszki 4A  Biblioteka Publiczna w Brwinowie, ul. Grodziska 12  Gminny Ośrodek Kultury, ul. Wilsona 2  Środowiskowy
Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. T. Kościuszki 4A  Świetlica Działu Wspierania Rodziny, ul. Grodziska 31  Szkoła Podstawowa nr 1, ul. J. Piłsudskiego 11  Zespół Szkół
Ogólnokształcących, ul. Żwirowa 16  Przedszkole Słoneczne, ul. Słoneczna 6  Przedszkole Leśne, ul. S. Lilpopa 4  Filia przedszkola, ul. J. Piłsudskiego 19  NZOZ Alfa i apteka,
ul. Powstańców Warszawy 8  NZOZ Peronowa, ul. Peronowa 4B  Brwinowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, ul. Wilsona 46  Venus Salon Fryzjersko-Kosmetyczny,
ul. Armii Krajowej 3 lok. 2
BRWINÓW: SKLEPY
Sklep „Czwórka”, ul. Grodziska 4  Apteka, ul. Grodziska 7  sklep, ul. Grodziska 9  Galeria Brwinów, ul. Grodziska 46  Hurtownia Magmar, ul. Wilsona 52  Sklep Jaworek, ul. Wilsona 28A
 Pchli Targ, ul. Leśna 3  Sklep Antoniak, Rynek  Masarnia Ratyńscy, Rynek 22  Top Market, ul. Armii Krajowej 14  Społem, ul. Pszczelińska 48  Spiżarnia u Krysi, ul. Pruszkowska 
sklep, ul. Kraszewskiego 1  sklep U Jacka, ul. Sochaczewska 19  sklep piekarni Otrębusy, ul. 11 Listopada 4F  sklep na Borkach, ul. Kępińska 66  kioski przy rondzie W. Kowalskiego
otrębusy: Szkoła Podstawowa, ul. M. Piaseckiego 2  Toeplitzówka, ul. Wiejska 1 – Biblioteka, NZOZ  Przedszkole, ul. M. Piaseckiego 2A  świetlica GOK, ul. Krótka 10  sklep
Kurczak, ul. Krótka 9  piekarnia AK, ul. Wiejska 21  sklep Społem przy WKD, ul. Natalińska 21  piekarnia Witaszczyk przy WKD  sklep przy ul. Natalińskiej 23 
sklep Mezon, ul. Helenowska 1
kanie: sklep „Małgosia”, ul. J. Piłsudskiego 58  sklep przy WKD, ul. J. Piłsudskiego 11  Patataj, ul. Krótka 9  Os. Słoneczne, Galeria Pomysłów Pasja
koszajec: sklep spożywczo-przemysłowy Lecha 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 W DYSTRYBUCJI „RATUSZA” SOŁTYSOM SOŁECTW:
 Biskupice  Czubin  Krosna  Milęcin  Terenia  Owczarnia  Żółwin  Parzniew  Falęcin  Moszna  Domaniew  Kotowice  Koszajec

ratusz
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Biuletyn informacyjny Ur z ę d u G m i n y B rw i n ó w
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m i e j s k a

HALA
S P O R TOWA

piątek

czwartek

środa

wtorek

poniedziałek

16.00_16.30

SŚ
S2
S3
SF
SŚ
S2
S3
SF
SŚ
S2
S3
SF
SŚ
S2
S3
SF
SŚ

ZAJĘCIA STAŁE

16.30_17.00

17.00_17.30

NAUKA WSPINACZKI DZIECI I MŁODZIEŻ OKej / I GR

16.00_17.30

17.30_18.00

18.00_18.30

NAUKA WSPINACZKI DZIECI I MŁODZIEŻ OKej / II GR

17.30_19.00

KOSZYKÓWKA MŁODZIEŻ OKej
JACEK GEMBAL / PAWEŁ BARTOSIEWICZ 16.30_18.00

BADMINTON MŁODZIEŻ OKej
MICHAŁ HOFFMAN 18.00_19.00

BALET KLASYCZNY OKej

19.00_19.30

19.30_20.00

WSPINACZKA DLA DZIECI OKej
PAWEŁ BARTOSIEWICZ

20.00_20.30

20.30_21.00

21.00_21.30

21.30_22.00

FUTSAL / PRYWATNY

20.00_21.30

BADMINTON DOROŚLI OKej
MICHAŁ HOFFMAN 19.00_20.00

PILATES / ZDR. KRĘGOSŁUP OKej

ROLKI + WSPINACZKA UKS KOBRA

WSPINACZKA DLA DZIECI OKej
ARKADIUSZ JANISZEK 16.30_18.00

moczydłowskiego 2

FITONING TBC PIOTR KOŃKO

JUSTYNA LIBERADZKA 18.30_19.30 19.30_20.30

17.30_18.30

UNIHOKEJ DLA DZIECI OKej
ARKADIUSZ JANISZEK 16.00_17.00

18.30_19.00

BRWINÓW

WSPINACZKA OKej / DOROŚLI
ARKADIUSZ JANISZEK 19.15_20.15

18.00_20.00

ROLKI OKej

KOSZYKÓWKA / PRYWATNY

20.15_21.30

BADMINTON / PRYWATNY

20.00_22.00

ARKADIUSZ JANISZEK 17.00_18.00

SIATKÓWKA / PRYWATNY

20.00_22.00

LEJDIS FITNESS OKej

TYGRYSY – TOTAL KIDS DEFENCE
TAEKWONDO 17.00_18.00
KOSZYKÓWKA MŁODZIEŻ OKej
JACEK GEMBAL / PAWEŁ BARTOSIEWICZ 16.30_18.00

KLARUMBA ZUMBA KLARA DYBIŃSKA

OLA TOMASIK 19.00_20.00

20.00_21.30

BADMINTON OKej

TG SOKÓŁ SIATKÓWKA

20.00_21.30

MICHAŁ HOFFMAN 18.00_20.00

KOSZYKÓWKA ANACO TOMASZ KOCOŃ

20.00_21.30

AKROBATYKA OKej / I GR
ADAM JANKOWSKI 16.30_17.30

AKROBATYKA OKej / II GR
ADAM JANKOWSKI 17.30_18.30

BADMINTON OKej

BALET KLASYCZNY OKej

FITNESS / UKW OKej

FITONING PŁASKI BRZUCH
PIOTR KOŃKO 19.00_20.00

17.30_18.30

16.00_17.00

SIATKÓWKA / PRYWATNY

20.00_22.00

MICHAŁ HOFFMAN 18.30_20.00

HIT FACTS interwał POWER PILATES
20.00_20.30 20.30_21.00
BADMINTON / PRYWATNY

20.00_22.00

TENIS STOŁOWY OKej

19.30_22.00

KOREKTYWA OKej

ADAM JANKOWSKI 16.00_17.00

AKROBATYKA OKej / III GR
ADAM JANKOWSKI 17.00_18.00

PILATES / UKW OKej

FITNESS TBC OKej

16.00_19.00

ADAM JANKOWSKI 20.00_21.00

ROLKI + WSPINACZKA
UKS KOBRA 19.30_20.30

S2
S3
SF

FUTSAL MAZOVIA

20.30_22.00

KOSZYKÓWKA DZIECI I MŁODZIEŻ OKej

BARTŁOMIEJ PRZELAZŁY / PAWEŁ BARTOSIEWICZ
16.30_18.00

PILATES / ZDR. KRĘGOSŁUP OKej

FITONING

JUSTYNA LIBERADZKA 19.00_20.00 PIOTR KOŃKO 20.00_21.00

AKTYWNY WEEKEND RODZINNY

niedziela

sobota

10.00_10.30

SŚ
S2
S3
SF
SŚ
S2
S3
SF

10.30_11.00

11.00_11.30

11.30_12.00

12.00_12.30

12.30_13.00

13.00_13.30

13.30_14.00

14.00_14.30

14.30_15.00

17.00_17.30

17.30_19.00

RODZINNE REKREACJE OKej

13.30_19.00

TRENING MIĘŚNI DNA MIEDNICY
OKej / J. LIBERADZKA 10.00_11.00
RODZINNE REKREACJE OKej

13.30_19.00

PZWLA

11.00_13.00

PORANNY FITNESS OKej

ADAM JANKOWSKI 10.00_11.00

p y t a n i a p r o s i m y k i e r o w a ć n a a d r e s : h a l a@o k . b r w i n ow. p l
ZAJĘCIA BEZPŁATNE DLA MIESZKAŃCÓW TG SOKÓŁ
ZAJĘCIA BEZPŁATNE DLA
MIESZKAŃCÓW
ZAJĘCIA PŁATNE PROWADZONE
PRZEZ INSTRUKTORÓW OK

SŚ

UKS KOBRA
ZUMBA
SIATKÓWKA

HOLISTIC FITNESS
TRENING IND.

KOSZYKÓWKA / KLUBY
TYGRYSY

SEK TOR ZE ŚCIANK Ą WSPINAC ZKOWĄ

S2

SEKTOR ŚRODKOWY

