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W numerze m.in.:
Inwestycje

przebudowa dróg
w Otrębusach, podpisanie
umowy na projekt szkoły
w Parzniewie

> strona 2–3

Apel o rozsądne
korzystanie z wody
w upalne dni

> strona 3
> strona 3

Z prac Referatu Ochrony
Środowiska i Rolnictwa

esja Rady Miejskiej
w Brwinowie będzie
mieć w swoim porządku obrad m.in. uchwały
dotyczące wotum zaufania
dla burmistrza Arkadiusza Kosińskiego, przyjęcia
sprawozdania finansowego
oraz sprawozdania z wykonania budżetu, a także
udzielenia absolutorium za
2020 r. Odbędzie się także
debata nad raportem o stanie gminy, który przedstawia m.in. dane statystyczne
oraz działania podejmowane
w ubiegłym roku, stan realizacji programów i strategii
oraz uchwał podejmowanych
przez radnych. Relacja z sesji
absolutoryjnej – w lipcowym
numerze biuletynu „Ratusz”.
Na zdjęciu: Brwinów
z widoczną po południowej
stronie torów ul. Pruszkowską – jej przebudowa została
zrealizowana w 2020 r.
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Festiwal Otwarte
Ogrody

program wydarzeń
kulturalnych w Brwinowie,
Koszajcu i Otrębusach
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strony Gminnego Ośrodka
Kultury w Brwinowie
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Inwentaryzacja źródeł
ciepła
zapowiedź badań
ankietowych
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Sport i aktywność
fizyczna

Narodowy Spis
Powszechny

informacje Głównego
Urzędu Statystycznego

> strona 11

badania środowiskowe
obejmują także część
terenu gminy Brwinów

> strona 12

Parkuj przy WKD Otrębusy
Otwarty, bezpieczny i bezpłatny – parking „Parkuj i Jedź” w centrum Otrębus.

P

arking znajduje się w rejonie przystanku WKD
i przystanków brwinowskiej
komunikacji miejskiej, dzięki czemu jest dogodnym
punktem przesiadkowym.
Bezpłatny parking jest
dostępny dla kierowców
i rowerzystów. Auto można
zaparkować na jednym z 69
miejsc postojowych, w tym
dwóch dla osób z niepełnosprawnościami. Zadaszone

wiaty i stojaki na 22 rowery
służą miłośnikom dwóch
kółek. Parking jest czynny całą dobę, a jego teren
w całości objęty jest monitoringiem wizyjnym, co zapewnia bezpieczeństwo jego
użytkownikom.
Korzystanie z parkingu
jest bardzo łatwe. Przy wjeździe pobiera się bilet, który
należy zachować. Zeskanowanie biletu przy wyjeździe

otworzy szlaban. Bezpłatny
czas postoju wynosi 24 h.
Gmina Brwinów otrzymała na budowę parkingu 723.120,98 zł unijnego
wsparcia z Regionalnego
Programu
Operacyjnego
WM 2014–2020 w ramach
konkursu z Działania 4.3
„Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza”. Całkowity koszt projektu wyniósł 1 197 856,16 zł.

fot. Urząd Gminy Brwinów (PR)

Informacje związane
z planowaną budową
Centralnego Portu
Lotniczego

Debata
o stanie
gminy
Brwinów

S

oczyszczanie wody
w stawie, relacja z pikniku
ekologicznego w parku
miejskim w Brwinowie

> strona 10
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Podczas sesji Rady
Miejskiej w Brwinowie
17 czerwca br. zostaną
podsumowane działania samorządu w 2020 r.

Komentarz Burmistrza

Osiągnięcia na zawodach
lekkoatletycznych i podsumowanie kampanii
Rowerowy Maj

i s sn 2083-9278

2 ratusz
Biuletyn informacyjny Ur z ę d u G m i n y B rw i n ó w
nr 107 | 16 czerwca 2021
fot. Urząd Gminy Brwinów (PR)

Inwestycje
drogowe
w
Otrębusach
Kompleksowa przebudowa ulicy Polnej
w Otrębusach jest już
na finiszu, a na początku lipca w pobliżu
rozpoczną się kolejne
roboty drogowe –
przebudowa odcinka
ulicy Sadowej. Planowane zakończenie tej
ważnej inwestycji ma
nastąpić jesienią.

N

a początku czerwca
zakończyły się prace
związane z budową nowej
jezdni ul. Polnej na całej
długości, zjazdów indywidualnych i wjazdów na dro-

Ul. Polna po przebudowie
gi wewnętrzne oraz budową
nowego chodnika i zatoki
postojowej w rejonie ul. Spacerowej. Dla poprawy bezpieczeństwa zamontowano
na jezdni próg zwalniający.
Zadanie realizowała firma
ROBOKOP Grzegorz Leonowicz z Milanówka, która
terminowo wywiązała się
z powierzonego zadania.
Ulica Polna w Otrębusach krzyżuje się między innymi z ulicą Sadową, której
przebudowa na odcinku od
ulicy Natalińskiej do ulicy
Sygietyńskiego rozpocznie
się już wkrótce. To kolejna

Ul. Sadowa przed rozpoczęciem prac

duża inwestycja w poprawę
stanu dróg gminnych. W postępowaniu przetargowym
ogłoszonym w kwietniu br.
został wyłoniony wykonawca prac – firma FAL-BRUK
Sp. z o.o. sp.k. z Warszawy –
który przedstawił najtańszą
ofertę spełniającą wszystkie
postawione
wymagania.
Wartość umowy wynosi
1.211.550,00 zł.
Roboty drogowe na
ulicy Sadowej potrwają do
jesieni (planowane zakończenie prac ma nastąpić
30 września). i obejmują
swoim zakresem m.in.:

- przebudowę jezdni oraz
wyniesionego skrzyżowania
z ul. Kolberga i Spacerową,
zjazdów
indywidualnych
i kolidującej sieci telekomunikacyjnej,
- remonty wlotów ulic poprzecznych: Owocowej, Zacisznej i M. Dąbrowskiej,
- budowę chodnika, systemu odwadniającego i opaski
z płyt ażurowych,
- wykonanie oznakowania.
– Zaplanowana w tym
roku przebudowa ul. Polnej
i odcinka ul. Sadowej oraz
w kolejnych latach rozbudowa obecnie projektowanego

odcinka ul. Sadowej (od ul.
Wspólnej do skrzyżowania
z ul. Warszawską) w zasadzie zakończy proces modernizacji sieci szkieletowej
tej części Otrębus – podkreślał burmistrz Arkadiusz
Kosiński.
Otrębusy mogą się też
spodziewać dużej inwestycji,
którą ma realizować Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich – na skrzyżowaniu ulic Natalińskiej oraz
M. Piaseckiego ma powstać
jeszcze w tym roku nowe
rondo. Trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu.

Realizacja
inwestycji
została podzielona na etapy. Pierwszym z nich jest
zaprojektowanie budynku szkolnego dostosowanego do przyjęcia około
450 uczniów klas 0-8 wraz
z pełnowymiarową halą
sportową. – Budujemy na
dzisiejsze potrzeby ze sporą
nawiązką. Liczę się jednak
z tym, że będziemy musieli
tę szkołę rozbudować. Realizacja programu Mieszkanie
Plus na terenie Parzniewa

może spowodować, że docelowo potrzebna będzie szkoła nawet dla 1000 uczniów
– powiedział burmistrz Arkadiusz Kosiński. Gmina
stara się już o pozyskanie
sąsiednich działek na cele
publiczne.
Aktualnie w założeniach
do projektu przewiduje się
18 sal lekcyjnych dla klas
0–8, dwie sale językowe,
jedną salę komputerową,
pomieszczenia do zajęć
Dokończenie na str. 3 >>>

fot. Urząd Gminy Brwinów (PR)

Szkoła w Parzniewie –
podpisanie umowy na projekt
Gmina Brwinów rozpoczyna kolejną dużą inwestycję oświatową. 7 czerwca
2021 r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Projektowo-Budowlanym Ekobud s.c. na wykonanie projektu szkoły w Parzniewie. Firma ta
wygrała przetarg, oferując wykonanie usługi za kwotę 504 300,00 zł.

N

a działce, na której zostanie
wybudowana
szkoła, burmistrz Arkadiusz
Kosiński podpisał umowę
z Remigiuszem Owczarkiem – wspólnikiem spółki cywilnej Ekobud. Biuro
projektowe z Łodzi ma
opracować dokumentację
w ciągu dziesięciu miesięcy
od podpisania umowy. Zadanie obejmuje też uzyskanie pozwolenia na budowę.
Plany dotyczące budowy
szkoły w Parzniewie sięgają 2012 r., kiedy to gmina
Brwinów pozyskała działkę

o powierzchni 3 ha zlokalizowaną przy ul. Przyszłości
z przeznaczeniem na cele
oświatowe. Już w 2015 r. planowane było wykonanie dokumentacji projektowej dla
budowy szkoły i przedszkola
w Parzniewie, zawarto umowę i przeprowadzono konsultacje społeczne.
W związku ze zmianami
w systemie oświaty nastąpiła
jednak konieczność zmiany
planów.
Wprowadzono ośmioklasowe szkoły podstawowe,
co spowodowało potrze-

Urząd Gminy Brwinów: adresy i telefony			

22 738 26 15

e-mail: brwinow@
brwinow.pl

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
Urząd Stanu Cywilnego, tel. 22 738 25 61
Referat Spraw Obywatelskich, tel. 22 738 25 72
Referat Budżetowo-Fin.-Podatkowy (podatki), tel. 22 738 26 34
Referat Planowania Przestrzennego, tel. 22 738 26 54
Referat Gospodarki Nieruchomościami, tel. 22 738 26 53
Referat Oświaty, tel. 22 738 26 17
Biuro Promocji, tel. 22 738 26 29

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: promocja@brwinow.pl
Współpraca: Gminny Ośrodek Kultury w Brwinowie
(str. 5–7, Karta Biblioteczna str. 8)

www.brwinow.pl

Straż Miejska

22 729 63 94

oraz bezpłatny
z terenu gminy:

986

e-mail: straz.miejska@brwinow.pl

Urząd Gminy

bę wybudowania znacznie
większego budynku. Działka okazała się za mała, aby
pomieścić kompleks szkolno-przedszkolny, a starania
o dodatkowy teren nie przyniosły na razie efektów.
Początkowo rozważano
budowę w tym miejscu tylko
przedszkola, ale z powodu
braku możliwości pozyskania gruntów na wniosek burmistrza Arkadiusza
Kosińskiego Rada Miejska
w Brwinowie podjęła decyzję o przeznaczeniu środków na budowę szkoły.

ratusz 3
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komentarz burmistrza

Arkadiusza Kosińskiego

na temat sytuacji awaryjnej,
jaka spowodowała problemy
z zapewnieniem ciśnienia wody w sieci

W
Apel o rozsądne korzystanie z wody
W czasie upałów i bezdeszczowych dni znacznie wzrasta
zużycie wody, co może powodować spadki ciśnienia na wyżej
położonych terenach gminy, na końcówkach sieci oraz na najwyższych piętrach osiedli. Prosimy o wykorzystywanie wody w ciągu
dnia (a zwłaszcza w godz. 19–23) przede wszystkim do celów
bytowych, natomiast do podlewania trawników i ogrodów,
napełniania przydomowych basenów itp. w godz. 23–6 rano.

fot. M.Klajnowski

Aktualne informacje na stronie: bpwik.pl

socjoterapeutycznych przystosowane dla osób niepełnosprawnych z wyjściem
bezpośrednio na zewnątrz
wraz z aneksem kuchennym i odrębnym węzłem
sanitarnym (wc, prysznic).
W budynku będą się znajdować również: świetlica,
biblioteka, pokój nauczycielski z aneksem kuchennym
i węzłem sanitarnym, gabinety psychologa, logopedy
i lekarski, sklepik szkolny, toalety dostosowane do
wieku dzieci oraz szatnia.
W budynku szkoły zaplanowana jest również kuchnia
wraz ze stołówką.
Wstępne założenia projektu przewidują ponadto
powstanie pełnowymiarowej sali sportowej, mieszczącej boisko o wymiarach
44,75 m × 22,50 m. Zastosowanie kurtyn da możliwość podziału pola gry na
trzy części i jednoczesne
prowadzenie treningów koszykówki, siatkówki i innych

dyscyplin
wymagających
mniejszego pola gry. W tej
części obiektu znajdować
się będzie również siłownia
i zaplecza szatniowe.
	Zadanie obejmuje również zaprojektowanie drogi dojazdowej, chodników,
miejsc postojowych, ogrodzenia terenu oraz dwóch
placów zabaw, dla starszych
i młodszych dzieci.
Obecnie dzieci z Parzniewa uczęszczają do Szkoły
Podstawowej nr 2 w Brwinowie. Gmina Brwinów zapewnia im dojazd autobusami komunikacji miejskiej
– najmłodsze dzieci podróżują z opiekunem szkolnym. Budowa nowej szkoły,
w połowie drogi między
zabudowaniami wsi oraz
osiedli
mieszkaniowych
Twój Parzniew jest ważną
inwestycją dla gminy oraz
mieszkańców rozwijającego
się sołectwa.
Na zdjęciu powyżej: działka,
na której powstanie szkoła.

ostatnich dniach obniżenie ciśnienia wody
odczuli niemal wszyscy
mieszkańcy naszej gminy.
Z jednej strony, po wielu
ciepłych, bezdeszczowych
dniach zwiększył się rozbiór wody wykorzystywanej
do podlewania trawników,
ogrodów oraz napełniania
przydomowych
basenów,
ale Brwinowskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów
i Kanalizacji zmagało się też
z awarią Stacji Uzdatniania
Wody w Parzniewie. Nasza
Stacja Uzdatniania Wody
w Brwinowie przejęła w tej
sytuacji całość zaopatrywania w wodę i choć wielkość
złóż wody i wydajność urządzeń jest z naddatkiem wystarczająca dla zaopatrzenia w wodę dla wszystkich
mieszkańców gminy, jednak
wystąpienie nieoczekiwanej
awarii spowodowało obniżenie ciśnienia w całej sieci.
Ubolewam, że mieszkańcy południowych sołectw – Żółwina, Tereni
i Owczarni – którzy już od
końca kwietnia odczuwają
problemy z wodą, zostali
w tej sytuacji dotknięci najbardziej. Chciałbym podkreślić, że mimo oczekiwania na rozstrzygnięcie przed
sądem sporu między gminą
Brwinów a Podkową Leśną,
ze swej strony uważam, że
mieszkańcy nie powinni
z tego tytułu ponosić żadnego uszczerbku. Burmistrz
Miasta Podkowa Leśna Arkadiusz Tusiński otrzymał
ode mnie zapewnienie, że
gmina Brwinów jest gotowa
do zapłacenia wszelkich naliczanych przez Miasto Pod-

kowa Leśna not księgowych
lub faktur wystawianych
z tytułu realizacji umowy
z 30.04.2021 r. Chcąc zapewnić dostawy wody do południowych sołectw, przyjąłem
wszystkie stawiane warunki
i prosiłem o wznowienie dostaw wody.
Niestety, z awarią SUW
w Parzniewie zbiegła się
też awaria sieci wodociągowej na terenie Podkowy
Leśnej, która chcąc zapewnić wodę swoim mieszkańcom, znacznie ograniczyła
przepływ wody do Żółwina.
Burmistrz Artur Tusiński
zapewnił mnie, że po jej
naprawieniu Podkowa Leśna zwiększy dostawy wody.
Liczę, że odczują Państwo
poprawę w ciągu kilku dni,
a po przywróceniu dostaw
wody z SUW w Parzniewie
sytuacja się ustabilizuje.
Mam nadzieję, że zarówno realizacja awaryjnego
planu, tj. budowa tymczasowej pompowni wody (termin składania ofert mija
17.06. br.), jak też podjęcie
kolejnych inwestycji (o których uchwalenie będę prosił
Radę Miejską w Brwinowie)
zapewnią już na długie lata
bezpieczeństwo pod względem zaopatrzenia w wodę
dla wszystkich mieszkańców.
Zwracając się do mieszkańców południowych sołectw – bardzo przepraszam
Państwa za zaistniałą sytuację. Ze strony Brwinowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji zostały
poczynione
odpowiednie
kroki ‒ usuwanie awarii,
apel dotyczący rozsądnego
gospodarowania wodą przez

mieszkańców gminy, których nie dotykają w takim
stopniu obecne problemy,
doraźne ustawienie cystern.
Zabrakło z naszej strony koordynacji działań BPWiK,
Urzędu Miasta Podkowa
Leśna oraz Urzędu Gminy
Brwinów, przez co nie mogliśmy odpowiednio szybko
przekazać Państwu całego
obrazu sytuacji w sytuacji
awarii w dwóch gminach
jednocześnie.
W trakcie debaty, jaka
miała miejsce 13 maja br.
podczas nadzwyczajnej sesji
Rady Miejskiej w Brwinowie
przedstawiałem informację
o podejmowanych działaniach krótkoterminowych
oraz o planach na przyszłość.
Południowe sołectwa rozwijają się, a gmina ze swej
strony podejmuje kolejne
inwestycje – budowę przedszkola, rozbudowę szkoły,
budowę kanalizacji, modernizację kompleksu sportowego Orlik, współpracę
z powiatem w zakresie inwestycji przy drogach powiatowych (budowę chodników),
budowę ścieżek rowerowych,
utwardzanie dróg gruntowych oraz wykupy gruntów
i regulowanie spraw własnościowych, by móc budować
kolejne drogi… Problemy
z zaopatrzeniem w wodę
wysunęły się jednak obecnie
na pierwszy plan i będą wymagały zrewidowania kolejności następnych inwestycji
i wydatków.
Podejmujemy działania
zmierzające do rozwiązania
problemu w perspektywie
najbliższych tygodni i kolejnych lat.

o g ł o s z e n i e

Oferty pracy – wolne stanowiska w Urzędzie Gminy Brwinów
• Samodzielny Referent w Zespole ds. Funduszy Zewnętrznych

Składanie dokumentów: do 25 czerwca 2021 r. do godziny 13.00.
• Inspektor ds. przygotowania i rozliczania inwestycji drogowych
w Referacie Inwestycji i Remontów
Szczegółowe
informacje:
bip.brwinow.pl
zakładka
Urząd Gminy –
Praca

Składanie dokumentów: do 25 czerwca 2021 r. do godziny 13.00.
• Inspektor ds. obronnych i obrony cywilnej w Urzędzie Gminy Brwinów
samodzielne stanowisko

Składanie dokumentów: do 25 czerwca 2021 r. do godziny 14.00.

4 ratusz
fot. Urząd Gminy Brwinów (PR)
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Bakterie oczyszczają staw w parku
Do stawu w parku miejskim w Brwinowie trafiła w maju kolejna porcja pożytecznych bakterii, które będą oczyszczać wodę.

U

trzymanie czystości
w parkowym stawie
nie jest łatwe. Ten
otoczony drzewami płytki, nieprzepływowy zbiornik wodny latem szybko się
nagrzewa, a nawet wysycha. Z kolei jesienią trafiają
do niego opadające liście,
które gnijąc, powodują nieprzyjemny zapach. Zacho-

wanie stawu w dobrej kondycji i dbanie o jego czystość
wymaga regularnych działań. Mechaniczne oczyszczanie dna i wywożenie
osadów jest radykalną, lecz
bardzo inwazyjną metodą.
Po takich działaniach potrzeba dłuższego czasu, by
powróciła równowaga biologiczna. Na szczęście są

jednak bardziej ekologiczne
sposoby, które sprawdzają
się w walce z zarastaniem
zbiorników wodnych i poprawiają jakość wody.
Referat Ochrony Środowiska
i Rolnictwa już w ubiegłych
latach rozpoczął pierwsze
próby wprowadzenia do stawu pożytecznych mikroorganizmów, które likwidują

glony i sinice oraz redukują
osady denne. Kolejna dawka specjalnego preparatu
zawierającego 19 szczepów
bakterii o różnym sposobie
działania trafiła do stawu
w maju. Zauważalnym efektem jest m.in. wzrost przejrzystości wody.
Stosowany preparat jest
całkowicie bezpieczny dla

ludzi, zwierząt i środowiska.
Uruchamia mechanizm biologicznego samooczyszczania się wody (biorekultywacji) oraz poprawia parametry
fizyczne i chemiczne wody.
W podobny sposób oczyszczane są stawy w Łazienkach
Królewskich oraz zbiorniki
wodne w Ogrodzie Zoologicznym w Warszawie.

Piknik ekologiczny w zielonym
sercu miasta
Piknik ekologiczny był zakończeniem kolejnego etapu rewitalizacji brwinowskiego parku miejskiego. Dziś jest to atrakcyjne miejsce do spacerów,
zabawy, rekreacji i aktywnego spędzania wolnego czasu.

B

fot. Urząd Gminy Brwinów (PR)

urmistrz Arkadiusz Kosiński powitał przybyłych na piknik krótką przemową na temat inwestycji
przeprowadzonych w parku i zaznaczył rolę i wkład
pracy pracowników urzędu
zaangażowanych w projekt
jego rewitalizacji. Wspomniał również, że proces
upiększania zielonego serca Brwinowa jeszcze się nie
skończył. Planowane są dalsze inwestycje.
	Niespodzianką dla gości
odwiedzających park była
akcja rozdawania roślin i toreb tekstylnych. Zaintere-

sowani ekologicznym prezentem mogli otrzymać
roślinę doniczkową – do
wyboru były zioła tj. mięta, bazylia, tymianek czy
krzewy rodzimych gatunków krzewów owocowych.
Na niektórych gałązkach
roślin można było się dopatrzyć zawiązków owoców
– czarnych lub czerwonych
porzeczek i agrestu.
W dalszej części pikniku
na terenie ogrodu botanicznego odbyły się konkursy
z nagrodami i quiz przyrodniczy dla dzieci. Dla uczestników zabaw konkursowych

przewidziane były wyjątkowe, przygotowane na tę okazję nagrody – puzzle.
Brwinowski ogród botaniczny ma charakter edukacyjny i rekreacyjny. Jest
ogrodzony i monitorowany
oraz dostępny bezpłatnie
w ciągu dnia dla wszystkich
odwiedzających, w sezonie
w godz. 9–19. Można w nim
wiele się dowiedzieć o faunie i florze oraz obserwować
rośliny w toku ich wzrostu.
To także doskonały azyl do
odpoczynku i relaksu, poczytania ulubionej książki
czy gry w szachy.

Podczas pikniku na terenie wybiegu dla psów odbył
się pokaz treningu i tresury prowadzony przez psią
behawiorystkę. W jednej
z alejek przy stawie można
zobaczyć zainstalowaną na
koszach gabionowych wystawę o roślinności występującej w parku.
Brwinowski park wraz
z przylegającym do niego
ogrodem botanicznym to
miejsca, które warto odwiedzać regularnie. Prowadzą
tu także ścieżki rowerowe,
co sprawia, że dojazd do tych
atrakcji jest dogodny.
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FESTIWAL SZTUKI I NATURY W GMINIE BRWINÓW

Festiwal Otwarte Ogrody 18|19|20 czerwca 2021
PIĄTEK, 18 CZERWCA

1

WYSTAWA FOTOGRAFII WERNISAŻ

Wystawa prezentuje prace uczestników warsztatów prowadzonych
przez Marka Zdrzyłowskiego. Ostatni rok był szczególnym i stanowił ogromne wyzwanie zarówno dla uczestników, jak i instruktora
warsztatów. Pandemia przeorganizowała system prowadzenia zajęć ze stacjonarnych na on-line. Cieszymy się więc
wszyscy, że mimo trudności efekty tej
pracy można podziwiać na wystawie.
Znalazły się na niej fotografie, które
powstały podczas wykonywania zadań
domowych, krótkich zajęć w ośrodku,
pleneru zimowego oraz w efekcie realizacji własnych pomysłów uczestników
zajęć. Autorami fotografii, którzy wytrwali do końca tego trudnego sezonu
są: Jagoda Paś, Magda Paś, Lidka Szewczyk, Zuzia Sikorska i Radek Piechulski.

Galeria OK / Ośrodek Kultury OKej / Wilsona 2, BRWINÓW /
18.00_19.30

SOBOTA, 19 CZERWCA

2

PODWÓRKO BAJKOWYCH PRZYGÓD

Bajki i opowieści, zabawy z bajkostworami
oraz tworzenie książeczek przestrzennych –
w ten bajkowy świat zabierze dzieci Michał
Malinowski z Muzeum Bajek, Baśni i Opowieści, kustosz, pomysłodawca i założyciel
MuBaBaO, opowiadacz, pisarz, pedagog i podróżnik, autor nowatorskich metod opowiadania i poszukiwacz inspiracji.

Park przy Toeplitzówce / Wiejska 1, OTRĘBUSY / 12.00_13.00

3 W OCZEKIWANIU – TĘSKNOTA W CZASIE PANDEMII
Stowarzyszenie Aktywnych Rodziców, Nauczycieli, Absolwentów
„SARNA” zaprasza na festiwal twórców dziedzin wszelakich i wszystkich, którym w sercu gra.
W PROGRAMIE
•

•

•

O godz.16.30 Ewa Gaworska i przyjaciele. Jak zawsze świetnie
poetycko i muzycznie... i refleksyjnie.

Spotkanie ARTYSTYCZNE. Wernisaż prac twórców plastyków –
Koło Sztuki i Ludwinówka. ARTYŚCI I TWÓRCY wreszcie mogą
wyjść ze swoimi pracami, pokazując je światu. Czy ten trudny
czas tworzenia miał wpływ na sztukę?
Spotkania KULINARNE z jajkiem na wynos. JAJKO – uniwersalny
symbol życia… Dla każdego, wszędzie i od zawsze. Niech i dla nas
będzie atrybutem powrotu do normalności – w tworzeniu, odpoczynku, zabawie, spełnianiu rozlicznych marzeń i pasji
Spotkania MUZYCZNE O godz. 15.30 wystąpią Dominika i Eliza.
Znów razem i tylko z gitarą. W klimacie Caroboo i nie tylko.

Stowarzyszenie SARNA / Park Miejski / BRWINÓW / 14.00_18.00

4

ZIELONO MI WARSZTATY I KONCERT NA TRAWIE

Do ogrodu zapraszają Anna Łukawska-Adamczyk i Adam Adamczyk
wraz z przyjaciółmi – mieszkańcami i sympatykami Koszajca. Organizatorzy zachęcają do zabrania ze sobą koców i koszy piknikowych
W PROGRAMIE
•
•

15.30 PLECENIE WIANKÓW z Aliną Pyrak
17.00 KONCERT na trawie, utwory m.in. Agnieszki Osieckiej, Marka
Grechuty i Wojciecha Młynarskiego zaśpiewa Izabela Szafrańska.
Zainteresowania muzyczne
wokalistki są wielostylowe:
doskonale czuje się zarówno w repertuarze piosenki
literackiej, filmowej, jak
i żydowskiej. W 2019 r. zaczęła współpracę z wybitnym kompozytorem i aranżerem Marcinem Partyką
oraz ze znakomitymi poetami i autorami tekstów.
Premiera
debiutanckiej
płyty Izabeli Szafrańskiej
odbyła 30 listopada 2019 r.
Na co dzień koncertuje ze
swoim zespołem muzycznym. W Koszajcu wokalistka wystąpi razem ze swoimi muzycznymi przyjaciółmi –
Przemysławem Zalewskim (pianino) oraz Przemysławem Skałubą
(klarnet, saksofony).

Ogród w Koszajcu / KOSZAJEC 33 / 15.30_18.00

5

AUX CHAMPS-ELYSÉES KONCERT

Spacer po paryskich uliczkach w rytmie pięknych melodii rodem
z Francji. Piosenki z repertuaru Joe Dassin, Edith Piaf, Mireille
Mathieu, Jacques Brel, w wersji polskiej i francuskiej, m.in. Aux
Champs-Elysées, Milord, Padam padam, La foule, L’accordéoniste, La
vie en rose, Sous le ciel de Paris, Paris un tango. W klimat francuskich
rues przeniosą nas Magdalena Gulbicka, Monika Haber i Michał Haber.
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Stoisko Biblioteki Publicznej im. Wacława Wernera / konkursy literackie z nagrodami, punkt wymiany książek (bookcrossing), przegląd literatury amerykańskiej ze zbiorów biblioteki, czytanie komiksów na
trawie, kącik kreatywny dla dzieci.
Podczas pikniku dostępne FOOD TRUCKI. Mile widziane stroje rodem
z „Bonanzy”.

Ogród sióstr Rayzacher / Pszczelińska 1, BRWINÓW / 18.00

6 ŁAUMA I UKULELE, CZYLI JAK UDOBRUCHAĆ BOGA
SPEKTAKL teatralny oraz WYSTAWA plenerowa „Panteon bogów słowiańskich”
autorstwa uczestników projektu edukacyjno-kulturalnego.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
w ramach programu Narodowego Centrum
Kultury „Bardzo Młoda Kultura 2019-2021”
oraz ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Park przy Toeplitzówce / Wiejska 1, OTRĘBUSY / 19.00

Ośrodek Kultury OKej / Park przed pałacem Wierusz-Kowalskich /
BRWINÓW / 15.00_20.00
* W programie Festiwalu Otwarte Ogrody wykorzystano materiały promocyjne nadesłane przez współorganizatorów oraz z archiwum FOO.

NIEDZIELA, 20 CZERWCA

7

CZARODZIEJSKI FLET FRAGMENTY OPERY W.A. MOZARTA

Z wielka radością mamy zaszczyt zaprosić Państwa na spektakl w naszym ogrodzie.
Artyści Teatru
Wielkiego – Opery
Narodowej zaśpieFESTIWAL
OTWARTE
OGRODY
wają dla Państwa fragmenty jednej z najpiękniejszych oper Mozarta.
Muzyce towarzyszyć będzie taniec, a dekoracją będzie zieleń naszego
ogrodu.

ORGANIZATORZY I PARTNERZY FESTIWALU OTWARTE OGRODY W GMINIE BRWINÓW

Królowa Nocy – Anna Terlecka, Pamina – Magdalena Freino, Tamino
„Ogród
Wernerów”
serdecznie
zaprasza
na koncert:
– Daniel Oleksy,
Papageno
– Michał
Piskor,
Papagena
– Dominika Szewczyk, Sarastro – Paweł Czekała, Geniusz - Joanna Drabik, fortepian –
„Muzyka, taniec i śpiew wśród zieleni”
Wioletta Łukaszewska.

w niedzielę,
20 czerwca
o godz. 13/do
ogrodu przy
Słonecznej /3,13.00
w Brwinowie.
Ogród Państwa
Wernerów
Słoneczna
3, ul.
BRWINÓW
Z wielka radością mamy zaszczyt zaprosić Państwa na spektakl w naszym ogrodzie.
Artyści Teatru Wielkiego Opery Narodowej zaśpiewają dla Państwa jedną z
RODZINNY
PIKNIKFlet”
W STYLU
najpiękniejszych
oper: „Czarodziejski
Mozarta. AMERYKAŃSKIM
W zeszłym roku duża część naszej
wiernej
nie przyszła
z powodu pandemii.
Z myślą
o nich, organizatorzy
• publiczności
15.00_17.00
Mecze BASEBALL
i AMERICAN
FOOTBALL,
możliwość
poznania
dwóch
najbardziej
amerykańskich
postanowili
powtórzyć
ten koncert,
jako, że
szczepienia już dyscyplin
nas chroniąsportowych
i sądzimy, że do
trenerem
Kadr odporność.
Narodowych i promotorem gry w baseball (za20 czerwcaz wszyscy
zyskamy

8

pewniony niezbędny profesjonalny sprzęt).

Państwa,
którzy TAŃCE
byli u nas
w zeszłymnaroku
też zapraszamy,
jako, że piękna nigdy za
• 18.00
COUNTRY
dechach
z wodzirejem
wiele, a wykonanie było mistrzowskie
•

19.00 TAŃCE z zespołem Alabama Band

Muzyce towarzyszyć będzie taniec, a dekoracją będzie zieleń naszego ogrodu.
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Galeria Wiejska nad Łąkami

Kolejne spotkanie dotyczyło grafiki warsztatowej, o której opowiadał autor wystawy „Ziarno czasu” dr hab. Piotr Siwczuk, profesor ASP w Warszawie. „W swoich plastycznych działaniach niezmiennie balansuję na granicy
pomiędzy realnością a abstrakcyjnością przedstawień. Ciało ludzkie jest tu
formą wiodącą. (…) Zapewne jest to z mojej strony objaw szczególnej admiracji dla obiektu, który wydaje się niewyczerpanym źródłem twórczych interpretacji. Ciało, siedziba naszych myśli, posłuszny wędrowiec prowadzący
nas przez życie…”.

Galeria na obszarze wiejskim to wciąż rzadkość, a może ona pełnić bardzo
ważną funkcję popularyzatorską.
Gminny Ośrodek Kultury OKej otrzymał dofinansowanie na projekt „Galeria
Wiejska nad Łąkami” w Domaniewie, którego celem jest upowszechnienie
szeroko pojętej sztuki oraz przybliżenie postaci współczesnych artystów
tworzących w bliskim kręgu naszego regionu. W ramach projektu organizowane są cykliczne wystawy monograficzne, którym towarzyszą prezentacje
i wykłady o poszczególnych dziedzinach sztuki, opowieści o danym artyście,
a także warsztaty artystyczne.
Projekt skierowany jest przede wszystkim do mieszkańców gminy ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców Domaniewa, a spotkania odbywają
się w lokalnej świetlicy przy ul. Małego Księcia 14.

Podczas wykładu autor przybliżył dzieła dawnych mistrzów oraz artystów
współczesnych związanych ze środowiskiem akademickim. Poszczególne
techniki zostały zaprezentowane w autorskim materiale video oraz etiudzie
przygotowanej przez studentów Warszawskiej Szkoły Filmowej. Prezentacji
technik wypukłodrukowych towarzyszyły również warsztaty, dzięki którym
obecni goście mieli możliwość własnoręcznie odbić dla siebie grafikę – kopię
prac uznanych mistrzów dziedziny.

fotografie_ MAREK ZDRZYŁOWSKI

Inauguracja galerii i przedstawienie projektu odbyło się 8 maja. Mimo epidemii frekwencja dopisała, a uczestnicy wysłuchali wykładu o historii malarstwa pejzażowego oraz poznali pierwszego artystę-prelegenta i jego
twórczość – Ewę Gronostajską, absolwentkę malarstwa na Wydziale Sztuk
Pięknych UMK w Toruniu, animatorkę kultury, która tego dnia miała także
wernisaż swoich prac.

Następne spotkanie ze sztuką zaplanowane jest na wrzesień, a w nim projektowanie graficzne z Maciejem Fronczakiem. W październiku ilustracje dla
dzieci z Danielem de Latour i finalnie w grudniu podsumowanie I edycji projektu i – mozaika z Agatą Skibą.

Pokłosiem tego wydarzenia były warsztaty filcowania na mokro i tworzenie
pejzaży z tego popularnego i jakże wielofunkcyjnego materiału plastycznego.
Praca była bardzo owocna i jak stwierdziła Pani Ewa na początku warsztatów
– „czeka nas mokra robota” (po ułożeniu wzoru filc należy dobrze nasączyć
wodą i wielokrotnie ugniatać, wyciskać, potem wysuszyć).

Opiekę merytoryczną nad galerią sprawują: Ewa Gronostajska i Piotr Siwczuk, którzy właśnie prezentacją swojego dorobku przedstawili się lokalnej
społeczności oraz wszystkim odbiorcom sztuki „Galerii nad Łąkami”.
Serdecznie zapraszamy do Domaniewa – obecna wystawa dostępna dla zwiedzających do końca czerwca. Na kolejne zaprosimy już po wakacjach. [mh/aż]
Projekt współorganizowany jest ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.
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DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI ZAPRASZA
Chcesz wyjść z domu po długim czasie izolacji? Porozmawiać o książkach? Napić się dobrej kawy
w miłej atmosferze? Świetnie! Przyjdź na najbliższe spotkanie DKK do naszej filii w Otrębusach
18 czerwca o godzinie 12. Książka, o której porozmawiamy, to zbiór reportaży Justyny Kopińskiej
„Z nienawiści do kobiet”. Autorka jest socjologiem, dziennikarką „Gazety Wyborczej”, laureatką
licznych nagród. Porusza tematy trudne, bolesne, zwraca uwagę na nieskuteczność wymiaru
sprawiedliwości wobec ludzkich krzywd. Często pisze o sprawach bulwersujących, a jej twórczość można nazwać interwencyjną. Książka dostępna w filii w Otrębusach.
Przyjdź, nawet jeśli nie zdążysz zapoznać się z proponowaną lekturą!
Zapewniamy świetną atmosferę oraz... reżim sanitarny.

MIEJSCE: Taras Toeplitzówki
Filia w Otrębusach, ul. Wiejska 1

CZAS: Piątek 18 czerwca, godz. 12.00

„BOOKS, OH YEAH!”, CZYLI BIBLIOTEKA NA PIKNIKU AMERYKAŃSKIM
Nasza Biblioteka bierze udział w Rodzinnym Pikniku w Stylu Amerykańskim. To impreza
organizowana przez brwinowski ośrodek kultury OKej w ramach Festiwalu Otwarte Ogrody. Szukajcie więc naszego stoiska w Ogrodzie nr 8 przy pałacu Wierusz-Kowalskich.
Przygotowaliśmy dla Was wiele atrakcji związanych z książką i kulturą amerykańską:
konkursy literackie z nagrodami, kącik działań kreatywnych, czytanie komiksów na trawie, przegląd literatury amerykańskiej. Będzie też punkt wymiany książek (bookcrossing) i szansa na zrobienie zdjęcia z modnym sloganem.

Miłośnicy książek i czytania – spotkajmy się na pikniku!

NIEDZIELA 20 czerwca, Ogród nr 8!

WAKACJE Z BIBLIOTEKĄ!
Lato już blisko, więc spieszymy z wakacyjną ofertą. Zapraszamy młodsze i starsze dzieci na literacko-plastyczne zajęcia na otwartym powietrzu.
Przez trzy pierwsze tygodnie wakacji będziemy wychodzić w plener z różnymi działaniami:

od 5 lipca do 16 lipca Oddział dla Dzieci w Brwinowie oraz
od 28 czerwca do 9 lipca Filia w Otrębusach.
Jak upłynie nam wspólny czas? Na czytaniu, rozmowach, tworzeniu prac plastycznych i szydełkowych splotów… Będzie kreatywnie, inspirująco i z uśmiechem!
Gdzie nas szukać? Spotkania z Dziecięcą odbędą się na placu zabaw przy ulicy Grodziskiej w Brwinowie oraz przed siedzibą biblioteki przy ul. Kościuszki. Spotkania z Filią natomiast – na tarasie oraz
w parku wokół Toeplitzówki. Szczegółowy plan akcji podamy na naszej stronie www i na plakatach.
Biblioteczne zajęcia wakacyjne są bezpłatne, nie obowiązują zapisy ani sztywne ramy wiekowe
uczestników. Jedynym ograniczeniem jest pogoda. W deszczowe dni nie będziemy mogli się spotkać. Dlatego już dziś przeganiajcie chmury :) Oby od początku wakacji sprzyjało nam słońce!
Do zobaczenia!

REFLEKSJA NA DZIEŃ DZIECKA, CZYLI KSIĄŻKA NAJLEPSZYM PREZENTEM
Niedawno świętowaliśmy Dzień Dziecka. Wspaniały, radosny dzień z mnóstwem prezentów, można powiedzieć – Gwiazdka w czerwcu. Wielu pewnie głowiło się, czym obdarować swoją pociechę.
Według nas dobrym pomysłem zawsze jest książka. A zapisanie dziecka do biblioteki – jeszcze
lepszym :)
Zaszczepienie w młodym człowieku miłości do czytania to inwestycja na całe życie.
„Książki są jak przyjaciel, który zostaje z nami na lata. Z niektórych tytułów nigdy
się nie wyrasta, bo niezależnie od tego, ile mamy lat, nadal nas tak samo wzruszają
i bawią. A genialne książki mają jeszcze to do siebie, że za każdym razem, gdy do
nich wracamy, pozwalają nam odkryć coś nowego i spojrzeć na nasze życie z innej
perspektywy” (źródło: www.wielki-czlowiek.pl).
Nasza biblioteka może znacznie ułatwić ten pierwszy kontakt z książką. Nawet niemowlaki, które dopiero co otrzymały swój PESEL, mogą zostać naszymi czytelnikami. Dla dzieci w wieku przedszkolnym mamy z kolei powitalny pakiet czytelniczy
w ramach akcji „Mała książka – wielki człowiek” (więcej o akcji na naszej stronie,
w zakładce „projekty”).
Nie czekajcie na kolejny Dzień Dziecka!
Zróbcie prezent swojemu dziecku i już dziś wybierzcie się do biblioteki. Mamy regały pełne prezentów :)

WAKACYJNA

BIBLIOTEKA

w pogodne dni

Po co robimy inwentaryzację źródeł ciepła?
aby oszacować koszty i zaplanować środki na przeprowadzenie wymiany ogrzewania
na bardziej ekologiczne
aby poznać liczbę mieszkańców zainteresowanych wymianą ogrzewania
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aby lepiej dopasować programy pomocowe do potrzeb mieszkańców
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Ekoankieterzy ruszą w teren w lipcu

Metale
ciężkie

Czym jest niska emisja?

Gmina Brwinów przystępuje do realizacji projektu
„Inwentaryzacja
źródeł ciepła”.
Piece,
kotły i kominki opalane indywidualnych
m.in. węglem
Dane od mieszańców będą zbierać ekoankieterzy.i drewnem emitują wiele szkodliwych substancji do
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płuc
Brwinów chce poznać liczbę nienia lub kontaktując się oraz zdrowia ludzi. Inwenta- do mieszkańców zastępca
rozrodczy
burmistrza gminy Sławomir
mieszkańców zainteresowa- z Urzędem Gminy Brwinów ryzacja pomoże w poznaniu alergie
nych wymianą ogrzewania, (tel. 22 738 25 94), Strażą źródeł tzw. niskiej emisji Walendowski.
układu (tel.
aby lepiej dopasować swoje Miejską w choroby
Brwinowie
choroby
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PUNKTY ANKIETY, którą będą wypełniać
EKOANKIETERZY
nerwowego
programy dotacyjne do tych 986) lub policją.
krążenia
potrzeb – lub też ubiegać się Strony brwinow.pl i fb.com/ inwentaryzację indywidualnych źródeł ciepła
o środki zewnętrzne, dota- Brwinow wkrótce poinfor- 1. Lokalizacja lokalu/budynku
cje krajowe i unijne, stając mują o terminach inwen– ankieter sprawdzi poprawność danych z bazy adresowej
się ich operatorem na tere- taryzacji w poszczególnych
– padnie pytanie o powierzchnię użytkową budynku i liczbę lokali
nie gminy. Ankieta pozwoli rejonach gminy. Ekoankie2.
Typ budynku
zebrać także dane mówią- terzy będą pracować w dni
(obiekt
mieszkalny, mieszkalno-usługowy, usługowy, handlowy itp.)
ce o tym, w jakim stopniu powszednie w godz. 9–20,
mieszkańcy są gotowi do a w weekendy w godz. 10‒18. 3. Źródła ciepła stosowanego w lokalu/budynku
– ogrzewanie na paliwo stałe (z otwartą lub zamkniętą komorą spalania)
lub olejowe, gazowe, elektryczne itp.
4. Rodzaj ogrzewania na paliwo stałe zastosowany w budynku
>>>>>>>>>> 2022 2023 >>>>>>>>>> 2028
(istniejące źródło ciepła)
– ankieter zapyta o moc i klasę kotła, jego rok produkcji i instalacji,
Do końca 2022 r. posiadacze kotłów Od 1 stycznia 2023 r. nie wolno Od 1 stycznia 2028 r. można
sprawność cieplną, sposób podawania paliwa (ręczne
używać kotłów klasy 5 (ecobezklasowych muszą je wymienić, używać kotłów bezklasowych!
lub podajnik automatyczny) i wyposażenie w urządzenie odpylające
a kominki wyposażyć w urządzenie Urządzenia muszą mieć klasę 3, 4 lub design). Klasy 3 i 4 nie są
– część tych danych właściciel budynku może przygotować
dopuszczone do użytkowania.
5 wg normy PN-EN 303-5:2012.
ograniczające emisję pyłu.
dla ankietera wcześniej, spisując je z tabliczki znamionowej
lub posiadanej dokumentacji technicznej. Ankieter nie będzie wchodził
do budynku właściciela, by samemu je odczytywać i spisywać!
i n f o r m a c j e
5. Rodzaj i ilość stosowanego paliwa
– średnie zużycie w ciągu roku (liczba ton i rodzaj węgla,
brykietu, litry oleju opałowego, metry sześcienne drewna lub gazu)
6. Czy budynek jest ocieplony lub została w nim przeprowadzona
termomodernizacja?
– jeśli tak, padną też pytania o zakres wykonanych prac (w przypadku
wykonania ocieplenia ścian – o grubość ocieplenia)
7. Czy w budynku jest planowana termomodernizacja?
– jeśli tak, padną też pytania o jej zakres, np. ocieplenie ścian, dachu,
stropu, wymiana okien i drzwi
8. Czy w budynku jest planowana zmiana sposobu ogrzewania?
– jeśli tak, padną też pytania o planowany rodzaj ogrzewania
(gazowe, olejowe, elektryczne, OZE, kocioł na paliwo stałe klasy
ecodesign)
120 L
120 L
9. Potwierdzenie, czy dane dotyczą całego budynku – tak lub nie
10. Źródło pozyskania danych – informacje o rozmówcy
– ankieter zapyta, czy na temat budynku rozmawiał z jego właścicielem,
zarządcą, osobą trzecią itp. Nie będzie przy tym nikogo legitymować,
spisywać danych osobowych lub prosić o podpis na jakimkolwiek
dokumencie.
120 L
11. Dodatkowe uwagi

ostatnich latach coraz więcej mówi się
o ograniczaniu emisji szkodliwych substancji. O konieczności likwidacji tzw.
kopciuchów można się przekonać w sezonie grzewczym,
obsewując pogarszanie się
jakości powietrza. Czujniki
odnotowują wówczas duże
stężenia pyłów.
Gmina Brwinów wprowadziła już program dofinansowania zmiany sposobu
ogrzewania, z którego korzysta co roku kilkadziesiąt
gospodarstw
domowych.
Kwota na ten rok wynosi 250
tys. zł – jednorazowo można
uzyskać wsparcie w wysokości do 5 tys. zł (75% kosztów
zakupu źródła ogrzewania).
Aby móc ocenić skalę
potrzeb w gminie i zaplanować dalsze działania,
konieczna jest inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła. Ilu mieszkańców
korzysta jeszcze z węgla? Ile
kotłów trzeba będzie wymienić w skali naszej gminy,

Inne zasady wywozu bioodpadów obowiązują od listopada do marca

Wypełnienie ankiety przez ankietera może potrwać ok. 5 minut.
PROSIMY MIESZKAŃCÓW o POMOC przy sprawnej realizacji inwentaryzacji.
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Wyprawa po cztery złote
i puchar prezesa
Lekkoatleci z Brwinowa, którzy startują w kategorii wiekowej masters,
utrzymują formę. Konrad Bońda wrócił z 29. Mistrzostw Polski Masters
w Wielobojach Lekkoatletycznych z czterema złotymi medalami oraz
nagrodą specjalną Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej.

D

FOT. Archiwum K. BońDY

o Torunia na Mistrzostwa Polski Masters
w Wielobojach Lekkoatletycznych
przyjechała
5 czerwca rekordowa liczba
zawodników. – Frekwencja
była bardzo dobra. Zgłoszono 160 startujących,
41 kobiet i 119 mężczyzn –
relacjonuje Konrad Bońda,
który jest już weteranem
startów w sportach rzutowych, a od kilku lat trenuje
w sekcji lekkoatletycznej
działającej przy Gminnym
Ośrodku Kultury w Brwinowie. – Niestety, tym ra-

zem zdrowie nie pozwoliło
zawodniczkom OKej Brwinów na start i sam musiałem
bronić naszych barw klubowych – dodaje. Jego starty
w Toruniu zakończyły się
świetnymi wynikami.
W wielobojach rzutowych (klasycznym i ciężarkowym) Konrad Bońda zdobył dwa złote medale, bijąc
przy okazji swój rekord
życiowy w wieloboju ciężarkowym.
Kolejne dwa złote medale dołożył w tych samych
konkurencjach w klasyfikacji Mistrzostw Polski Lekarzy, które przeprowadzane
były równolegle na tym samym obiekcie sportowym.
Czekała go też nagroda specjalna. – „Na deser” otrzymałem puchar Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej za
najwyższy wśród medyków
wynik punktowy! – chwali się Konrad Bońda, który
jest lekarzem, a lekkoatletyką zajmuje się w czasie wolnym od dyżurów lekarskich
w szpitalu i lotniczym pogotowiu ratunkowym.
Do Torunia wybrali się
też zawodnicy UKS Jedynka
Otrębusy. Beata Kalista-Łebek zdobyła tytuł mistrzowski w wieloboju klasycznym

FOT. Archiwum K. BońDY

Rowerem do szkoły – wyniki
rywalizacji szkół
Zakończyła się kampania Rowerowy Maj w Brwinowie. Na rowery, hulajnogi lub rolki przesiadło
się ponad 600 uczestników akcji. W zwycięskiej
klasie frekwencja wyniosła ponad 95%.

W

w kategorii K40, Joanna Kaczanowska – drugie miejsce
w wieloboju klasycznym
w kategorii K50 oraz pierwsze miejsce w klasyfikacji
Mistrzostw Polski Lekarzy.
Na trzecim miejscu podium
rywalizację w wieloboju
klasycznym zakończyli Katarzyna Górny w kategorii
K50 oraz Jacek Górny w kategorii M45.
	Za dwa tygodnie w Olsztynie odbędą się Mistrzostwa Masters w Lekkoatletyce. Trzymamy kciuki!
i n f o r m a c j e

piątek 25 czerwca
START na Rynku
godz. 2000

brwinowska nocna

masa
Krytyczna

Więcej informacji:

facebook.com/projektbrwinow
Organizator

współpraca

OSP Brwinów
OSP Żółwin

akcję Rowerowy Maj
zaangażowało
się
wielu uczniów i pracowników brwinowskich szkół.
W akcji liczyła się frekwencja, czyli dojazd na lekcje
w sposób aktywny: na rowerze, hulajnodze, rolkach czy
deskorolce.
Najwyższą frekwencję
(26,2%) osiągnęła Szkoła
Podstawowa nr 1. Natomiast najbardziej rowerową
klasą okazała się klasa IVc
ze Szkoły Podstawowej nr 2
(95% aktywnych przejazdów).
Jeszcze przed końcem
roku dwie klasy pojadą

w nagrodę na wycieczki –
do Muzeum Motoryzacji
i Techniki lub na spotkanie
z popularnymi w USA dyscyplinami sportu na Orliku
w Żółwinie.
	Sponsorzy ufundowali
też nagrody dodatkowe: vouchery na korzystanie z sali
zabaw, lekcję wakeboardu
z instruktorem i rodzinne plażowanie, voucher na
przegląd roweru czy cykl
spotkań z trenerem personalnym.
Szczegółowe wyniki: https://
rowerowymaj.eu/brwinow/
Więcej o kampanii: w lipcowym numerze „Ratusza”.

nagrody za udział w kampanii ufundowali:
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Odbierz, to rachmistrz spisowy!

FOT. Mat. Prasowe GUS

Dzwoni numer 22 828 88 88 lub 22 279 99 99?

Trwa narodowy
spis powszechny

Rachmistrzowie spisowi kontaktują się na razie tylko przez telefon, ale wiele
osób ignoruje te połączenia lub boi się je odebrać. Należy pamiętać, że rachmistrzowie dzwonią z dwóch numerów: 22 828 88 88 oraz 22 279 99 99.
Te połączenia warto odbierać, aby szybko i wygodnie wywiązać się
z obowiązku udziału w Narodowym Spisie Powszechnym.

S

pis rozpoczął się od samospisu
internetowego pod adresem spis.gov.pl
i nadal jest to możliwy sposób wypełnienia obowiązku
spisowego. Pomoc rachmistrza jest jednak przydatna,
a nawet niezbędna w przypadku osób, które nie czują
się pewnie, używając komputera, i nie chcą lub nie
mogą wypełnić formularza
spisowego przez Internet.
Rachmistrzowie telefoniczni dzwonią, aby pomóc

w przeprowadzeniu spisu.
Niestety wiele osób, którym chcą zaoferować swoje
wsparcie, odmawia rozmowy lub odrzuca połączenie
nie sprawdzając nawet, kto
dzwoni.
Odbierając telefon z nieznanego nam dotąd numeru,
trzeba zawsze zachowywać
ostrożność. W czasie spisu
mogą zdarzać się przypadki
podszywania się oszustów
pod rachmistrza. Należy koniecznie pamiętać, że rach-

z a p r o s z e n i e

z e s p o ł u

mistrz nie żąda pieniędzy,
nie pyta o majątek ani o dochody.
W prosty sposób można
sprawdzić, czy osoba, która
podaje się za rachmistrza,
rzeczywiście nim jest. Trzeba tylko zanotować imię, nazwisko oraz numer identyfikatora rachmistrza i skorzystać z wybranej opcji weryfikacji, z aplikacji „Sprawdź
rachmistrza”, dostępnej na
stronie spis.gov.pl lub telefonu na infolinię spisową pod

m a z o w s z e

numer 22 279 99 99, gdzie
można poprosić konsultanta
o sprawdzenie danych rachmistrza.
	Najprościej i najszybciej
będzie zapytać rachmistrza
o podanie jednej z pięciu
ostatnich cyfr naszego numeru PESEL – jeśli odpowie
prawidłowo, można spokojnie kontynuować rozmowę
i przejść do spisu.
Rachmistrz
zadzwoni
z numeru 22 828 88 88 lub
22 279 99 99. Jeśli na telefonie wyświetli się jeden
z tych dwóch numerów,
można odebrać połączenie
bez obaw. Jeśli natomiast
ktoś nie odbierze telefonu od
rachmistrza, może spodzie-

wać się od niego SMS-a i ponownych prób połączenia.
	Spis ze wsparciem rachmistrza jest o tyle łatwiejszy,
że to rachmistrz prowadzi
po całym formularzu spisowym i można od razu
poprosić go o wyjaśnienia
w przypadku niezrozumiałych pytań.
Rachmistrz
dzwoni
w imieniu Głównego Urzędu Statystycznego i robi
to w ramach obowiązków
służbowych. W przypadku
jakichkolwiek wątpliwości
lub braku możliwości spisania się w danej chwili można umówić się na inny, dogodny dla obu stron termin
rozmowy telefonicznej.

Punkty, w których można otrzymać biuletyn „Ratusz”:
BRWINÓW:
Urząd Gminy – ul. Grodziska 12 oraz ul. T. Kościuszki 4A  Biblioteka
Publiczna w Brwinowie, ul. Grodziska 12  Gminny Ośrodek Kultury,
ul. Wilsona 2  Ogród botaniczny przy parku miejskim  Dworek Zagroda,
ul. Grodziska 57  Apteka, ul. Powstańców Warszawy 8  BPWiK,
ul. Wilsona 46  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 Pchli Targ,
ul. Leśna 3  Sklep Antoniak, Rynek 25  Masarnia Ratyńscy, Rynek 22
 Lewiatan, ul. Armii Krajowej 14  Społem, ul. Pszczelińska 48 
Spiżarnia u Krysi, ul. Rynek 8  Sklep, ul. Kraszewskiego 1  sklep
U Jacka, ul. Sochaczewska 19  sklep piekarni AK Otrębusy,
ul. 11 Listopada 4F  kioski – rondo Kowalskiego
otrębusy: Toeplitzówka, ul. Wiejska 1 – Biblioteka 
piekarnia AK, ul. Wiejska 21  sklep Społem przy WKD, ul. Natalińska 21
 piekarnia Witaszczyk przy WKD  sklep U Sabiny, ul. Natalińska 23
kanie: sklep „Małgosia”, ul. J. Piłsudskiego 58  sklep przy WKD,
ul. J. Piłsudskiego 11
koszajec: sklep spożywczo-przemysłowy L. Martysa, Koszajec 30
owczarnia: sklep U Anki, ul. Książenicka 39A  sklep Agata,
ul. Żółwińska 25  Pod Świerkami, ul. Mała 1  sklep Delikatesy na rogu,
ul. Żółwińska 27B
DZIĘKUJEMY SOŁTYSOM ZA POMOC:
 Biskupice  Czubin  Domaniew  Falęcin  Koszajec
 Krosna  Milęcin  Moszna  Kotowice  Owczarnia
 Parzniew  Terenia  Żółwin

kolejne wydanie: 14 LIPca 2021 r.
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