Park miejski

Spotkanie z mieszkańcami

Otwarte Ogrody

W czasie konsultacji koncepcji
zagospodarowania parku
zgłoszono kilkanaście uwag > str. 2

Temat parku miejskiego, realizacji "Czystego życia", inwestycji realizowanych w 2012 roku, sprawy ważne dla mieszkańców - spotkanie trwało ponad 3 godziny > str. 2

Pierwsze wrażenia,
pierwsze zdjęcia... Kto
nie był, niech żałuje > str. 3

nr 11 / 25 czerwca 2012

RAtusz

Gmina
Brwinów
Urząd Gminy Brwinów
ul. Grodziska 12
(drugi budynek:
ul. Kościuszki 4a)
05-840 Brwinów

Biuletyn informacyjny Urzędu Gminy Brwinów

issn 2083-9278

w w w. br w i now. pl

Zespół Szkół w Otrębusach obchodził swój jubileusz

w dwóch Słowach
Dużo nas, dużo nas...

W sobotę 16 czerwca w Otrębusach świętowano 20-lecie
tamtejszej szkoły. Szkoły,
która do dziś realizuje zobowiązanie złożone w dniu
otwarcia ówczesną dyrektorkę Joannę Jabłońską:

Na początku czerwca w Biskupicach zameldował się 23-tysięczny mieszkaniec gminy Brwinów.

Powstaje nowy plac zabaw

Dołożymy starań, aby wartości przez nas przekazywane
zapadły na zawsze w pamięć i serca dzieci. Chcemy,
aby ta szkoła stała się (...) sanktuarium wiedzy, ośrodkiem
kultury promieniującym na całą okolicę i kuźnią intelektu.
Pragniemy, aby dzieci do naszej szkoły przychodziły
z radością, żeby znalazły w nas oparcie, a my zatroszczymy się o to, aby w ich sercach nigdy nie zagościł smutek.
Na zdjęciu z prawej:
Burmistrz Arkadiusz Kosiński wręcza dyrektor Urszuli
Wojciechowskiej
nominację na dyrektora na kolejną pięcioletną kadencję.

Rok temu internauci wygrali nagrodę w konkursie "100 placów
zabaw...". Wykonawca rozpoczął
budowę placu zabaw w parku
miejskim w Brwinowie.

Ajax Amsterdam: treningi
dla małych piłkarzy

k o m u n i k a t

W związku z planowaną
likwidacją spinki wodociągowej
dostarczającej wodę do sieci
Spółki Wodno-Ściekowej
w Otrębusach
informujemy o konieczności

przełączania
nieruchomości

zaopatrywanych w wodę
ze spółki Wodno-Ściekowej

w Otrębusach

do gminnej sieci
wodociągowej.
Informacje:
Referat Eksploatacji Sieci
Wodociągowo-Kanalizacyjnej,
tel. 22 738 25 60 lub - 26 25.

Wśród gości byli (od lewej): wicestarosta Agnieszka Kuźmińska, starosta
Elżbieta Smolińska, poseł Barbara Czaplicka, kardynał Kazimierz Nycz
oraz burmistrz gminy Brwinów Arkadiusz Kosiński.
Na zdjęciu wyżej:
Poloneza odtańczyli
uczniowie, nauczyciele oraz tancerze
"Mazowsza".

Na zdjęciu obok: Radość
śpiewania – taki jest chór
ZS w Otrębusach prowadzony przez Agnieszkę
Witomską-Rejnowicz.

Grono pedagogiczne co roku wystawia
dla swoich uczniów jasełka. Na uroczystość 20-lecia szkoły nauczyciele zaśpiewali piosenkę Anny Jantar. Stylowo!
Z poczuciem humoru wystąpili też dawni wychowankowie otrębuskiej szkoły,
Tomasz i Bartosz Koprowscy. Z powodzeniem ukończyli w tym roku Imperial College w Londynie i podejmują pracę naukową na uczelni w Zurychu.
Bliźniacy są znakomitym wzorem do naśladowania: sumienni w nauce, ale
jednocześnie aktywni społecznie i wszędzie lubiani. Swego czasu mieli nawet
zaszczyt reprezentować swoją uczelnię na spotkaniu z królową Elżbietą II.

Na zdjęciu z prawej:
W szczególny sposób
zostali uhonorowani
nauczyciele pracujący w Otrębusach od
20 lat. Wśród nich
wicedyrektor Elżbieta Wojciechowska.

Fot. PR

W internetowym głosowaniu
wyłoniono 100 szkółek piłkarskich z całej Polski, które zyskały
możliwości uczestnictwa w programie szkoleniowym opracowanym przez Ajax Amsterdam.
Trzymamy kciuki za Czerwone
Smoki z Brwinowa i UKS Otrębusy! Najlepsi zagrają za rok w
turnieju i wyjadą do Holandii.

W trakcie uroczystości był czas i na wzruszenia, i na podziękowanie dobrodziejom szkoły, i na żarty szkolnego kabaretu... Nie sposób
w krótkiej relacji zawrzeć wszystkiego! Świetnie bawili się uczniowie
i ich rodzice, nauczyciele i zaproszeni goście. To było wielkie święto
szkoły. Atmosfera - wyjątkowa... Tak trzymać przez kolejne 20 lat!

Oświata: inwestycje i remonty 2011/2012
Gmina Brwinów uzyskała w 2011 r. certyfikat "Samorządowego
lidera edukacji". Jednym z kryteriów jego przyznania był poziom inwestycji oświatowych. Udało się zrealizować wiele, a plany
na 2012 r. też są ambitne. Czas wakacji to w szkołach czas remontów!

S

zkoły mają coraz lepszą bazę
sportową: kompleks boisk
przy brwinowskiej Jedynce, z boiskami wielofunkcyjnymi i rolkowiskiem, który kosztował ok.
1,7 mln zł, już służy uczniom

i mieszkańcom. Żółwin doczekał
się wreszcie swojego "Orlika", na
który gmina pozyskała środki z
Ministerstwa Sportu i Turystyki
333 tys., samorządu województwa
mazowieckiego 333 tys. oraz Pro-

Droga do szkoły w Żółwinie: dawniej poboczem. Teraz: bezpiecznym chodnikiem.

gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich 450 tys. zł. Łączny koszt budowy to ponad 1,4 mln zł.

P

oprawa bezpieczeństwa to jeden z priorytetów burmistrza

Kosińskiego. W 2011 r. rozpocząto budowę chodnika wzdłuż
ul. Szkolnej w Żółwinie. Budowa
pierwotnie planowana na trzy
dokończenie na str. 2 >>>
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„

czasie sesji 26 czerwca radni będą podejmować uchwałę w sprawie
mojego sprawozdania oraz absolutorium za rok 2011. Myślę, że to był
bardzo dobry rok, a największym sukcesem było rozwiązanie problemu zalewania tunelu w Brwinowie. - Arkadiusz Kosiński, burmistrz gminy Brwinów

Park miejski: opinie mieszkańców

w dwóch Słowach

Fot. www.gopzr.pl

Świetlice GOPzR
działają... i będą działać!

Opadły emocje związane
z rzekomą likwidacją świetlic
Gminnego Ośrodka Pracy
z Rodziną. Po włączeniu ich
w struktury Środowiskowego
Ośrodka Pomocy Społecznej
jako Dział Wspierania Rodziny działają pod kierownictwem Agnieszki Olejniczak.
Działają świetnie! Dzieci prezentowały w czerwcu przedstawienia „Złota kaczka” oraz
„Mamo, tato usłysz mnie”,
a w konkursie plastycznym
„Barwy dzieciństwa – moje
marzenia” wychowankowie
zajęli wysokie miejsca: Adrian Gawor i Kamil Krzemiński zajęli I miejsce ex aequo,
a Tomasz Targaszewski zdobył wyróżnienie.

dokończenie ze str. 1 >>>

R

wietrzanie poprzez fontannę pozwoli na likwidację nieprzyjemnego zapachu.
(M) Projekt nie przedstawia zakresu prac związanych z regulacją stosunków wodnych...
(B) Powierzchnia alejek jest zbyt
mała, aby w znaczący sposób
wpłynąć na stosunki wodne. Stosunki wodne nie zmienią się.
(M) Czy można będzie wyprowadzać psy w parku?
(B) Potrzebny będzie regulamin
korzystania z parku, ale jest to temat niezwiązany z samą koncepcją. Rozwiązanie kwestii sprzątania po psach nie będzie łatwe...
(M) Przy wytyczaniu alejek należy
wziąć pod uwagę już wydeptane
ciągi komunikacyjne.

Inwestycje oświatowe

lata zostanie ukończona już
w tym roku. Współpraca z powiatem pruszkowskim zaowocuje przebudową ul. Przejazd:
powstaną przy niej m.in. miejsca
parkingowe dla rodziców odwożących dzieci do szkoły oraz
zatoka autobusowa. Już od 2011
r. działają sygnalizacje "na przycisk", które pomagają dzieciom
w bezpiecznym dojściu do szkoły przy ul. Piłsudskiego (jeszcze
jedna sygnalizacja pojawi się przy
ul. Biskupickiej/Szkolnej) oraz
w drodze do Dwójki – przy
ul. Wilsona. Gmina zaprojektowała też chodniki przy Jedynce: ruch
pieszych i samochodów na ul. Lipowej i Moczydłowskiego będzie
w przyszłości oddzielony.
2011 r. remontowano przedszkola w Brwinowie (taras i
łazienki), wymieniono kotły c.o.
w ZS nr 2 i ZS w Żółwinie, ale
największą bolączką był pilny remont dachu szkoły w Otrębusach.
Połowę kosztów, które wyniosły
400 tys. zł, udało się pozyskać z rezerwy subwencji oświatowej MEN.
emonty w 2012 r. to ocieplenie i
wykonanie wentylacji oraz ele-

W

Pan Pionik dziękuje
dzieciom za współpracę!

wacji sali gimnastycznej w Jedynce (koszt ok. 180 tys. zł), wymiana
64 okien i remont dwóch łazienek
w szkole w Otrębusach i wymiana wykładzin w Żółwinie. Remontowane będą też przedszkola
w Otrębusach (okna) i Brwinowie
(łazienki przy ul. Lilpopa, a jeśli
pomyślnie przebiegną inne przetargi - podłoga przy ul. Słonecznej). Został już rozstrzygnięty
przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej klimatyzacji auli
Liceum Ogólnokształcącego.

P

rzedszkole po północnej stronie Brwinowa: powstaje! W
ubiegłym roku uporządkowano
teren (konieczne były m.in. rozbiórki budynków gospodarczych)
i zakończono prace archoeologiczne. Ze względu na wymogi
stawiane przez gazownię konieczne są modyfikacje projektu. Trwa
uzgadnianie alternatywnych możliwości zapewnienia ogrzewania i
ciepłej wody. Problem jest do rozwiązania, choć zabiera to czas...

W

akacje: czas wolny dla
szkół, ale inwestycje oświatowe - idą pełną parą.

(B) Całkowita zgoda.
(M) Park Szymańskiego na Woli
to dobry przykład, gdzie piesi i rowerzyści nie mieszają się na wspólnym ciągu komunikacyjnym.
(B) Niestety, w naszym parku nie
można zbudować tak szerokich
ścieżek: ciąg rowerowo-pieszy
musi mieć szerokość 3 m, natomiast oddzielenie chodnika od
ścieżki dla rowerów powoduje
konieczność wydzielenia pod nie
pasa o szerokości 4 m. W naszym
parku ten dodatkowy metr to
duża różnica, z uwagi na rosnące
w nim drzewa.
(M) Jak szeroka jest droga w północnej części parku. Dla niektórych mieszkańców ul. Rynek jest to
jedyne dojście do posesji.
(B) Planowana szerokość to 4,5 m
(czyli jak dla jezdni dwukierunkowej) z koniecznymi zwężeniami
do 3 m, wynikającymi z usytuowania trzech drzew oraz budynków przy wjeździe od strony tunelu. Rozwiązaniem może być ruch
jednokierunkowy lub wskazanie
pierwszeństwa przy ewentualnych
mijankach. Rozwiązania projektowe zapewniają dojazd dla mieszkańców oraz służb ratowniczych i
komunalnych.
(M) Czy zostaną opracowane sposoby zabezpieczenia parku przed
dewastacją?
(B) Planowany jest monitoring.
(M) Dlaczego projekt rewitalizacji
nie opiera się o ścisłe dane historii
eksploatacji parku sprzed 1990 r.?
(B): Koncepcja obejmuje część należącą do gminy Brwinów i choć
perspektywicznie uwzględnia np.
oś widokową pałacu, to jednak jest
teren należący obecnie do SGGW.
Gmina Brwinów zamierza go
pozyskać, ale korzystając z przewidzianej w ustawie bonifikaty.
Dotychczas nikt inny nie jest zainteresowany kupnem tej działki.
(M) Na jaki okres planuje się realizację planu rewitalizacji?
(B) Wszystko zależy od możliwości finansowych. Mając koncepcję
zagospodarowania, można będzie
w przyszłym roku wystartować w
konkursie dotacyjnym. Jeśli uda
się uzyskać pozwolenie na budowę dla oświetlenia i monitoringu,
prace nad główną alejką zostaną
zrealizowane w tym roku. Oby się
udało!
Relacja z dalszej części spotkania,
m.in. o realizacji "Czystego życia"
i innych inwestycjach realizowanych w 2012 r. w następnym numerze "Ratusza".

Fot. PR (3)

W 2012 roku planowany jest remont głównej alejki parku miejskiego
(z oświetleniem i monitoringiem), a opiniowana w trakcie konsultacji
koncepcja zagospodarowania parku ma służyć jego rewitalizacji w
kolejnych latach, w miarę możliwości finansowych gminy. Były maile,
w których gratulowano burmistrzowi i radnym „pomysłu i wielkich
ambicji”. Mieszkańcy (M) zgłosili Burmistrzowi (B) kilkanaście uwag.
Poniżej: skrót ich wypowiedzi i odpowiedzi/komentarz na ten temat.
(M) Należy ożywić miejsca pamię- a poszerzenie alejek też nie jest
ci, lokalizując w pobliżu ławki możliwe, gdyż wiązałoby się z koi stoliki rekreacyjne, szachowe itp. niecznością wycinki drzew.
(B) Miejsca pamięci powinny po- (M) Może zbudować muszlę konzostać jednak miejscami zadumy certową?
i wyciszenia. Strefa rekreacji za- (B) Dobry pomysł, ale jego realiplanowana jest po drugiej stronie zację trzeba na razie odłożyć. Tego
typu obiekty są kosztowne, jeśli
głównej alejki.
(M) Czy dobrym pomysłem są ław- chciałoby się je zrobić "z prawdziki blisko torów? Lepiej postawić ich wego zdarzenia", czyli z zapleczem
więcej w głównych punktach par- dla artystów itp.
(M) Trzeba wymusić obieg wody w
ku.
(B) W głównych punktach ławki stawie i napowietrzyć ją poprzez
oczywiście się znajdą, a jeśli cho- fontannę.
dzi o tory, trzeba pamiętać o tym, (B) Takie rozwiązanie przewiduje
że wkrótce będzie modernizowa- przedstawiona koncepcja. Szczena linia dalekobieżna i wówczas góły to kwestia projektu, a więc
zostaną zamontowane ekrany: w dalszego etapu prac.
(M) Co z ochroną stałych miejsc byparku będzie ciszej niż teraz.
(M) Ławki powinny znaleźć się przy towania żyjących w parku zwierząt
boiskach, nawet ławki bez oparcia. oraz ochroną ciszy?
(B) Celna uwaga, zostanie (B) Od strony torów, przy których
będą ekrany akustyczne, znajdują
uwzględniona.
(M) Altany, mostki itp. to „fajer- się działki należące do SGGW, do
werki”: lepiej pomyśleć o lepszych których nie ma dojazdu. Gmina
ciągach komunikacyjnych (dla ro- jest zainteresowana ich pozyskaniem (podobnie jak działki z paławerzystów, rolkarzy).
(B) Altanki itp. to "wisienka na cem). W zrewitalizowanym parku
torcie". Powstawałyby na dalszym będzie to zaciszna enklawa, miejetapie rewitalizacji. Jeśli zaś cho- sce dla ptaków itp.
dzi o lepsze ciągi komunikacyjne: (M) Czy w związku z rewitalizacją
tutaj nie ma dużego pola manew- parku podjęte będzie badanie przyru. Konserwator zabytków decy- czyn skażenia wody w stawie?
duje, jaka ma być nawierzchnia, (B) Woda nie jest skażona. Napo-

w dwóch Słowach

Kapryśna pogoda pokrzyżowała nieco plany 1 czerwca:
zamiast wielkiej olimpiady
z Panem Pionikiem dla dzieci
z całej gminy były jego odwiedziny w szkołach. Na zakończenie tegorocznej edycji
programu profilatyktycznego
prowadzonego przez firmę
Ulma Construccion na terenie gminy Brwinów dzieci
otrzymały upominki i zapowiedź, że także w przyszłym
roku mają dbać o prawidłową
postawę i swój kręgosłup!

W „GaleriI w Tunelu”

Dewastowane tablice "Galerii"
zostały naprawione. Oprócz
fotoreportaży i zapowiedzi
imprez kulturalnych można
w nich oglądać prace nagrodzone w konkursie plastycznym dotyczącym zapobieganiu wadom postawy u dzieci.

Konkursy na dyrektorów
zespołów szkół
Komisje konkursowe, które
miały wybrać dyrektora
ZS nr 1 oraz dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących (ta placówka zacznie
funkcjonowanie w nowym
roku szkolnym: połączy ZS
nr 2 oraz Liceum Ogólnokształcące w Brwinowie)
musiały podjąć decyzję o
nierozpatrywaniu kilku ofert
ze względów formalnych.
Brak wymaganego załącznika
lub uchybienia formalne w
przygotowaniu dokumentu
wyeliminowały z konkursu
niektóre osoby. Wbrew plotkom i domysłom: oba konkursy zostały przeprowadzone rzetelnie. Takiej sytuacji
nikt nie mógł przewidzieć...
Burmistrz konsultuje obecnie
zamiar powierzenia pełnienia
obowiązków dyrektora ZS
nr 1 Annie Kurman, dotychczasowej wicedyrektor. Na
stanowisko dyrektora ZSO
komisja konkursowa wybrała
Mariusza Baeckera.

Urząd Gminy
Brwinów
Godziny pracy:
pon 8-18, wt-czw 8-16, pt 8-14

F e s t i wa l

ratusz 3

Budynek Urzędu Gminy przy ul. Grodziskiej 12:
Biuro Obsługi Interesanta (tel. 22 738 26 15)
sekretariat burmistrza A. Kosińskiego i zastępcy burmistrza J. Janowskiego (tel. 22 738 26 12)
biuro Rady Miejskiej (tel. 22 738 26 50), Straż Miejska (tel. 22 729 29 50 i bezpłatny z terenu gminy 986)

Biuletyn informacyjny
Urzędu Gminy Brwinów

Budynek Urzędu Gminy przy ul. Kościuszki 4a
sekretariat zastępcy burmistrza S. Walendowskiego (tel. 22 738 25 66)
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Burmistrza Gminy Brwinów Arkadiusza Kosińskiego

Otwarte Ogrody

23 i 24 VI w Brwinowie,
Otrębusach i Owczarni

W weekend 23 i 24 czerwca na terenie gminy Brwinów odbył się
Festiwal Otwarte Ogrody. Koncerty, wystawy, konkursy, zabawy,
przedstawienia teatralne, warsztaty artystyczne... trudno być
wszędzie, ale kto nie był, niech żałuje. Następny Festiwal - za rok.

F

estiwal Otwarte Ogrody wymyślony został w 2004 r. przez
Magdalenę Prosińską i tragicznie
zmarłego w 2011 r. Łukasza Willmanna. Ich projekt zrodził się
z chęci ratowania i promocji najcenniejszych zasobów kulturowych i przyrodniczych przedwojennych, mazowieckich miast
– ogrodów, uzdrowisk i letnisk.
Magdalena Prosińska tak wspomina pierwszy Festiwal, który odbył się w Podkowie Leśnej:

C

hcieliśmy, aby przynajmniej
przez dwa dni w roku, podczas

festiwalu Otwarte Ogrody, można
było zapomnieć o obronnych płotach i wściekłych psach oszczekujących przechodnia, o wszechobecnym poczuciu wyobcowania i na
chwilę pobyć w polskiej miejscowości, której społeczność żyje harmonijnie, z szacunkiem dla sąsiada,
przyrody i historii miejsca. Reakcje osób, do których z tym pomysłem przyszliśmy były pozytywne.
Najważniejszymi celami, którymi
kierowaliśmy się, rozpoczynając
Otwarte Ogrody, były utworzenie
wspólnej platformy dla lokalnych
inicjatyw, upowszechnianie wartości dziedzictwa i kultury wśród społeczności,
wzmocnienie kontaktów sąsiedzkich, a także promocja lokalnych
rzemieślników i artystów. Otwierając prywatne posesje, chcieliśmy również podkreślić
fakt, że za to dziedzictwo wszyscy odpowia-

damy i powinno ono
być chronione dla
dobra następnych
pokoleń. [Respublica Nowa, 2011]

W

gminie Brwinów pierwszy Festiwal
odbył się w 2006 r.
Z krótką przerwą realizowany jest do dziś,
jako wspólne przedsięwzięcie organizacji pozarządowych, osób prywatnych, Urzędu Gminy
Brwinów oraz Gminnego Ośrodka Kultury
w Brwinowie, który w tym
roku był koordynatorem
projektu.

O

twarte Ogrody są walką
o ratowanie piękna – powiedział kiedyś Łukasz Willmann. W Brwinowie kojarzą się z
tradycją i odwołaniem się do dziedzictwa historii dawnego przedwojennego letniska.

F

estiwalowe atrakcje w Brwinowie
przyciągnęły liczną
publiczność: z Brwinowa, okolic, Warszawy... i nie tylko. Było
cudownie!

Fot. A. Gontarcz

yk (2) i PR (3)

1. Ogród klasyczny u państwa Wernerów 2. Minifestiwal teatralny w Zagrodzie 3. Koncert „Swing story” u państwa Laskowskich 4. Koncert w Dniu Ojca: prezentowali się uczniowie warsztatów muzycznych Dubidum Aleksandry Kopp 5. Śniadanie artystyczne przy Toeplitzówce w Otrębusach 6. Atrakcji dla dzieci było dużo: tutaj – w ogrodzie świetlicy przy ul. Grodziskiej.
Po jednym zdjęciu z połowy tegorocznych ogrodów... To za mało, by oddać atmosferę Festiwalu. Więcej zdjęć: na Facebooku oraz na stronie koordynatora tegorocznego Festiwalu
Otwarte Ogrody – Gminnego Ośrodka Kultury w Brwinowie: www.ok.brwinow.pl

Uniwersytet Każdego Wieku

niwersytet Każdego Wieku
działa przy Ośrodku Kultury
w Brwinowie. Opiekująca się jego
studentami Marzena Wysocka
ma powody do zadowolenia: wielu uczestników zajęć zasłużyło na
dyplomy i upominki za wzorową
frekwencję na zajęciach.
ak relacjonuje dyrektor Anna
Sobczak: „W tym roku akademickim w grafiku zajęć pojawiły
się nowe propozycje, między innymi nauka języka francuskiego,
włoskiego, joga, czy pilates. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się także rodzinne wycieczki
krajoznawcze organizowane przez
Ośrodek Kultury. Słuchacze UKW
kilka razy odwiedzili mszczonowskie termy, jak również Muzeum
Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie i inne ciekawe miejsca na
Mazowszu. Wykłady otwarte,
a więc dostępne bezpłatnie dla
wszystkich, odbywające się raz w
miesiącu, w tym roku najczęściej

J

poświęcone były sztuce i muzyce. Typowe wykłady akademickie
bywały przeplatane częścią praktyczną, jak w wypadku spotkania
poświęconego sztuce malowania
na tkaninie. Dużym zainteresowaniem cieszyły się opowieści
ilustrowane muzyką Józefa Kolinka. Koncerty-gawędy będą miały
swoją kontynuację po wakacjach,
w nowym roku akademickim”.

P

o części oficjalnej słuchacze
przeszli do siedziby Ośrodka
Kultury na koncert w znakomitym wykonaniu Małgorzaty Długosz – sopran, Dariusza Stachury
– tenor, Mirosława Feldgebela –
fortepian i prowadzonego przez
Andrzeja Krusewicza. Niektóre
arie publiczność odśpiewała razem z artystami.
uż dzisiaj zapraszamy na
inaugurację kolejnego roku akademickiego, 30 września 2012 r.
Również przy dźwiękach muzyki
z najwyższej półki.

J

Fot. PR

U

Życzenia 200 lat
Fot. A. Gontarczyk (3)

Brwinowski Uniwersytet Każdego Wieku uroczyście zakończył już
rok akademicki 2011/2012. W niedzielę 10 czerwca jego studenci
otrzymywali dyplomy i upominki, a w części artystycznej wysłuchali koncertu, który zakończyli śpiewająco wraz z artystami.

w dwóch Słowach

W poniedziałek 18 czerwca
2012 r. burmistrz Arkadiusz
Kosiński złożył wizytę pani
Zofii Stachlewskiej, która
ukończyła w maju 100 lat.
Jubilatka przez wiele lat
mieszkała w Milęcinie,
a przed 42 laty przeniosła się
do Brwinowa. Pani Zofii
życzymy wielu kolejnych lat
w dobrym zdrowiu!

Oferta wakacyjna
Na portalu www.brwinow.pl
pod menu z lewej strony pojawił się baner "Lato w gminie":
zbieramy w tym miejscu wakacyjne oferty dla dzieci.
W czasie lata nie będzie czasu
na nudę. Jest co robić :-)
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Biuletyn informacyjny
Urzędu Gminy Brwinów

Redakcja biuletynu: Biuro Promocji (PR)
Urząd Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12
e-mail: promocja@brwinow.pl

„Ratusz” dostępny jest w budynkach Urzędu Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej oraz ul. Kościuszki,
w Gminnym Ośrodku Kultury, Bibliotece Miejskiej w Brwinowie i jej filii w Otrębusach oraz u sołtysów
– pracownicy Urzędu Gminy oraz wolontariusze dostarczają go do skrzynek pocztowych.
Prosimy o zgłaszanie uwag na temat „Ratusza”: na podany obok adres pocztowy lub e-mailowy.
Czekamy także na pytania dotyczące spraw gminy, na które moglibyśmy odpowiedzieć na łamach biuletynu.
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z a p r o s z e n i e

Ekosystem naturalna fabryka
Już po raz dziewiąty reprezentacje wszystkich szkół gminy Brwinów spotkały się na sesji ekologicznej:
6 czerwca w Żółwinie można było podziwiać konkursowe prace plastyczne, multimedialne, przedstawienia, a przede wszystkim ogromną wiedzę uczniów na temat ochrony przyrody.

U

czniowie z czterech gminnych gimnazjów oraz Liceum
Ogólnokształcącego rywalizowali
w konkursach, którym motywem
przewodnim były ekosystemy Polski. Każda ze szkół wylosowała
wcześniej jeden z 5 głównych ekosystemów występujących w Polsce
i na ten temat przygotowała swoje
konkursowe prace. Góry, morze,
jeziora, łąki i lasy – jak okazało się
później w trakcie konkursu wiedzy, uczniowie znają je wszystkie
doskonale!

N

ajbardziej
emocjonującą
częścią sesji był drużynowy
konkurs wiedzy o ekosystemach.
Dopiero po dogrywce między
trzema szkołami udało się wyłonić zwycięzców. Wygrała drużyna z brwinowskiego LO, przed
Gimnazjum nr 1 w Brwinowie
i Gimnazjum w Otrębusach. Jak
podkreślała będąca gospodarzem
spotkania dyrektor ZS w Żółwinie
Marta Szwemin, sesja ekologiczna

Impreza

nie polega tylko na rywalizacji. Tu
nie chodziło o miejsca na podium,
bo tak naprawdę po sesji wyjechali z nagrodami wszyscy: reprezentaci wszystkich szkół wygrywali
konkursy na hasło sesji i hasło
konkursu plastycznego, zdobywali wyróżnienia za prace plastyczne i plakat, prezentację multimedialną, wykonanie piosenki i
przedstawienie teatralne. Przede
wszystkim zaś nagrodą za udział
w sesji była ogromna dawka wie-

p o d pat r o n at e m

dzy przyrodniczej, przekazana w
ciekawy sposób. Nauka i dobra zabawa: tak można w największym
skrócie podsumować sesję ekologiczną.
ościem specjalnym sesji był
dr Janusz Radziejowski, specjalista w dziedzinie ochrony
środowiska, który przedstawił
opowiedział o geografii, historii i
ekosystemie Spitsbergenu oraz o
codziennym życiu naukowców w
stacjach badawczych.

G

Burmistrza Gminy Brwinów Arkadiusza

Brwinowski Dzień Sportu
16 czerwca na przyszkolnych boiskach przy ZS nr 2 w Brwinowie królował sport. Organizacją trzeciej edycji Dnia sportu zajęły się brwinowskie kluby sportowe TG Sokół i KS
Tennis Life we współpracy z innymi zaprzyjaźnionymi klubami. Tego samego dnia na
boiskach przy ZS nr 2 rozegrano również czwórbój lekkoatletyczny: zawody
			
z cyklu Mazovia Cup.

Fo t . P

Na zdjęciach od lewej: Start tradycyjnego biegu sobótkowego. Uczestników było kilkudziesięciu,
w różnych kategoriach wiekowych, ale miejsca na podium zajęli najlepsi. Wśród nich była także
zwyciężczyni w kategorii kobiet radna Sophia van de Boel.
Więcej zdjęć oraz relacja organizatorów: na stronie www.brwinow.pl. Fotoreportaż z meczu koszykówki na stronie www.facebook.com/Brwinow.

Gmina Brwinów z lotu ptaka
zaczynamy w lipcu:
zapraszamy do zabawy
w rozpoznawanie miejsc
widzianych z góry

R (6)

Od góry: Wysportowani mieszkańcy zwyciężyli w meczu koszykówki z reprezentantami
samorządu – radnymi, urzędnikami i członkami ich rodzin. Wynik to 28:24. Można
było też zmierzyć swoje siły w turnieju siłowym organizowanym przez kierownika sekcji
kulturystycznej TG Sokół Wojciecha Niteckiego lub obejrzeć jeden z wielu ciekawych
pokazów sztuk walki.

Lato nadeszło!
Noc świętojańska w Kaniach: ten doroczny festyn,
organizowany przez Stowarzyszenie Mieszkańców
Kań na terenie stajni Patataj to tradycyjne powitanie lata w gminie
Brwinów. Wianki popłynęły rzeką ku morzu, przybyli dzielni wojowie na turniej rycerski i łuczniczy, byli bębniarze i rzemieślnicy ze
swoim towarem, były zabawy dla dzieci i dorosłych. I nadeszło lato!

www.facebook.com/Brwinow
Fot. W. Nastarowicz

