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Park Niepodległości – nowy park w Brwinowie
W południowej części miasta na gminnej działce położonej przy ul. Lilpopa i Osiedlowej powstanie Park
Niepodległości. Częściowo zadrzewiony teren zostanie zagospodarowany na cele rekreacyjne i edukacyjne, tworząc nową ogólnie dostępną dla wszystkich atrakcyjnie zaaranżowaną przestrzeń do wypoczynku, spacerów i relaksu.

P

ark miejski i ogród botaniczny stały się już
wizytówką Brwinowa,
ale w przyszłym roku pojawi się kolejne miejsce idealne do spacerów, spotkań
i zabawy połączonej z edukacją. Nowy park powstaje
przy ul. S. Lilpopa. W tym
rejonie miasta nie było do tej
pory tego rodzaju przestrzeni publicznej.

Umowa z wykonawcą na
realizację pierwszego etapu
inwestycji została podpisana
14 czerwca br. Jej wartość to
ok. 1,13 mln zł – z czego
ok. 430 tys. zł pokryją środki przekazane gminie przez
prywatnego darczyńcę. Firma Sorted sp. z o.o. już przystąpiła do realizacji zadania.
Prace mają zakończyć się
w ciagu pół roku.

	Idea utworzenia Parku
Niepodległości zrodziła się
w roku 100-lecia niepodległości Polski. Wśród starodrzewu i nowych nasadzeń powstaną oświetlone
i utwardzone alejki. W strefie wyznaczonej pod plac
zabaw zainstalowane będą
urządzenia o funkcjach
edukacyjnych. Kalejdoskop,
peryskop, krzywe zwiercia-

dło, spirala, pryzmat, lustro
walcowe i tarcza Newtona to zabawki edukacyjne,
które pozwolą zapoznać się
z prawami fizyki i umożliwią
poznawanie
otaczającego
nas świata. Nie zabraknie
nawiązań do historii. Plan
zagospodarowania uwzględnia istniejący drzewostan
i urozmaicone ukształtowanie terenu.

Brwinów w pierwszej piątce najlepszych gmin
W Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego w 2020 r. oceniono 642 gminy miejsko-wiejskie.

U

zyskanie 5. miejsca
w rankingu to duże wyróżnienie, a przede wszystkim pozytywna i obiektywna ocena finansów. Pod
uwagę były brane m.in. dochody własne, relacja zobowiązań do dochodów, udział

wydatków inwestycyjnych
we wszystkich wydatkach,
obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia oraz pochodne,
udział środków europejskich
w wydatkach, a także udział
w budżecie podatku docho-

dowego od osób fizycznych.
Ranking przygotowała
Fundacja Instytut Studiów
Wschodnich (będąca organizatorem Forum Ekonomicznego) we współpracy
z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu.

z a p r o s z e n i e
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Rowerem przez gminę Brwinów
Ścieżki rowerowe stanowią ważny element infrastruktury drogowej. Już
prawie 30 km dróg i ciągów pieszo-rowerowych służy mieszkańcom i turystom, umożliwiając bezpieczny dojazd do pracy, szkoły i lokalnych atrakcji.

R

ścieżka rozpoczynająca się
przy przebudowywanym
skrzyżowaniu w Grudowie,
a kończąca swój bieg nieopodal stacji PKP w Milanówku, jest ostatnio dość
tłumnie odwiedzana przez
rowerzystów i miłośników
jazdy rolkami. Trakt biegnący w sąsiedztwie torów pośród pól i zieleni to nie tylko
świetny szlak rowerowy, ale
także dogodne dla mieszkańców i turystów połączenie pomiędzy Milanówkiem
a Brwinowem. Zbiega się on
z wybudowaną wcześniej
ścieżką w Grudowie oraz w
Brwinowie wzdłuż ul. So-

fot. Urząd Gminy Brwinów (PR)

ok 2020 i 2021 to
pomimo
pandemii
okres intensywnych
inwestycji w rozwój sieci
dróg rowerowych w gminie
Brwinów. W ramach projektu „Rozwój systemu dróg rowerowych w Gminie Brwinów etap II”, wybudowano
w tym czasie ponad 5,5 km
rowerowych traktów. Biorąc pod uwagę te inwestycje
oraz zrealizowane w latach
poprzednich, jak i planowane do ukończenia w roku
2021 – łączna długość ścieżek rowerowych w gminie
wyniesie prawie 30 km.
Malowniczo położona

chaczewskiej. W najbliższym czasie zostanie również oddana do użytku w tej
miejscowości droga rowerowa prowadząca do granic
Falęcina.
Udając się wspomnianymi wyżej ścieżkami, można dojechać do położonego
w centrum Brwinowa zabytkowego parku oraz odwiedzić niezwykle klimatyczny
ogród botaniczny, który bezpośrednio z nim sąsiaduje.
To cenione przez mieszkańców miejsca wypoczynku,
rekreacji i relaksu. Oba stanowią wyjątkową atrakcję
Brwinowa. A nieopodal parku, po drugiej stronie torów
przy stacji PKP swój bieg
rozpoczyna kolejna dłuższa
trasa rowerowa położona
wzdłuż ul. Pruszkowskiej.
Łączy ona Brwinów z Parzniewem.
Po północnej stronie
miasta wzduż ul. Powstańców Warszawy (od ul. Wiśniowej do mostku na rzece
Zimna Woda) została w tym
roku wybudowana ścieżka

czy też odbywać przejażdżki
służące zdrowiu i rekreacji.
Dogodne połączenia rowerowe ułatwiają zwiedzanie
Brwinowa oraz okolicznych
miejscowości. To jeden z powodów, dla których turyści
zgłosili gminę Brwinów do
udziału w konkursie organizowanym przez PTTK
pn. „Gmina przyjazna rowerzystom”.
Projekt „Rozwój systemu
dróg rowerowych w Gminie
Brwinów Etap II" jest współfinansowany z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
na lata 2014–2020.
Na zdjęciach: ścieżki
do Milanówka oraz wzdłuż
ul. Powstańców Warszawy
na etapie budowy. Obecnie
prace zostały już ukończone
i teraz można się tam wybrać
na przyjemną i bezpieczną
rowerową przejażdżkę.

gmina musi zaczekać z realizacją swojej inwestycji.

Na zdjęciu: Budowa odwodnienia w ul. Spokojnej.

fot. Urząd Gminy Brwinów (PR)

rowerowa, która włącza się
w już istniejącą ścieżkę prowadzącą do miejscowości
Moszna. To także potrzebna i wyczekiwana przez
mieszkańców trasa umożliwiająca dogodny dojazd do
tzw. dzielnicy przemysłowej
gminy Brwinów.
W południowej części
gminy w sołectwie Kanie
zacznie się budowa drogi rowerowej przy Osiedlu
Słonecznym, od granicy z
miejscowością Strzeniówka
w gminie Nadarzyn do miejscowości Granica w gminie
Michałowice. Również i to
zadanie realizowane będzie
w ramach dofinansowania
unijnego i obejmuje także budowę przydrożnego
oświetlenia, instalację wiaty
i stojaków na rowery.
Dzięki rozbudowanemu
systemowi dróg rowerowych
można dziś wygodniej i bezpieczniej podróżować jednośladem do szkoły, pracy

Inwestycje drogowe w Brwinowie
Gmina przebudowuje ulice tworzące szkielet komunikacyjny. Kończą się
prace na ul. Kraszewskiego, trwa przebudowa odcinka ul. Żwirki i Wigury,
Spokojnej i Szkolnej. Nie uda się w tym roku przebudowa ul. Kościuszki.

W

chwili oddania do
druku tego numeru
„Ratusza” na ulicy Kraszewskiego ułożono już pierwszą
warstwę masy bitumicznej.
Ta inwestycja wkrótce zostanie zakończona. Przebu-

dowa kilku ulic w północnej
części miasta realizowana
jest jako zadanie dwuletnie: w tym roku wykonany
zostanie ciąg na wschód
od ul. Biskupickiej – ulice
Szkolna, Spokojna i odci-

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. 8–9, Karta Biblioteczna str. 10)

www.brwinow.pl

Straż Miejska

22 729 63 94

oraz bezpłatny
z terenu gminy:

986

e-mail: straz.miejska@brwinow.pl

Urząd Gminy

nek ul. Żwirki i Wigury do
ul. Powstańców Warszawy.
Niestety, nie uda się realizacja ul. Kościuszki. PGE Rejon Energetyczny Pruszków
planuje kablowanie doziemne w 2022 r. i do tego czasu
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Problemy z wodą

k o m u n i k a t

w południowych sołectwach
Gmina Brwinów już kilka lat temu podjęła
kroki, by poprawić zaopatrzenie w wodę.
Zmiana w relacjach z Podkową Leśną powoduje konieczność nowych działań.

Ograniczenia w korzystaniu z gminnej
sieci wodociągowej w godz. 15–24
Zarządzenie Nr 49.2021 Burmistrza Gminy Brwinów
z dnia 21 czerwca 2021 r.
w sprawie ustanowienia na terenie Gminy Brwinów zakazu podlewania wodą
z gminnej sieci wodociągowej ogródków przydomowych, działkowych,
tuneli foliowych, terenów zielonych, upraw rolnych oraz napełniania
basenów i oczek wodnych
Na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378 oraz z 2021 r. poz. 1038) w związku z niedoborem wody
na terenie Gminy Brwinów, zarządzam co następuje:

§1

1. Wprowadza się zakaz podlewania w godzinach 15.00–24.00 wodą z gminnej sieci
wodociągowej ogródków przydomowych, działkowych, tuneli foliowych, terenów
zielonych, upraw rolnych oraz napełniania basenów i oczek wodnych na terenie
Gminy Brwinów, od dnia wydania niniejszego zarządzenia do odwołania.
2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 dotyczy osób fizycznych, osób prawnych oraz innych
jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

§2

1. Nadzór i egzekwowanie niniejszego zarządzenia powierza się Straży Miejskiej
w Brwinowie.
2. Podmioty nieprzestrzegające ustanowionego zakazu podlegają odpowiedzialności
w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 maja 1971 r. kodeks
wykroczeń (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 281, 720).

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w drodze
obwieszczenia na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Brwinów oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brwinów, a także podlega zatwierdzeniu
na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Brwinowie.
Burmistrz Gminy Brwinów
(–) Arkadiusz Kosiński

Oddany do użytku w tym roku wodociąg z Brwinowa do Owczarni z założenia miał zwiększać dostawę wody do południowych sołectw od strony
zachodniej – nie było jednak mowy o rezygnacji
z tranzytu przez Podkowę Leśną do Żółwina. Kilkudniowe całkowite zamknięcie zasuw w kwietniu br.
pokazało skalę nieporozumień. Oczekując na sądowe rozstrzygnięcie sporu, gmina Brwinów jest gotowa do zapłacenia wszelkich naliczanych przez Miasto Podkowa Leśna faktur, by sytuacja braku wody
w czasie największych rozbiorów wody nie odbijała
się na mieszkańcach.
Obecny plan działań krótko- i długoterminowych
1. Został uruchomiony przetarg i podpisano umowę na budowę tymczasowej kontenerowej pompowni wody w Brwinowie, która zostanie umieszczona w rejonie ul. Wilsona/Sportowej. Pozwoli
to na zwiększenie ciśnienia wody w wodociągu prowadzącym bezpośrednio do Żółwina. Wykonawca
zrealizuje to zadanie do połowy września.
2. Rozpoczęte zostało już projektowanie szerzej
zakrojonych prac dotyczących sieci wodociągowej
w Owczarni, w tym m.in. budowy pompowni wody
i zbiornika retencyjnego, które będą zlokalizowane
w Owczarni w rejonie skrzyżowania ul. Książenickiej i Kazimierzowskiej. Konieczna jest budowa kilkuset metrów nowych wodociągów o odpowiednim
przekroju, które będą w stanie sprawnie przeprowadzić wodę przez tereny Owczarni do Żółwina.
Po zakończeniu projektowania i uzyskaniu wszelkich uzgodnień prace w terenie mogłyby ruszyć
w przyszłym roku.
3. Kontynuacją powyższych działań będą też
inwestycje w rejonie stacji podnoszenia wody przy
OSP w Żółwinie, która zostanie przystosowana
do dopływu wody nie z kierunku Podkowy Leśnej,
a od strony Owczarni.
4. W perspektywie przyszłego roku – dla zwiększenia możliwości zaopatrzenia w wodę wszystkich
mieszkańców gminy Brwinów – zostaną podjęte
działania zmierzające do poszukiwania lokalizacji pod nową stację uzdatniania wody lub sprawdzenia możliwości zwiększenia wydajności istniejącego SUW w Brwinowie, gdyż jak pokazał ten
rok, rozbiór wody w ciągu kilku upalnych tygodni
wzrasta pięcio- a nawet sześciokrotnie, do wartości,
których można by oczekiwać w przypadku znacznie
większej aglomeracji.
5. Aby zyskać dodatkowe zabezpieczenia na wypadek większych awarii sieci, planowane jest wybudowanie połączenia sieci gminy Brwinów oraz gminy Grodzisk Mazowiecki (od strony Książenic),
a w perspektywie następnych lat – połączenie sieci
między Żółwinem i Otrębusami (co będzie wymagało nawiązania współpracy z Lasami Państwowymi).
Doraźnie Brwinowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji umieściło na hydrantach
krany umożliwiające czerpanie wody w Owczarni w rejonie skrzyżowania ul. Kazimierzowskiej i Książenickiej (naprzeciwko kapliczki) oraz
w Żółwinie przy wjeździe na teren budynku nowego
przedszkola przy ul. Nadarzyńskiej 42.
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Absolutorium
i wotum zaufania
dla Burmistrza
Głównym tematem sesji Rady Miejskiej w Brwinowie 17 czerwca 2021 r. było podsumowanie
ubiegłego roku. Zarządzanie gminą w trudnym
czasie pandemii zasłużyło na bardzo dobrą
ocenę.

R

ada Miejska w Brwinowie rozpatrywała raport o stanie
gminy Brwinów za ubiegły rok podczas posiedzenia stacjonarnego, które odbyło się w sali OSP
17 czerwca br. 		
Każdy mógł się już
wcześniej zapoznać z treścią ponadstustronicowego
dokumentu (zamieszczonego w Biuletynie Informacji
Publicznej), który został
podczas sesji omówiony
przez zastępcę burmistrza
Sławomira Walendowskiego. Żaden mieszkaniec nie
zgłosił się do udziału w debacie o raporcie o stanie
gminy Brwinów w formie
przewidzianej w ustawie
o samorządzie gminnym,
jednak grupa osób z Żółwina przybyła do Brwinowa,
by przysłuchiwać się dyskusji i sygnalizować kwestię
kłopotów z zaopatrzeniem
w wodę południowych sołectw. Wątek tych problemów, jakie pojawiły się pod
koniec kwietnia tego roku,
pojawił się także w debacie
nad raportem za 2020 rok.

W debacie radnych wybrzmiało jednak przede
wszystkim to, że gmina
Brwinów z powodzeniem
radziła sobie w czasie pandemii. Większość zabierających głos podkreślała, że na
pochwałę zasługuje ostrożne i racjonalne gospodarowanie budżetem, a jednoczesne utrzymanie dużego
tempa inwestycji. Doceniano też pracę burmistrza
i jego zastępców, skarbnika
i pracowników Urzędu Gminy Brwinów.
Przy czterech osobach
nieobecnych za wotum zaufania dla burmistrza Arkadiusza Kosińskiego głosowało 14 radnych, a trzech
wstrzymało się od głosu.
Kolejnymi
punktami
było zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz
sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Brwinów
za rok 2020 oraz udzielenie
burmistrzowi absolutorium.
Opinie Komisji Rewizyjnej
oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
były pozytywne, bez zastrzeżeń. W efekcie radni

podjęli obie uchwały niemal
jednogłośnie. Przy dwóch
osobach nieobecnych, „za”
było 18 osób, a jedna wstrzymała się od głosu.
Raport o stanie gminy
stanowi
podsumowanie
działalności Urzędu Gminy Brwinów w poprzednim
roku pod kątem m.in. wykonanych inwestycji gminnych, a także działań Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego
Ośrodka Kultury, Biblioteki
Publicznej im. W. Wernera,
Straży Miejskiej oraz placówek oświatowych. Pomimo
pandemii i realnie malejących w całym kraju dochodów samorządów z PIT gmina Brwinów nie odnotowała deficytu budżetowego,
a większość z zaplanowanych inwestycji została zrealizowana.
Wśród inwestycji ukończonych w 2020 r. znalazły
się m.in.
modernizacja targowiska w Brwinowie,
oddanie do użytkowania
budynku
przedszkola
w Żółwinie,

zakończenie kolejnego
etapu rewitalizacji parku
miejskiego,
rozbudowa ul. Pruszkowskiej w Brwinowie,
budowa ul. Słonecznej w Mosznie i Krośnie
Wsi (etap I),
budowa parkingu Parkuj
i Jedź w Otrębusach,
przebudowa ul. Kampinoskiej w Brwinowie
(etap II),
przebudowa ul. Milanowieckiej w Owczarni,
przebudowa ul. Żółwińskiej (na odc. od ul. Grodziskiej do ul. Kazimierzowskiej) w Owczarni.
Gmina Brwinów sukcesywnie rozwija infrastrukturę
rowerową. Powstają nowe
ścieżki i ciągi pieszo-rowerowe. W 2020 r. zostały
zbudowane ścieżki:
w Żółwinie wzdłuż
ul. Słonecznej (na odcinku od ul. Nadarzyńskiej
do ul. Południowej),
w Brwinowie wzdłuż
ul. Pruszkowskiej, połączenie z centrum miasta
łączące się ze ścieżką do
Parzniewa,

wzdłuż ul. Natalińskiej
w Otrębusach (od ul. Piaseckiego do WKD),
w Brwinowie wzdłuż
ul. Piłsudskiego (od ronda Kozielewskiego do ul.
Przejazd),
w Mosznie Wsi od ronda
do granicy Pruszkowa.
W ubiegłym roku rozpoczęto dwie nowe inwestycje,
które zostaną zakończone
w 2021 r.:
budowa nowego skrzydła Szkoły Podstawowej
w Żółwinie,
budowa świetlicy wiejskiej w Kaniach.
W 2020 r. opracowano
dokumentację projektową
ważnych inwestycji gminnych m.in. budowy biblioteki w Brwinowie, która
rozpoczęła się w 2021 r.,
a także przebudowy i rozbudowy dróg gminnych –
np. ul. Szkolnej w Żółwinie,
skrzyżowania ul. Południowej z ul. Młochowską wraz
z odcinkiem ul. Młochowskiej do granicy z gminą
Nadarzyn.
Na zdjęciu: sesja absolutoryjna w sali OSP w Brwinowie.

i n f o r m a c j e

NA ZLECENIE GMINY BRWINÓW PRACOWNICY FIRMY ATMOTERM S.A.
DO KOŃCA WRZEŚNIA BR. PRZERPOWADZAJĄ ANKIETĘ DOTYCZĄCĄ
SPOSOBU OGRZEWANIA MIESZKAŃ.

U W A G A!

ANKIETERZY NIE WCHODZĄ DO DOMÓW I MIESZKAŃ.
NIE ZBIERAJĄ DANYCH OSOBOWYCH I NIE PROSZĄ O PODPIS
POD ŻADNYMI DOKUMENTAMI - JEDYNIE WYPEŁNIAJĄ ANKIETĘ.
O AKCJI POINFORMOWANA JEST POLICJA I STRAŻ MIEJSKA.

WALCZMY ZE SMOGIEM O CZYSTSZE POWIETRZE!
RUSZA INWENTARYZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA

Więcej informacji udziela Referat Ochrony
Środowiska i Rolnictwa tel. 22 738 25 94
Tożsamość ekoankieterów można sprawdzić
na podstawie identyfikatora i upoważnienia.

Zadanie pn. "Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Brwinów" jest realizowane
przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu
Wsparcia Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021".
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W Milęcinie i w Czubinie zostaną zainstalowane radarowe wyświetlacze
prędkości, w Kaniach przy świetlicy wiejskiej powstanie wiata rowerowa,
a w Tereni – nowe oświetlenie uliczne przy ulicy Granicznej. Inwestycje
zostaną zrealizowane przy wsparciu finansowym Samorządu Mazowsza.

K

olejny rok z rzędu
gmina Brwinów pozyskała dofinansowania z Mazowieckiego
Instrumentu
Wspierania
Sołectw – MIAS MAZOWSZE. Umowy na przekazanie czterech dotacji, z których każda opiewa na kwotę
nieprzekraczającą 10 000,00
zł (stanowiącą maksymalnie
50% kosztów kwalifikowanych zadania), zostały zawarte 30 czerwca br. Środki
wspomogą realizację ważnych inwestycji związanych
z ruchem drogowym oraz
poprawą warunków życia
mieszkańców w czterech
sołectwach gminy Brwinów.
W Czubinie, przy skrzyżowaniu drogi wojewódz-

kiej nr 720 z drogą powiatową 1509 stanie radarowy
wyświetlacz prędkości. To
urządzenie dokonuje pomiaru prędkości jadących
samochodów i wyświetla jej
wartość. Sygnalizuje pulsującym czerwonym napisem
„ZWOLNIJ” przekroczenie
dozwolonej prędkości i informuje o grożącym mandacie wraz z punktami karnymi. Kierowcy jadący zgodnie z przepisami otrzymają
komunikat „DZIĘKUJĘ”.
Urządzenie ma także możliwość archiwizacji danych
dotyczących
rejestrowanych prędkości i daje wgląd
w statystyki. Wyświetlacze
wpływają na zmniejszenie
prędkości pojazdów oraz powodują wzrost świadomości
kierowców. To ciekawa alternatywa dla tradycyjnych
radarów, pełniąca funkcję
prewencyjną, a nie represyjną.
	Takie samo urządzenie zostanie zamontowane w Milęcinie przy drodze
powiatowej 4108W
(Brwinów – Milęcin
– Błonie) pomiędzy
posesjami 36 i 36A.
W Kaniach jeszcze w
tym roku planowane jest
ukończenie budowy świe-

tlicy, która będzie pełnić
funkcję wiejskiego ośrodka
kultury i miejsca integracji mieszkańców. Zostanie
również zagospodarowany
teren wokół świetlicy. Obok
nowoczesnego
budynku
dostosowanego do potrzeb
osób
niepełnosprawnych
powstanie parking, plac
zabaw, siłownia plenerowa
dla dorosłych oraz wiata na
20 rowerów, której budowę
pokryje w prawie 50% dotacja z programu MIAS MAZOWSZE 2021.
W Tereni zostanie zamontowane
oświetlenie
drogowe przy ul. Granicznej, na odcinku od ul. Sokoła do ul. Słonecznej. Nowa
inwestycja wpłynie znacząco na podniesienie poziomu
bezpieczeństwa mieszkańców oraz ich widoczność na
drodze. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii LED oświetlenie będzie
energooszczędne.
Wszystkie opisane zadania będą współfinansowane przy pomocy środków
z budżetu Województwa
Mazowieckiego w ramach
„Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”
i zostaną wykonane jeszcze
w tym roku.

fot. Urząd Gminy Brwinów (OSR)

Konkurs

Dotacje dla czterech sołectw

na owoc
i warzywo

Piękne rośliny ozdobne,
wypielęgnowane
trawniki i rabaty kwiatowe w ogrodach cieszą
oczy, ale coraz więcej
osób zaczyna doceniać
też możliwość uprawy własnych owoców i warzyw. Z myślą o szerzeniu wiedzy ogrodniczej gmina Brwinów organizuje konkurs na największy
owoc i warzywo.

M

ieszkańcy
gminy
Brwinów, którzy posiadają działkę lub grunty
rolne, na których prowadzone są uprawy, mogą zgłosić
swoje uczestnictwo w konkursie na najbardziej dorodny owoc lub najbardziej
dorodne warzywo. Referat
Ochrony Środowiska i Rolnictwa zachęca do pochwalenia się okazami wyjątkowymi pod względem wielkości, ciężaru czy objętości.
W ubiegłych latach zwyciężały m.in. dynie, kabaczki,
pomidory, buraki oraz maliny i winogrona.
Zgłoszenie odbywa się
poprzez złożenie formularza wraz z danymi kontaktowymi i krótkim opisem
uprawy. Formularz jest dostępny na www.brwinow.pl
oraz w wersji papierowej
w Urzędzie Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12.
Można uzyskać go również
w Referacie Ochrony Śro-

dowiska i Rolnictwa przy ul.
Kościuszki 4A pok. 12. Pracownicy tego referatu będą
umawiać się z uczestnikami
w celu obejrzenia zgłoszonego okazu w miejscu jego wyhodowania.
Uczestnictwo w konkursie można zgłaszać na bieżąco przez cały sezon, wraz
z dojrzewaniem różnych
gatunków owoców i warzyw, ale nie później niż do
10 października br. Nie ma
ograniczeń w liczbie zgłoszeń od jednej osoby. Przy
ocenie komisja konkursowa
będzie brała pod uwagę nie
tylko wielkość i ciężar, lecz
także miejsce wyhodowania
owocu lub warzywa oraz rodzaj nawożenia.
	Zwycięzcy
otrzymają
atrakcyjne i praktyczne nagrody pozwalające na dalsze rozwijanie ogrodniczego
hobby – sadzonki roślin, narzędzia ogrodowe itp. Pula
nagród wynosi 1000 zł.

i n f o r m a c j e

Lis wolno żyjący jest podatny na
zakażenie wirusem wścieklizny.

Dziki podchodzą do domostw,
szukając resztek jedzenia.

Lisy zbliżają się do naszych
posesji w poszukiwaniu jedzenia.

Gdy się na nie natkniemy,
zachowajmy ostrożność!

WŚCIEKLIZNA U LISÓW!
GDY SPOTKASZ LISA:

nie płosz go, zostaw otwartą bramę na posesji,
a zwierzę samo wróci do swojego naturalnego środowiska,

UWAGA NA DZIKI!
GDY SPOTKASZ DZIKA:

jeśli zwierzę zachowuje się nietypowo, powiadom służby interwencyjne
(policję, straż miejską, Powiatowego Lekarza Weterynarii),

Nie krzycz, nie wykonuj gwałtownych ruchów i nie uciekaj.
Nie zbliżaj się do zwierzęcia. Nie głaszcz go i nie przepędzaj.
Najlepiej oddal się.

gdy natkniesz się na martwego lisa, nie zbliżaj się do zwłok
i powiadom o tym fakcie Powiatowego Lekarza Weterynarii.
Oznakuj miejsce znalezienia padłego lisa.

Nie dokarmiaj dzików. Nie zostawiaj żywności ani jadalnych
odpadów bez nadzoru na zewnątrz domów.

Uważaj na swojego pupila. Zaszczep go przeciw wściekliźnie.
Szczepienie psów jest obowiązkowe.

Na posesjach warto zainstalować szczelne ogrodzenie oraz
zaopatrzyć się w specjalne preparaty odstraszające dziki.
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Nagrody za Rowerowy Maj
Kampania Rowerowy Maj dobiegła już końca. Dwie zwycięskie klasy
pojechały w nagrodę na wycieczki – do Muzeum Motoryzacji i Techniki
w Otrębusach oraz na spotkanie z popularnymi w USA dyscyplinami sportu
na Orlik w Żółwinie.

O

IIIa ze Szkoły Podstawowej
nr 1 (ponad 84%).
	Zwycięska klasa pojechała na wycieczkę do Muzeum Motoryzacji i Techniki
w Otrębusach. Uczniowie
klasy IV c z SP 2 mogli podziwiać ok. 300 pojazdów
z różnych epok m.in. samochodów, motocykli, rowerów, a nawet wózków dziecięcych. Wśród eksponatów
znajduje się m.in. czołg
z serialu „Czterej pancerni
i pies”. Ciekawostką dla
dzieci był zabytkowy sprzęt
AGD. Uczniowie odwiedzili
też Zagrodę, gdzie odpoczywali w cieniu drzew i poznawali historię dworku.
	Na Orliku w Żółwinie
uczniowie z klasy IIIa z SP
nr 1 w Brwinowie spotkali się z dwiema najbardziej

amerykańskimi dyscyplinami sportowymi – bejsbolem
i futbolem amerykańskim.
Z pomocą trenera kadr narodowych i zarazem promotora gry w bejsbol dzieci poznały podstawowe techniki
gry, a także wzięły udział
w treningu.
	Nad przebiegiem kampanii w szkołach czuwali
bezpośrednio koordynatorzy szkolni: Ewelina Pyszczak i Hubert Rdest z SP nr 1
oraz Monika Smardzewska-Szuba oraz Małgorzata Tereszczyńska z SP nr 2.
W przeprowadzenie kampanii angażowali się także wychowawcy klas, nauczyciele
i pracownicy obu szkół.
Na zdjęciach: Zwycięskie
klasy udały się na wycieczkę
do Otrębus i Żółwina.

Zaproszenie do ogrodu
Ogród botaniczny w Brwinowie czynny jest
codziennie w godzinach 9–19.

N

awet jeśli ktoś już odwiedził ogród botaniczny, warto uczynić to
ponownie! Zaczynają kwitnąć kolejne gatunki roślin,

pachną zioła, dojrzewają
warzywa... W cieniu drzew
w ogrodzie i parku miejskim
można z powodzeniem przetrwać letnie upały.
fot. Urząd Gminy Brwinów (PR)

fot. Urząd Gminy Brwinów (PR)

gólnopolska kampania
Rowerowy
Maj promuje zdrowy tryb życia i zrównoważoną mobilność, a poprzez
element rywalizacji popularyzuje rower jako środek
transportu do szkoły. Kampania w Brwinowie była
w tym roku przeprowadzona po raz pierwszy i cieszyła się dużą popularnością
wśród uczniów i pracowników brwinowskich szkół.
W rankingu oceniana była
frekwencja, czyli liczba aktywnych dojazdów do szkoły w czasie trwania akcji.
Najbardziej rowerową klasą okazała się klasa IVc ze
Szkoły Podstawowej nr 2
(ponad 95% aktywnych
przejazdów). Drugi najlepszy wyniki uzyskała klasa

z a p r o s z e n i a

1, sierpnia

1030 Msza Sw. w intencji poległych w Powstaniu
		

w kościele pw. św. Floriana w Brwinowie

1700 Godzina W przy pomniku Armii Krajowej
,
,
1715 Wspólne spiewanie piosenek powstanczych
przy pomniku AK w Brwinowie

koncert w ramach wspierania przez gminę Brwinów
działalności pożytku Publicznego

,

2000 „Roznosiciele radosci.

,,
,
Opowiesc o harcerskiej poczcie powstanczej”
pokaz filmu w Parku Miejskim w Brwinowie
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Ciekawostki w fotoplastykonie
W fotoplastykonie na Rynku w Brwinowie można już oglądać nową
wystawę. Wśród zdjęć pokazujących „Ciekawostki II Rzeczypospolitej”
są także zdjęcia z przedwojennego Brwinowa

C

fot. fundacja koncept kultura

harakterystyczna drewniana budowla stojąca
na środku Rynku w Brwinowie – fotoplastykon – gości
różnego rodzaju wystawy.
Przez ostatnie miesiące były
to współczesne zdjęcia pokazujące Brwinów i okolice,
a teraz nadszedł czas na podróże w czasie i przestrzeni.
Nowa wystawa składa
się z 22 zdjęć przedstawiających ciekawostki z życia przedwojennej Polski,
15 zdjęć, na których zatrzymano w kadrach zimowe
kurorty II RP i 8 zdjęć dawnego Brwinowa.
– Wystawa jest często zaskakująca, lekka w odbiorze,

a zdjęcia, których spoiwem
jest międzywojenna Polska,
są zabawne i różnorodne
tematycznie – zapowiada
Anna Osiadacz z Fundacji Koncept Kultura, która
jest twórcą fotoplastykonu
i prezentowanej w nim wystawy. – W sentymentalnej
podróży udajemy się m.in.
do międzywojennej Warszawy, Ciechocinka, Poznania
czy Krakowa oraz poznajemy ciekawostki związane
z życiem w latach 20. i 30.
XX w. Zobaczymy m.in. legendarną luxtorpedę, czyli
pociąg, którego rekord prędkości na trasie Kraków–Zakopane pozostał do dnia

dzisiejszego niepokonany,
poznamy tajniki robienia
„wiecznej ondulacji” na
włosach kobiet z tamtych
czasów, spotkamy Wojciecha Kossaka w pracowni
przy malowaniu jednego
ze swych dzieł i zobaczymy siłacza, który trzyma na
swych mięśniach podczas
występów cyrkowych karuzelę z dwoma rowerzystami.
Dzięki wystawie można
będzie zobaczyć, jak wyglądały popularne przed wojną
miejsca wypoczynku. Były
to znane do dziś kurorty
zimowe Zakopane czy Krynica Zdrój, a także leżące
na Kresach (dziś na Ukrainie) Worochta, Rafajłowa
czy Sławsko. W jednym
z okienek fotoplastykonu pojawią się też zdjęcia
z dawnego Brwinowa, pokazujące drewniany kościół
i starą karczmę.
„Ciekawostki II Rzeczypospolitej” można oglądać
7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę. Prezentowane
zdjęcia pochodzą ze zbiorów
Towarzystwa Opieki nad
Zabytkami Koło w Brwinowie, OSP Brwinów oraz Narodowego Archiwum Cyfrowego. Pomysł, przygotowanie wystawy i konwersja
zdjęć na pary stereoskopowe
dające wrażenie 3D – Fundacja Koncept Kultura.

Po godzinach
na targowisku miejskim
Zmodernizowane targowisko miejskie w Brwinowie to przestrzeń nie tylko dla handlu. Brwinowscy społecznicy też mają pomysły na zagospodarowanie tego miejsca.

S

woją działalność na targowisku zainaugurowała
scena letnia dla dzieci – Stowarzyszenie Teatr na Pustej
Podłodze pamięci Tadeusza
Łomnickiego chce w ten
sposób wyjść z ofertą kulturalną w przestrzeń miasta.
W wybrane wakacyjne soboty plac targowy stanie się
sceną dla teatrów lalkowych.
Przedstawienia trwają ok.
45 minut, a po nich dzieci
mają jeszcze możliwość spotkania z twórcami przedstawień i poznania niektórych
tajników lalkarstwa. Pierwszym spektaklem był „Smok
wawelski”. Drugi spektakl
– „O Ignasiu, co nie lubił
szkoły” – pokazany zostanie 17 lipca. Informacje
o kolejnych – już wkrótce.

z a p r o s z e n i e

#SZCZEPIMYSIĘ

BIAŁE NIEDZIELE
1 sierpnia i 29 sierpnia

Punkt Szczepień Powszechnych w Hali Sportowej
ul. Moczydłowskiego 2, Brwinów
w godz. 9 - 18

Podawane będą szczepionki jednodawkowe (Janssen)
SZCZEPIENIA BEZ WCZEŚNIEJSZEJ REJESTRACJI

Dobre miejsce na targowisku znalazł też Targ Przydasiów. Termin – ostatnia
niedziela miesiąca w godz.
10–14 – jest już od wielu lat
stałą pozycją w kalendarzu
wydarzeń w Brwinowie.
Inicjatywa Stowarzyszenia
SARNA polega na organizowaniu spotkań, które służą
wymianie lub sprzedaży tego
wszystkiego, co jednemu
zbywa lub niepotrzebnie zalega w domu, a dla drugiego
może okazać się cennym nabytkiem. – Przewertuj szafy
i półki, pozbieraj nietrafione
prezenty… Wymień, podaruj, baw się dobrze – zachęcają organizatorzy. Na Targu Przydasiów można trafić
na prawdziwe okazje i dać
przedmiotom drugie życie.
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Lata zawsze latają… chodzą zimy

Charlie Brown

Razem ze słońcem i chrabąszczami czerwczykami przyleciało do nas długo wyczekiwane lato i… nieco luzu. Zmęczeni
ograniczeniami i deszczem bez zastanowienia daliśmy się
porwać letniemu szaleństwu :)
Artystycznie w Domku i w Owcy
Koniec trudnego sezonu spędzonego w cyfrowej rzeczywistości postanowiliśmy zakończyć w plenerze, smacznie i kolorowo ;) Dzięki temu, że nie przestraszyliście się wietrznej pogody, a dwa tygodnie później paradoksalnie –
upału, spędziliśmy razem z Wami dwa naprawdę udane dni. Cieszymy się, że
dobrze się bawiliście, co wyraziliście nie tylko słowami, ale również fejsbukowymi lajkami – dziękujemy!

trum Kultury „Bardzo Młoda Kultura 2019–2021” oraz ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.
W Koszajcu do swojego ogrodu zaprosili Anna i Adam Adamczykowie z przyjaciółmi, gdzie na gości czekało wicie pięknych wianków z Aliną Pyrak oraz
koncert Izabeli Szafrańskiej, która przypomniała nam m.in. fantastyczne
utwory z repertuaru Marka Grechuty czy Wojciecha Młynarskiego.
Brwinów przyjmował gości w parku miejskim oraz po raz pierwszy w ogrodzie sióstr Rayzacher przy budynku OSP. W parku prezentowali się artyści
zaproszeni przez Stowarzyszenie SARNA – plastycy z kręgu Koła Sztuki i Ludwinówki – oraz muzycy. Za sprawą Elizy Paś i Dominiki Hawrylinki zabrzmiały klimaty dawnego Caraboo, a do wysłuchania poezji śpiewanej zaprosiła
nas Ewa Gaworska. W ogrodzie sióstr Rayzacher w atmosferę francuskich
uliczek wprowadzili gości wokaliści z tercetu „3M”. Zabrzmiały piosenki m.in.
Édith Piaf, Mirelle Mathieu, Jacquesa Brela, w trakcie których angażowano
widownię do wspólnego śpiewania. Niespodzianką był taniec Bożeny Kiełek
(OKejowej Pani Bożenki) z Piotrem Kiełbasą. Koncert był preludium do wystawy prac malarskich francuskiego artysty René Louisa Mazy, zmarłego męża
jednej z właścicielek ogrodu. Ucztą dla ciała były słodkie smakołyki francuskie i francuski „sok” z winogron, jak to na wernisażach bywa.

Podczas pikników w Owczarni i Domaniewie chcieliśmy, abyście w pełni swobodnie mogli skorzystać z tego, co w warunkach „niepandemiczych” można
znaleźć w naszych pracowniach, uczestnicząc w regularnych warsztatach,
których w tym roku wszystkim nam zabrakło. A w tych pracowniach są oczywiście sztalugi i pędzle, fantastyczne warsztaty (np. z filcowania) oraz nauka
gry na instrumentach. Na pikniku sami widzieliście, jak łatwo i przyjemnie
można nauczyć się utworu, uderzając jedynie kolorowymi rurkami! Albo samemu stworzyć bębenek ;) A plastyka? To nie tylko malowanie na papierze
czy płótnie. To również różne eksperymenty. Zabawy z mieszaniem kolorów
i tworzenie tęczy w butelkach dają naprawdę super efekty. Ale co tu kryć ;)
Najświetniejsze są bańki :D I lemoniada! W Domku były również pyszne ciasta, a nawet koncert, ponieważ do boju (dosłownie – przyjechała Straż Pożarna!) wkroczyli gospodarze sołectwa – mieszkanki i mieszkańcy Domaniewa.
Domaniew.pl, dziękujemy za świetną współpracę!
Ostatniego dnia festiwalu przy willi Państwa Wernerów rozbrzmiewała muzyka klasyczna. Ponownie zaproszono artystów Teatru Wielkiego – Opery
Narodowej, którzy wykonali fragmenty Mozartowskiego „Czarodziejskiego
fletu”. „Aria Królowej Nocy” oczywiście wykonana była dwa razy, a pani Maria Werner jak zwykle uraczyła widzów pysznym ciastem własnej roboty.
Po operowych atrakcjach nie zabrakło w Brwinowie chwili dla sportu. Przy
pałacu Wierusz-Kowalskich rozpoczął się „Rodzinny piknik w stylu amerykańskim”. Na okolicznych błoniach rozgrywano mecze dwóch najbardziej popularnych dyscyplin sportowych – baseballu i footballu amerykańskiego. Tańce
i śpiewy w stylu country na piknikowych deskach poprzedziły występ gwiazdy wieczoru – zespołu „Alabama Band”. Biblioteka Publiczna im. Wacława
Wernera w Brwinowie przygotowała kącik kreatywny dla najmłodszych
z konkursami literackimi, czytaniem komiksów oraz punktem bookcrossingu.

Festiwal Otwarte Ogrody
To wyjątkowe święto sztuki i natury rozpoczął 18 czerwca wernisaż wystawy
fotografii uczestników warsztatów prowadzonych od lat przez Marka Zdrzyłowskiego. Prace są efektem niełatwych „hybrydowych” zajęć grupy początkującej, a mimo to wyróżniają się świetnym warsztatem oraz wysoką dojrzałością. Ten kolorowy i zaskakujący makroświat oraz inne interesujące kadry
można oglądać w Ośrodku Kultury w Brwinowie do końca wakacji.
W sobotę już od południa Otrębusy opanowały Bajkostwory, a najmłodsi
w ich miękkich objęciach słuchali bajecznych historii Michała Malinowskiego z Muzeum Bajek, Baśni i Opowieści. Wieczorem natomiast w spektaklu
teatralnym „Łauma i ukulele, czyli jak udobruchać boga” opartym na fabule komiksu Karola Kalinowskiego wystąpiły dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej im. Włodzimierza Puchalskiego w Otrębusach oraz otrębuscy seniorzy. Projekt powstał dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury,
Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Cen-

Mimo upału gry, zabawy i tańce były na całego.

Polak, Węgier – dwa bratanki
Lato oraz wakacje oficjalnie otworzył w Brwinowie zespół Góbé. W samym
centrum miasta rozbrzmiewały ludowe węgierskie melodie w nowoczesnych
aranżacjach. Dobra muzyka nie tylko łagodzi obyczaje, ale potrafi burzyć bariery językowe, o czym przekonali się widzowie. Choć artyści śpiewali w rodzimym języku, Brwinowianie bawili się doskonale i zespół bisował dwa razy.
Wśród tradycyjnych instrumentów jak skrzypce, flet czy perkusja muzycy
grali też na rzadziej spotykanych, kojarzonych właśnie z kapelami ludowymi.
Były więc dudy, kobza, tambura, lira korbowa i cymbały młotkowe.
Gromkim brawom towarzyszyły również tańce, bo przy ognistych węgierskich rytmach trudno ustać spokojnie w miejscu i nogi same rwą się do tańca. Niespodzianką wieczoru był wspólny występ działającego w OKeju Chóru
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Wydartych Domom Kur i węgierskich gości. Po jednej próbie artyści wspólnie
wykonali dwie ludowe piosenki „Ezért a legényért” oraz czardasza „Hat nap
óta”. Chórzystkom ubranym w czarne stroje z elementami węgierskich barw
narodowych towarzyszyli węgierscy panowie, akompaniując na skrzypcach,
altówce i kontrabasie.

Taki kilkugodzinny wypoczynek to także doskonała okazja do integracji, odkrywania świata i zawierania nowych znajomości z rówieśnikami i nie tylko
(i NIE NA ULICY… hmm, z jakiego filmu to cytat?).
Choć jesteśmy w połowie lata, to nie koniec wypoczynku i atrakcji z OKejem.
W sierpniu jeszcze dwa obozy niedaleko Krynicy-Zdroju i półkolonie muzyczne w Owczarni.

Szukając miejsca „dla namalowania”*
Czy to tu, czy to nie tu? Rzeczywiście śliczne miejsce…

*Witkacy

Lato, lato!
OKejowe „Lato w mieście” jest bardzo latające, wręcz odleciane  Byliśmy
już w wielu miejscach, w których świetnie się bawiliśmy. Zainteresowanie
przerosło nasze możliwości i oczekiwania. Pandemia niestety narzuciła pewne ograniczenia. Nawet w trakcie poszczególnych turnusów dzwonili rodzice
dzieci z pytaniem, czy może przypadkiem nie zwolniło się jakieś miejsce, czy
może choć na jeden, dwa dni… To nas bardzo cieszy, ale i smuci zarazem, gdyż
z powodu limitów nie mogliśmy zapewnić udanego wypoczynku z OKejem
wszystkim chętnym.

A takich w Brwinowie nie brakuje… Tradycyjnie latem, w najciekawszych zakątkach naszych okolic, odbywają się również plenery malarskie. Tegoroczny
potrwa jeszcze do 30 lipca. Jeżeli właśnie wróciliście znad morza czy z gór
i już tęsknicie za pięknymi pejzażami, albo uważacie, że to właśnie tu są najpiękniejsze – dołączcie :) Spotkania odbywają są w poniedziałki, środy i piątki
w godzinach 11.00–13.30. Prowadząca Agnieszka Kremky zachęca, aby zabrać ze sobą ulubione materiały plastyczne, sztywną podkładkę pod papier
i coś do siedzenia, np. składane krzesełko. Przyda się również sztaluga plenerowa. Marszruta rozpoczyna się o 11.00 w OKeju, a stąd – w drogę – znaleźć
miejsce „dla namalowania”… [mh/aż]

W tym roku zajęcia prowadzone były we wszystkich świetlicach (Domaniew,
Otrębusy, Owczarnia), w Miejskiej Hali Sportowej w Brwinowie (tam spotykali się mali amatorzy koszykówki) oraz na boisku ORLIK w Żółwinie dla
wszystkich miłośników sportu.

fotografie w artykule_ archiwum OKeja; po więcej zapraszamy na stronę o k . b r w i n o w . p l

Od 28 czerwca do tej chwili (kończymy 16 lipca) zapewniliśmy aktywny i atrakcyjny wypoczynek aż… 247 dzieciom! W zabawach i radościach prym wiodą
kreatywne zajęcia oraz rekreacje na świeżym powietrzu, nad którymi czuwają
animatorzy, instruktorzy, opiekunowie i trenerzy. Nie brakuje też wycieczek.
Odbyliśmy wyprawy do SUNTAGO WATER PARK w podmszczonowskiej Wręczy
(w upalne dni to idealne miejsce do wypoczynku, a przede wszystkim ochłody),
do pobliskiego LABIRYNTU w Milanówku (niejeden dorosły miałby tam trudności w rozwiązywaniu zagadek, pokonywaniu przeszkód i orientacji w przestrzeni). Doskonale bawiliśmy się również w gospodarstwie edukacyjnym CUDA
I WIANKI w Kicinach (we wspomnieniach zostaną z pewnością puszyste alpaki,
konik albinos i przejażdżka bryczką) oraz w PARKU ROZRYWKI w Julinku (dawna szkoła cyrkowa to nadal miejsce pełne rozrywki, sztuki i dobrej zabawy).
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EMOCJE POD LUPĄ Renata Falkowska
Trwają wakacje. I dla dzieci, i dla rodziców to bardzo wyczekiwany czas. Marzymy o lecie, słońcu, odpoczynku. Wyobrażamy sobie, jak to
będzie cudownie i pięknie, jakich rozrywek zażyjemy i do jakich wspaniałych miejsc zawitamy...
Jakkolwiek te wakacje spędzimy, z pewnością będzie to inny czas. Inny niż ten, który toczy się od września do czerwca, w rytmie szkoły,
przedszkola i pracy. Dla dzieci i rodziców oznacza to przebywanie ze sobą dłużej niż zwykle. Jedni przyjmą to z radością, drudzy będą spodziewać się samych trudności.
Oczywiście nie zawsze będzie różowo i wesoło, tylko dlatego, że to wakacje. Zetkniemy się z całym wachlarzem rozmaitych uczuć, własnych
i dziecięcych. Radość, złość, nuda, smutek, entuzjazm, wstyd, smutek, wdzięczność, strach… My zachęcamy, by wakacyjny czas potraktować jak okazję do poobserwowania siebie nawzajem. Do dania sobie i swoim podopiecznym przestrzeni do wyrażania emocji. Do rozpoznawania ich, nazywania i podjęcia próby radzenia sobie z nimi.
I tu biblioteka przychodzi z pomocą. W naszym księgozbiorze znajdziecie całe serie książek o emocjach, np.: „Uczucia Gucia”, „Co robić, gdy
się… (martwisz, złościsz)”, „Moc uczuć… (radość, wstyd)”, „Przygody Fenka. Emocje”, „Ja i moje emocje” i wiele innych. Serie te są świetnym
narzędziem do rozmowy z dziećmi o uczuciach. Często oprócz historyjek zawierają też komentarze psychologów i opisy technik, ćwiczeń
czy zabaw, które pomagają radzić sobie z emocjami. Serdecznie polecamy. Pytajcie o te książki w naszej bibliotece.
Tymczasem życzymy odpoczynku, pielęgnowania relacji z dziećmi i po prostu bycia ze sobą w uważności i spokoju. Mamy czas, w końcu
są wakacje 

GRAJ Z NAMI W BINGO, CZYLI WAKACYJNE WYZWANIE CZYTELNICZE
Wszystkich naszych Czytelników – dzieci, młodzież i dorosłych – zapraszamy do wakacyjnej
gry w BINGO. Oczywiście w bingo książkowe!
Jak się bawić? Oto instrukcja:
1. Odbierz kartę BINGO w dowolnej siedzibie brwinowskiej biblioteki. Karta dostępna także do
pobrania pod linkiem: b i b l i o t e k a . b r w i n o w . p l / w a k a c y j n e - b i n g o .
2. Czytaj wypożyczone książki, wpisuj ich tytuły na karcie BINGO i zbieraj pieczątki biblioteki.
3. Po zebraniu czterech pieczątek i trafieniu BINGO oddaj kartę bibliotekarzowi.
Każdy uczestnik zabawy, któremu uda się zrealizować zadanie, otrzyma nagrodę książkową oraz szansę wylosowania nagrody głównej po zakończeniu akcji! Karty Bingo można pobierać przez całe wakacje. Finał i losowanie nagrody głównej: 27 września!

ZGŁOŚ SIĘ NA WARSZTATY
Wakacje to dobry czas na własny rozwój i wbrew pozorom – na naukę.
Taka wakacyjna nauka – pozbawiona pośpiechu, stresu, powodowana
tylko samą chęcią uczenia się – przynosi najlepsze efekty. Dlatego zapraszamy chętnych dorosłych do udziału w bezpłatnych warsztatach projektowania graficznego, organizowanych przez brwinowską bibliotekę.
Uczestnicy dowiedzą się, jak za pomocą darmowych narzędzi (głównie
programu Canva) stworzyć własne materiały wizualne: prezentacje, ulotki, ogłoszenia, plakaty, grafiki do social mediów, albumy zdjęć i in. Zgłoszenia do końca lipca!

WAKACJE Z BIBLIOTEKĄ
Pogoda dopisuje, więc działamy w plenerze: czytamy bajeczki na placu
zabaw przy ulicy Grodziskiej, szydełkujemy na tarasie przed biblioteką
dziecięcą, zanurzamy się w morskie głębiny w filii w Otrębusach 

Warsztaty odbędą się w trybie zdalnym w weekendy od 7 do 29 sierpnia.
Szczegóły: pod nr. tel. 22 729 57 55 i na plakatach.

„KSIĄŻKA NA WAKACJACH” – EDYCJA 2021
Jak co roku zapraszamy Was do ulubionej wakacyjnej zabawy. Pokażcie
nam, gdzie czytacie tego lata. Zróbcie zdjęcie sobie, dziecku, babci, cioci,
przyjacielowi… z książką (!) i przyślijcie do nas:
bibliotekawbrwinowie@tlen.pl.
Nadesłane fotki z książką w roli głównej będziemy zamieszczać na naszej
stronie www oraz profilu FB.

foto_archiwum biblioteki
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Konkurs filmowy – nakręć film o spisie powszechnym
Taka historia zdarza się raz na 10 lat! Z tej okazji GUS ogłasza konkurs, w którym twórcy maksymalnie dwuminutowych filmów
zachęcających do udziału w spisie mają szanse na atrakcyjne nagrody, w tym telewizyjną emisję swojego dzieła.

N

arodowy Spis Powszechny
Ludności
i Mieszkań jest okazją do
refleksji nad zachodzącymi zmianami i przyszłością
kraju oraz miejsca, w którym mieszkamy. W oparciu
o dane przekazywane w spisie będą podejmowane decyzje dotyczące rozwoju miejscowości, gminy, powiatu,
mające w konsekwencji
wpływ m.in. na jakość życia
mieszkańców. Do wzięcia
udziału w spisie ma zechcić
konkurs filmowy.
Zasady konkursu są
proste: wystarczy telefon,
tablet lub kamera i… dobry
pomysł! Zadanie konkursowe polega na wykonaniu

filmu za pomocą dowolnego urządzenia, w dowolnej
technice, który w sposób
oryginalny, kreatywny, ciekawy i przyciągający uwagę
odbiorcy będzie zachęcać do
udziału w spisie. Dopuszczalna jest każda forma artystyczna, np. film, teledysk,
reportaż, animacja itp.
Długość filmu nie może
przekroczyć 2 minut, zaś
jego wielkość 500 MB. Maksymalna jakość nagrania:
Full HD.
W konkursie może
wziąć udział każdy, nie ma
ograniczeń
wiekowych.
Wystarczy wypełnić formularz internetowy na stronie:
https://warszawa.stat.gov.pl,

z a p r o s z e n i e

z e s p o ł u

zapoznać się z regulaminem
i załącznikami oraz zaakceptować ich treść. Przez
ten sam formularz można
w prosty sposób wgrać plik
filmowy. Termin zgłoszeń
upływa 31 lipca 2021 r.
	Zwycięski film zostanie
pokazany w antenie TVP3
Warszawa oraz w mediach
społecznościowych Urzędu
Statystycznego w Warszawie
i Telewizji Polskiej. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe: dysk 1 TB, markowy
głośnik i słuchawki bezprzewodowe, powerbank VIP,
myszkę
bezprzewodową,
ładowarkę indukcyjną i zestaw upominków promujących NSP 2021.

m a z o w s z e

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: 8 września 2021 r.
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Sukcesy lekkoatletów

na Mistrzostwach Masters w Olsztynie
Reprezentujący barwy OKeja Brwinów oraz UKS Otrębusy lekkoatleci,
którzy startują w zawodach kategorii Masters, trzymają formę. Z czerwcowych zawodów w Olsztynie wrócili z kilkoma medalami.

O

statni
weekend
czerwca należał do
sportowców, którzy
amatorsko trenują różne
dziedziny
lekkoatletyczne. Do udziału w 31. Mistrzostwach Polski Masters
w Lekkoatletyce zgłosiło się
ponad 600 osób. Na starcie
stanęły ostatecznie 573 osoby, w tym 144 kobiety oraz
429 mężczyzn. – Zawody
odbyły się w pięknym mieście, przy upalnej pogodzie
i ze znakomitą frekwencją
– podsumowuje udział w
zawodach Konrad Bońda
z Brwinowa, który wraz

z Moniką Bońdą oraz Anną
Bratkowską reprezentował
barwy sekcji lekkoatletycznej OKej Brwinów.
	Tym razem przywieźli
z zawodów 9 medali. Konrad Bońda zajął 1. miejsce w rzucie oszczepem,
3. miejsce w pchnięciu kulą,
3. miejsce w rzucie młotem,
a w odbywających się równolegle Mistrzostwach Polski Lekarzy – 2. miejsce
w rzucie oszczepem, 2. miejsce w pchnięciu kulą oraz
3. miejsce w rzucie młotem.
Monika Bońda zajęła
2. miejsce w rzucie oszcze-

pem oraz 2. miejsce w rzucie
młotem i 3. miejsce w rzucie
dyskiem. Blisko podium zakończyła swoje starty Anna
Bratkowska, która zajęła 4.
miejsce w rzucie dyskiem
oraz 6. miejsce w pchnięciu
kulą.
	Swój dorobek medalowy
powiększyli również zawodnicy UKS Otrębusy.
Beata Kalista-Łebek wykazała się wszechstronnością i wytrzymałością. Zdobyła srebrny medal w skoku
w dal oraz dwa brązowe
– w biegu na 200 m i w rzucie dyskiem. Zajęła też 4.

miejsce w rzucie oszczepem
i biegu na 100 m oraz 5.
miejsce w pchnięciu kulą.
Jacek Górny skoncentrował się na dyscyplinach
biegowych i zajął 3. miejsce
w biegu na 100 m, a na 200
m – 4. miejsce. Na zawodach w Olsztynie debiutowała Agnieszka Marsop.
Pierwszy występ i od razu
pierwszy medal – srebro
w rzucie oszczepem. Bardzo
dobrym wynikiem jest także
zdobycie 4. miejsca w rzucie dyskiem oraz 5. miejsca

w pchnięciu kulą.
Lekkoatleci starają się
jak najlepiej wykorzystać sezon startów. Trenują, jeżdżą
na zawody ogólnopolskie
i starają się zarazić sportową
pasją kolejne osoby.
Mastersi to osoby, które
ukończyły 35 lat i nie rywalizują na najwyższym,
profesjonalnym poziomie,
lecz uprawiają swoje ulubione dyscypliny, mierząc się
na zawodach ze swoimi rówieśnikami w kategoriach
wiekowych.

Śmiało po dotacje
Społecznicy często realizują swoje pomysły
z dużym udziałem własnych sił i środków. Aby
rozwinąć działalność, warto korzystać z dotacji.

G
fot. Arch. K. Bońdy

mina Brwinów wspiera działania z zakresu
kultury fizycznej, szeroko
rozumianej kultury, opieki
nad zwierzętami, ochrony
zdrowia i edukacji. Do organizacji pozarządowych trafiło w tym roku już prawie
400 tys. zł. Społecznicy
mogą korzystać także z innych źródeł. Gratulacje dla
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zwycięzców konkursu grantowego „Działaj lokalnie”,
który ogłosiło Stowarzyszenie Europa i My: Fundacja WieśWieJak zrealizuje
projekt „Obrzędy zimowe”,
Fundacja Sofijka zajmie się
„Ukrytą historią Brwinowa”,
a grupa nieformalna „Nasza
pracownia” – uwalnianiem
oddechu i emocji.
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