RAtusz

nr 46 / 24 czerwca 2015

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

issn 2083-9278

Biulet yn informacyjny Urzędu Gminy Brwinów

w w w. br w i now. pl

W numerze m.in.
Podwarszawskie
Trójmiasto
Ogrodów:
aktualności, postęp
w realizacji projektu

Planowane podziemne przejście
pieszo-rowerowe:
współpraca gminy
Brwinów z PKP PLK

> str. 2

Komentarz
Burmistrza:r
ciąg pieszo-rowerowy łączący Brwinów
i Parzniew

> str. 3

Drogi dla Natury
Współpraca z Fundacją EkoRozwoju

> str. 4

Lokalny Program
Rewitalizacji

> str. 5

Propozycje
na lato
Informacje na temat
zajęć wakacyjnych,
zaproszenia
na otwarte imprezyr

> str. 6

Wiadomości
z Zespołu Szkół
w Otrębusach

> str. 7

Wiadomości
z Biblioteki
Publicznej
w Brwinowie

> str. 7

Qltywator:
Strony Gminnego
Ośrodka Kultury

FOT. Urząd Gminy Brwinów -PR

> str. 1–2

Wspólne kierunki rozwoju Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów
Radni gminy Brwinów, Milanówka i Podkowy Leśnej podczas uroczystej wspólnej sesji 16 czerwca 2015 r.
podjęli uchwałę określającą kierunki rozwoju Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów: to historyczna chwila.

P

rzyjęty dokument jest
efektem warsztatów strategicznych przeprowadzonych
w kwietniu i maju w trzech
partnerskich miastach z udziałem nie tylko przedstawicieli władz – burmistrza gminy
Brwinów Arkadiusza Kosińskiego, burmistrza Milanówka Wiesławy Kwiatkowskiej
oraz burmistrza Podkowy Leśnej Artura Tusińskiego oraz
radnych trzech samorządów
– ale także organizacji pozarządowych, przedsiębiorców
i zainteresowanych mieszkańców. Wnieśli oni swoje uwagi
i pomysły dotyczące m.in. komunikacji i transportu, zagospodarowania przestrzeni publicznej, ochrony środowiska,
spraw społecznych i gospodarczych. Bazując na bogatym
dziedzictwie kulturowym, historycznym i przyrodniczym

obszaru trzech gmin, omawiano najistotniejsze kierunki
prowadzenia uzgodnionych
i skoordynowanych działań,
które pozwolą na mierzenie
się z wyzwaniami przyszłości.
odwarszawskie Trójmiasto Ogrodów ma stać się
w perspektywie najbliższych
lat modelowym, „klimatycznym”, niepowtarzalnym trójmiastem ogrodów, miejscem
przyjaznym do mieszkania,
pracy, rozwijania działalności
społecznej i rozwoju osobistego. „Nadszedł czas, w którym
gminę sąsiada postrzegamy
jako partnera do wspólnych
działań poprawiających jakość
życia całej społeczności obszaru. Spójność społeczna to warunek wzrostu gospodarczego, w którym wszyscy mieszkańcy uczestniczą i z którego
wszyscy korzystają” – te słowa

P

umieszczone na zaproszeniu
na uroczystą sesję, wystosowanym przez przewodniczących rad miejskich gminy
Brwinów oraz Milanówka i
Podkowy Leśnej: Sławomira
Rakowieckiego, Małgorzatę
Trębińską i Renatę Gabryszuk,
stały się mottem spotkania.

P

o przyjęciu uchwały przez
rady miejskie wystąpili
burmistrzowie gmin tworzących Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów, dziękując
wszystkim, którzy przyczynili
się do nawiązania współpracy, przygotowania wspólnego
projektu oraz wypracowania
i uchwalenia wspólnych kierunków rozwoju.

W

ramach realizacji projektu „Podwarszawskie
Trójmiasto Ogrodów – poprawa spójności obszaru...”

ogłaszane są kolejne przetargi. Najkorzystniejszą ofertę dotyczącą przygotowania
kompleksowego programu
uregulowania gospodarki
wodnej na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów złożyła firma Arcadis
z Warszawy. Opracowanie
strategii kompleksowego programu uregulowania gospodarki wodnej z inwentaryzacją oraz koncepcją programowo–przestrzenną na obszarze Podwarszawskiego
Trójmiasta Ogrodów kosztować będzie 429.270 zł.

G

mina Brwinów rozstrzygnęła też przetarg
na opracowanie programu
działań na rzecz zwiększenia
Dokończenie na str. 2 >>>
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XIII sesja Rady Miejskiej w Brwinowie
Piątek, 26 czerwca 2015 r. o godz. 1700
w sali osp W bRWINOWIE,
UL. pSZCZELIŃSKA 3

Więcej informacji na temat planowanego
porządku obrad na plakatach oraz na stronie:
www.brwinow.pl w zakładce „Samorząd”.

Absolutorium
– akceptacja wykonania budżetu udzielana Burmistrzowi przez Radę Miejską.
Procedura udzielania absolutorium
Do 31 marca Burmistrz przedstawia Radzie Miejskiej sprawozdanie za poprzedni rok. Jest ono
jednocześnie przedkładane do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Przedłożone

Radzie Miejskiej sprawozdanie rozpatrywane jest w pierwszej kolejności przez Komisję Rewizyjną. Zgodnie z art.18a ustawy o samorządzie gminnym Komisja opiniuje wykonanie budżetu
oraz występuje z wnioskiem do Rady Miejskiej w sprawie udzielenia albo nieudzielania absolutorium Burmistrzowi. Uchwałę w tej sprawie należy podjąć nie później niż 30 czerwca.
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Dokończenie ze str. 1 >>>

Wspólne kierunki rozwoju...
intermodalności połączeń komunikacyjnych (intermodalność to
łączenie różnych środków komunikacji, np. dojazd rowerem do przystanku kolejowego, następnie przesiadka do pociągu) oraz na rzecz
poprawy dostępności do Warszawy
i głównych tras krajowych. Wyłoniona w przetargu firma EU Consult
Sp. z o.o. z Gdańska wykona pomiary ruchu na stacjach kolejowych
i drogach objętych analizami (w 30
wyznaczonych punktach). Na tej
podstawie do 15 stycznia 2016 r. ma
powstać studium komunikacyjne
obejmujące wszystkie gałęzie transportu pasażerskiego i towarowego na obszarze Podwarszawskiego
Trójmiasta Ogrodów.

G

miny Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów będą starały
się o rozwój sieci dróg dla rowerów.
Został już wyłoniony wykonawca
projektu ścieżek rowerowych oraz
ciągów pieszo-rowerowych (trasy
zaznaczone na mapce poniżej). Pracownia Projektowa RoadWay z Warszawy, która przedstawiła oferty na
łączną kwotę 226.636,00 zł, będzie
mieć czas do końca lutego 2016 r. na
zaprojektowanie tras o łącznej długości ponad 10 km.

G

mina poszukuje też projektantów cmentarza komunalnego
w Żółwinie oraz obiektów oświatowych w Parzniewie. Zespół szkół
w Parzniewie utworzą szkoła podstawowa i gimnazjum. Mają one zostać zaprojektowane jako jedna bryła

z możliwością podzielenia prac na
etapy oraz dalszej rozbudowy. Przy
szkole powstanie sala gimnastyczna
wraz z widownią. Czterooddziałowe przedszkole łączyć się będzie
z budynkiem szkoły poprzez wspólne zaplecze kuchenne. Każdy z tych
obiektów będzie zaprojektowany
w standardzie pasywnym, tak aby
miał wysoką termoizolacyjność i niskie zużycie energii na cele grzewcze. Termin składania ofert w tym
przetargu upływa 26 czerwca 2015 r.

W

krótce ogłaszane będą kolejne przetargi. Poszukiwany
będzie m.in. wykonawca strategii
rozwoju terenów zieleni na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta
Ogrodów wraz z opracowaniem
inwentaryzacji zasobów przyrodniczych i koncepcji nowych nasadzeń.

Strefa rekreacji:

wyniki konsultacji
W konsultacjach dotyczących
zagospodarowania otwartej
strefy rekreacji przy ul. 11 Listopada w Brwinowie wzięło
udział 349 osób. Ponad 85%
respondentów opowiedziało
się za utworzeniem miejsca
urządzonego z myślą o rekreacji osób w różnym wieku.

N

ajbardziej spodobała się propozycja stworzenia „wielopokoleniowej” strefy rekreacji. Poparło ją aż 300
spośród 349 respondentów. Mieszkańcy dodawali swoje propozycje urządzenia strefy. Ponad połowa ankietowanych opowiedziała się za utworzeniem
otwartego kąpieliska dla dzieci i dorosłych, ale jednocześnie niemal jedna
trzecia zaznaczyła opcję „jestem przeciw”. Pomysły wybudowania górki saneczkowej z torem dla rowerów BMX
oraz ścianki wspinaczkowej cieszyły
się już mniejszym zainteresowaniem.
Mieszkańcy przeciwni byli urządzeniu
punktu usługowo-gastronomicznego.

Z

agospodarowana strefa będzie
przyciągać także osoby z dalszej
okolicy, stąd pomysł na uwzględnienie w projekcie także ścieżki edukacyjnej, nawiązującej do historii gminy
Brwinów. Archeolog Stefan Woyda,
patron jednej z brwinowskich ulic oraz
pruszkowskiego Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego, zapoczątkował zakrojone na szeroką skalę
badania. W latach 90. XX wieku znaleziono liczne dymarki przy ul. Żytniej,
w pobliżu planowanej strefy rekreacji.

W

ykonanie dokumentacji projektowej jest jednym z działań projektu prowadzonego przez trzy współpracujące ze sobą samorządy na terenie
trzech gmin tworzących Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów. Urząd Gminy Brwinów ogłosił już przetarg na
wyłonienie projektanta strefy rekreacji.
Więcej informacji i szczegółowe wyniki
w artykule na stronie www.brwinow.pl



Urząd Gminy Brwinów: adresy i telefony						

URZĄD GMINY BRWINÓW
Budynek przy ul. Grodziskiej 12 I 12A:
Biuro Obsługi Interesanta, tel. 22 738 26 15
Sekretariat burmistrza Arkadiusza Kosińskiego
i zastępcy burmistrza Jacka Janowskiego, tel. 22 738 26 12
Biuro Rady Miejskiej, tel. 22 738 26 50
Urząd Stanu Cywilnego, tel. 22 738 25 61
Referat Spraw Obywatelskich, tel. 22 738 25 72
Ewidencja Działalności Gospodarczej, tel. 22 738 26 51
Referat Budżetowo-Finansowo-Podatkowy (podatki), tel. 22 738 26 34
Referat Planowania Przestrzennego, tel. 22 738 26 54
Referat Gospodarki Nieruchomościami, tel. 22 738 26 53
Biuro Promocji, tel. 22 738 26 29
Referat Oświaty, tel. 22 738 26 17

e-mail: brwinow@ brwinow.pl www.brwinow.pl

URZĄD GMINY BRWINÓW
Budynek przy ul. T. KOŚCIuszki 4a:
Sekretariat zastępcy burmistrza
Sławomira Walendowskiego, tel. 22 738 25 66
Referat Inwestycji i Remontów, tel. 22 738 25 84
Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa, tel. 22 738 25 90
Referat Gospodarki Komunalnej, tel. 22 738 26 37
Zespół ds. Obsługi Gospodarki Odpadami, tel. 22 738 25 91
Straż Miejska w Brwinowie
tel. 22 729 63 94 oraz bezpłatny z terenu gminy: 986
e-mail: straz.miejska@brwinow.pl
Redakcja biuletynu: Biuro Promocji, e-mail: promocja@brwinow.pl
Współpraca: Gminny Ośrodek Kultury w Brwinowie (str. 8–9)
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Komentarz burmistrza Arkadiusza Kosińskiego
Brwinowa do Parzniewa

FOT. J. Pieńkowski

na temat ciągu pieszo - rowerowego z

W planach: tunel pieszo-rowerowy

Gmina Brwinów przekaże w latach 2015-2016 spółce PKP Polskie Linie Kolejowe dotację w wysokości 210 tys. zł. Środki te
zostaną wykorzystane na wykonanie dokumentacji projektowej podziemnego przejścia pieszo-rowerowego w Brwinowie.

R

ada Miejska w Brwinowie wyraziła
zgodę na udzielenie dotacji dla PKP
PLK. Dokumentacja projektowa dofinansowanej przez gminę inwestycji
obejmie wykonanie projektu budowy
przejścia podziemnego, dojść do niego
oraz doprowadzenia kabla światłowodowego do monitoringu wizyjnego.

W

2014 r. wzdłuż torów kolejowych
w Brwinowie zostały ustawione
ekrany dźwiękochłonne. Wymusiły
likwidację „dzikiego przejścia” przez
tory między ul. Przejazd a Sportową.
W planie modernizacji linii dalekobieżnej nie znalazły się wówczas za-

pisy, które uwzględniłyby powstanie
nowego przejścia przez tory. Jedynym
funkcjonującym przejściem byłby nadal tunel w centrum miasta. Burmistrz
Arkadiusz Kosiński zabiegał o to, by w
dokumentacji dotyczącej modernizacji
linii podmiejskiej, która ma być prowadzona w latach 2017-2018, znalazła
się budowa przejścia podziemnego w
zachodniej części miasta w ciągu ulic
Sportowej i Przejazd. Gmina, poza
przekazaniem środków na dokumentację projektową, zamierza włączyć
nowe przejście do systemu miejskiego monitoringu oraz zajmie się jego
utrzymaniem.

Zrobione! - 19 czerwca wykreśliłem kolejny zrealizowany
punkt moich ubiegłorocznych obietnic wyborczych.
Tym większa satysfakcja, że pamiętam, że w czasie sesji
10 czerwca 2013 r. wcale nie byłem pewny, czy radni podejmą uchwałę
wyrażającą zgodę na złożenie wniosku o dofinansowanie unijne na realizację
tego zadania w wys. prawie 500 tys. zł! Prawda, że wydaje się to niewiarygodne?!
Ścieżka przez pola parzniewskie na odcinku od zakrętu przy moście do skrzyżowania przy sklepie w Parzniewie zostanie wybudowana w ramach budowy
Paszkowianki. Wybudowanie jej dzisiaj za ok. 1,5-2,0 mln i rozebranie za
kilka lat byłoby zwykłą niegospodarnością.
Na razie przejazd ul. Rzeczną i ul. Główną przez Parzniew odbywać się musi
na dotychczasowych zasadach, tj. na ogólnych zasadach ruchu drogowego
(piesi na całej długości mają chodnik, rowerzyści poruszają się skrajem jezdni przy ograniczeniu prędkości do 40 km/h). W ul. 36 pp Legii Akademickiej jest wybudowany ciąg pieszo-rowerowy, a dalej wzdłuż ul. Przyszłości
– ścieżka rowerowa i chodnik. Z kolei wzdłuż ul. Solidarności (od przejazdu
do ul. Działkowej) ścieżka i chodnik zostaną wybudowane jeszcze w tym roku.

Podziękowanie dla gospodarzy
Otwartych Ogrodów
Festiwal Otwarte Ogrody jest wyjątkowym wydarzeniem w kalendarzu imprez kulturalnych gminy
Brwinów. Nawiązujemy do tradycji letniska i klimatu
miasta ogrodu. Dzięki Państwa gościnności, otwartości
i pomysłowości wszyscy mogli po raz kolejny uczestniczyć w wyjątkowych wydarzeniach artystycznych i kulturalnych.
SERDECZNIE DZIĘKUJĘ!

Podziękowania należą się też Gminnemu Ośrodkowi Kultury, który był koordynatorem Festiwalu. Mam nadzieję, że spotkamy się znowu za rok!
— Arkadiusz Kosiński, Burmistrz Gminy Brwinów

z a p r o s z e n i e

Zapraszamy rowerzystów
na Brwinowską
Masę Kryt yczną
Organizator Masy:
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START: PLAC przed OSP w Brwinowie

godz. 1500
Długość Trasy
Uczestników masy
ubezpiecza:

 OSP Brwinów



Katarzyna Błaszczak
tel. 693 561 755

11,5 km



Parzniew
Pruszków 

UNIA EUROPEJSKA

EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

Projekt „Pola Parzniewskie – szlak historyczno-przyrodniczy” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
UNIA EUROPEJSKA

EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
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Ekologiczne teatrzyki

Mieszkanka Brwinowa, poetka i bohaterka reportażu z książki
„Podróże do Brwinowa” Jadwiga Przetakiewicz obchodziła 10
czerwca 2015 roku 102. urodziny. Z życzeniami i kwiatami udali się do niej burmistrz Arkadiusz Kosiński i kierownik Referatu
Spraw Obywatelskich Agnieszka Dębowska.

Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa organizuje teatrzyki
edukacyjne dla dzieci mówiące o ekologii. Tym razem mali uczniowie z Brwinowa mogli się zapoznać z tematem segregacji
odpadów. Po wakacjach teatrzyk zawita do Otrębus i Żółwina.

G

FOT. Urząd Gminy Brwinów - PR

dy burmistrz odwiedził jedną z
najstarszych mieszkanek miasta po raz pierwszy, kończyła właśnie 100 lat. Pogodne usposobienie,
wysoka kultura osobista i bogata
wiedza sprawiły, że Jadwiga Przetakiewicz stała się wówczas bohaterką
jednego z reportaży, który ukazał się

w książce „Podróże do Brwinowa”.
ożna odnieść wrażenie, że od
swych 100. urodzin Jubilatka
wcale się nie zmieniła. Na jej twarzy
ciągle maluje się szeroki uśmiech,
a jego posiadaczka jest bardzo ciekawa świata. Interesuje się życiem
gminy i ma własną koncepcję rozwoju miasta. Bardzo chciałaby, by
w mieście było więcej miejsc, w których można spotkać ciekawych ludzi, porozmawiać z nimi i w otoczeniu zieleni wspólnie napić się kawy.
Plany na przyszłość i marzenia sprawiają, że Jadwiga Przetakiewicz jest
pełna optymizmu, który udziela się
osobom spędzającym z nią czas. Co
nowego u pani Jadwigi? – Chciałabym zmienić mieszkanie. W obecnym brakuje mi balkonu, z którego
mogłabym obserwować toczące się
w mieście życie, a z roku na rok jestem przecież coraz starsza – odpowiada żartobliwie Jubilatka.

FOT. Urząd Gminy Brwinów -OSR

Wizyta u jubilatki na 102!

M

W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zespole Szkół nr 1 w Brwinowie odbyły się przedstawienia ekologiczne pt. ”Jaś i Małgosia” dla najmłodszych
klas. W tym roku do Brwinowa przyjechali aktorzy ze Studia Małych Form
Teatralnych „Sztuka” z Trzebini. Coroczny spektakl teatralny jest kontynuacją edukacji ekologicznej dla dzieci i dotyczył segregacji odpadów.
– We wrześniu planowana jest realizacja przedstawień teatralnych dla szkół
w Otrębusach i Żółwinie – zapewnia Anna Mydlarz z Referatu Ochrony
Środowiska i Rolnictwa.

„Drogi dla Natury” w Brwinowie
Władze gminy Brwinów zacieśniają współpracę z ekologami. Dzięki podpisaniu umowy z Fundacją EkoRozwoju
z Wrocławia gmina Brwinów włączyła się do projektu
„Drogi dla Natury”. Jego realizacja zakłada m.in.
sadzenie drzew przy drogach i szkolenia urzędników.

Referat Ochrony Środowiska
i Rolnictwa Urzędu Gminy
Brwinów zachęca mieszkańców do wzięcia udziału w konkursie na największy owoc
i warzywo. Czekają nagrody!

F

N

G

N

undacja EkoRozwoju rozpoczęła swoje działania na
terenie gminy Brwinów, protestując przeciwko wycince drzew kolidujących z przebudową ul. Pszczelińskiej.
W efekcie przebudowa objęła nie całą ulicę, lecz fragment
do skrzyżowania z ul. Pedagogiczną. Późniejsze kontakty
zaowocowały kompromisem: zmieniona dokumentacja
dotycząca dalszego fragmentu ulicy trafiła już do MZDW,
a Fundacja EkoRozwoju zaprosiła gminę Brwinów
do uczestnictwa w programie „Drogi dla Natury”. Jest on
finansowany przez Program Operacyjny Infrastruktura
i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

FOT. Urząd Gminy Brwinów -PR

Największe owoce,
największe warzywa

mina Brwinów otrzyma wsparcie Fundacji EkoRozwoju przy zakładaniu nowych alej. Modelowe rozwiązania
mogą zostać zastosowane przy nasadzeniach wzdłuż ciągu
pieszo-rowerowego z Brwinowa do Parzniewa. Oprócz sadzenia drzew odbędą się szkolenia dla ok. 20 osób odpowiedzialnych za zadrzewienia na terenie gminy i powiatu,
w tym pracowników urzędu gminy i starostwa powiatowego. Będą one dotyczyły ochrony drzew oraz sposobów ich
właściwej pielęgnacji. Projekt obejmuje także działania promocyjno-edukacyjne, które będą skierowane do młodzieży
szkolnej, społeczności lokalnych oraz radnych. Mają one
podnieść świadomość ekologiczną mieszkańców.

W

ięcej informacji przedstawi animator zadrzewiania
na sesji Rady Miejskiej 26 czerwca 2015 r.
Informacje na temat ogólnopolskiego programu „Drogi dla Natury”
http://www.aleje.org.pl/

ie tylko prowadzący działalność rolniczą, ale wszyscy, którzy hodują owoce i warzywa mogą
wziąć udział w konkursie na największy owoc i największe warzywo
wyhodowane w tym sezonie na terenie gminy Brwinów. Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa czeka do
2 października na zgłoszenia okazów najdorodniejszych pod względem wielkości, ciężaru i objętości.
ależy wypełnić kartę zgłoszenia i załączyć do niej zdjęcie
wyhodowanego owocu lub warzywa wraz z krótkim opisem uprawy.
Warunkiem udziału w konkursie
jest też okazanie komisji konkursowej dorodnego plonu w miejscu jego
wyhodowania.
Informacje: www.konkurs.brwinow.pl

GMINNE INWESTYCJE
Informacje o postępie prac
w lipcowym „Ratuszu”
Obrazki z placów budowy publikowane
są w galeriach zdjęć na Facebooku:
Facebook.com/Brwinow
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LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI na lata 2015-2025
„Lokalny program rewitalizacji gminy Brwinów na lata 20152025” stał się dokumentem strategicznym. Został przyjęty
uchwałą Rady Miejskiej w Brwinowie 10 czerwca 2015 r. Określono w nim dwa obszary na terenie miasta, na rewitalizację
których będzie można pozyskać środki unijne.

G

mina Brwinów wiąże z „Lokalnym programem rewitalizacji”
nadzieję na pozyskanie środków
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. O dofinansowanie na różnego rodzaju działania rewitalizacyjne (nie tylko inwestycyjne, ale też społeczne) będą
mogli ubiegać się również przedsiębiorcy, inwestorzy i mieszkańcy.
Dzięki wpisaniu ich pomysłów na
rewitalizację miasta do „Lokalnego
programu rewitalizacji”, droga do
uzyskania dodatkowych funduszy,
np. na działalność szkoleniową skierowaną do mieszkańców Brwinowa
czy rewitalizację starzejących się kamienic, może okazać się łatwiejsza.

P

race nad stworzeniem strategicznego dokumentu trwały od kilku miesięcy. Najpierw firma doradcza przeprowadziła analizę sytuacji
społecznej i gospodarczej Brwinowa. Przy jej tworzeniu wzięto pod
uwagę takie wskaźniki jak: warunki
bytowe mieszkańców, ich aktywność w sferze przedsiębiorczości,
popełniane wykroczenia, stopień
ubóstwa i wykluczenia społecznego.
Tym sposobem wyznaczono obsza-

LOKALNY
PROGRAM
REWITALIZACJI
GMINY
BRWINÓW

ry o najwyższym poziomie dysfunkcyjności: pierwszy rozciąga się
z północy na południe Brwinowa,
obejmując zabudowę centrum miasta i jego zachodnią część. Drugi,
mniejszy obszar, zajmuje wschodnią
część miasta. Na rewitalizację będą
musiały poczekać obszary wiejskie.
Nie ma jeszcze wytycznych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju
oraz Urzędu Marszałkowskiego,
które umożliwiłyby podjęcie działań rewitalizacyjnych poza miastami.

W

styczniu br. przeprowadzone
zostały konsultacje społeczne, w których mieszkańcy, organizacje działające w gminie Brwinów,
przedsiębiorcy i inwestorzy wypowiedzieli się na temat działań, które
ich zdaniem, pozwolą na ożywienie
wyznaczonych obszarów miasta.
Duże było zainteresowanie poprawą
sytuacji w sferze przestrzennej, społecznej i gospodarczej. W oparciu
o „Lokalny program rewitalizacji”
można będzie ubiegać się o dofinansowanie realizacji ujętych w nim
działań. Pieniądze będzie mogła
pozyskać nie tylko gmina, ale też
autorzy wszystkich pomysłów, które zostały wpisane do uchwalone-

go dokumentu. Znalazło się w nim
łącznie 66 propozycji urzędu i innych podmiotów zabierających głos
w konsultacjach. Wśród zadań ujętych przez Urząd Gminy Brwinów
są m.in. budowa centrum kultury
w Brwinowie, adaptacja pałacu Wierusz-Kowalskich na cele publiczne,
remont targowiska miejskiego, rewitalizacja parku miejskiego, budowa monitoringu w centrum miasta,
przebudowa ulic. Środowiskowy
Ośrodek Pomocy Społecznej będzie
miał możliwość pozyskania funduszy zewnętrznych na rozszerzenie

Media społecznościowe:
fb.com/Brwinow

Aktualne informacje z terenu gminy Brwinów
na stronie internetowej:
www.brwinow.pl
W zakładkach m.in. Aktualności, Samorząd (zaproszenia na sesje Rady Miejskiej itp.), Kultura i oświata, Sport

Plan dla Czubina

Krótkie komunikaty, zdjęcia, komentarze

o g ł o s z e n i e

Brwinów, rejon ul. Bratniej
6 działek mieszkaniowousługowych o pow. ~ 2200 m2
ceny wywoławcze: od 425 700 zł

Rada Miejska w Brwinowie
uchwaliła na sesji 10 czerwca
2015 r. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Czubin.
Plan uchwalony przez Radę Miejską w Brwinowie 10 czerwca 2015 r.
uwzględnia konieczność ochrony
środowiska, krajobrazu kulturowego i dziedzictwa kulturowego. Wyznaczone zostały obszary ochrony
archeologicznej. Istotny wpływ na
sformułowania zawarte w planie
miały przepisy dotyczące Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Kwestie związane z ekologią,
migracją zwierząt i ochroną fauny
rzeki Rokitnicy były dodatkowo
omawiane przez radnych na sesji.
Plan przewiduje występowanie
w Czubinie m.in. terenów rolnych,
zabudowy mieszkaniowo-usługowej, usługowej oraz zagrodowej.

oferty pomocowej i profilaktyczno-edukacyjnej. Mieszkańcy zgłosili
ze swej strony m.in. remonty kamienic usytuowanych przy brwinowskim Rynku wraz z zagospodarowaniem terenu wokół nich
i przekształcenie jednej z kamienic
w hotel. Wśród propozycji złożonych przez zainteresowanych procesem rewitalizacji Brwinowa nie
zabrakło też takich działań, które
wspierają mikroprzedsiębiorczość
i kulturę, integrują lokalną społeczność oraz podnoszą kwalifikacje
osób wykluczonych.

Gmina Brwinów
oferuje

nieruchomości
na sprzedaż
Przetarg
odbędzie się
15 lipca 2015 r.
(informacje na www.
oferta.brwinow.pl)

Działki o numerach ewidencyjnych
98, 99, 100, 123, 124 i 126 znajdują się
na terenie rozpościerającym się
w pobliżu torów PKP. Jest to teren
płaski, porośnięty trawami
i pojedynczymi drzewami.

Warunkiem
przystąpienia
do przetargu jest
wpłacenie wadium
w wysokości 10% ceny
wywoławczej
nie później niż na 5 dni
przed przetargiem.
Informacje:
Referat Gospodarki
Nieruchomościami,
Urząd Gminy
Brwinów
ul. Grodziska 12,
pokój 204, II piętro,
tel. 22 738 26 13
lub 22 738 26 53
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Pomysły na wakacje

z a p r o s z e n i e

Zaczynają się wakacje: dzieci i młodzież mogą skorzystać
z oferty Gminnego Ośrodka Kultury i klubów sportowych.
Gminny Ośrodek Kultury w Brwinowie słynie z bardzo ciekawej oferty
na wakacje. Zakończyły się już zapisy na półkolonie „Lato w mieście” oraz
na półkolonie tenisowe w Żółwinie. Można jeszcze zapisać dziecko na:
Półkolonie ArtLato w Otrębusach z Pracownią Caramel i Anią Zajdel
(termin: 29 czerwca–3 lipca)
Obóz dla poszukiwaczy sensacji XX wieku w Szczawnie Zdroju
(termin: 19–29 lipca)
Więcej informacji: www.ok.brwinow.pl
UKS Otrębusy 1 zaprasza na zajęcia sportowo-edukacyjne w godz. 8-15.
W programie m.in. wyjazd do kina, na kręgle, basen, warsztaty z robotyki i
eksperymenty z zakresu nauk przyrodniczych, wyżywienie.
Półkolonie „Lato na sportowo w Otrębusach”
(terminy: 1–3 lipca, 6–10 lipca, 13–17 lipca, 20–24 lipca, 27–31 lipca)
Obóz sportowy w Rewalu (16–27 sierpnia)
Więcej informacji i zapisy: trener Sebastian Kończak, tel. 606 209 495
Zajęcia sportowo-rekreacyjne w godz. 9-17, obiad i podwieczorek, wyjazd
na basen to część oferty MKS Pruszków.
Lato z koszykówką w ZSO w Brwinowie przy ul. Żwirowej
(terminy: 6–10 lipca, 13–17 lipca, 20–24 lipca)
Więcej informacji: www.latozkoszykowka.pl
Zapisy: mkspruszkow@o2.pl, tel. 602 326 066
W programie półkolonii w LKS Wolta w Żółwinie są m.in. przejażdżki
bryczką, 1 h jazdy konnej dziennie, zajęcia plastyczne, wyżywienie.
Półkolonie na koniach w Żółwinie (terminy przez cały lipiec i sierpień)
Obozy jeździeckie w Bieszczadach (26.07.–08.08) i Białogórze (1–15.07)
Informacje i zapisy: Dorota Darodzińska tel. 602 233 644
Magdalena Kącka tel. 785 644 271
z a p r o s z e n i e
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FOT. BIBLIOTEKa publiczna w Brwinowie

Impreza

Burmistrza Gminy Brwinów

Przegląd Artystyczny „Z biegiem Wisły”
W dniach 9–11 czerwca 2015 r. Biblioteka w Brwinowie wraz z przedszkolami z Milanówka
i gminy Brwinów zorganizowała III Przegląd Artystyczny dla dzieci w wieku przedszkolnym.
Tegoroczna edycja Przeglądu odbyła się pod hasłem „Z biegiem Wisły”.

I

nspiracją do hasła Przeglądu była
książka „Legenda o Wiśle” napisana przez Jadwigę Chrząszczewską
i Jadwigę Warnkównę – pedagoga
oraz autorkę ponad 30 książek i podręczników dla dzieci i młodzieży,
pracującą i mieszkającą w Brwinowie w latach 1911–1935. Jej głównym
zawodowym celem było kształcenie
i wychowywanie dzieci w duchu

polskości, patriotyzmu i miłości
do ojczyzny. Pomysł, aby przywołać
osobę Jadwigi Warnkówny, podsunął Andrzej Mączkowski, mieszkaniec Brwinowa, pasjonat historii naszej gminy i okolic. W Przeglądzie
udział wzięło 203 dzieci z następujących przedszkoli: Samorządowe
Przedszkole nr 3 przy ul. Słonecznej, Samorządowe Przedszkole nr 1

przy ul. Lilpopa wraz z filią przy
ul. Piłsudskiego, Niepubliczne
Przedszkole „Magiczna Kraina”
przy ul. Borkowej, Przedszkole Samorządowe w Otrębusach oraz Europejskie Przedszkole Niepubliczne
„Kasperek” z Milanówka. W tym
roku przyłączyło się do nas Przedszkole nr 1 z Milanówka ul. Fiderkiewicza oraz Niepubliczne Przedszkole „Baśniolandia” z Nowej Wsi.

P
FOT. BIBLIOTEKa publiczna w Brwinowie

oprzednie dwie edycje – I Przegląd Artystyczny inspirowany
twórczością Doroty Gellner i II
Przegląd Artystyczny pt. „Raz na
ludowo” – okazały się wielkim sukcesem. Tym razem było tak samo.
Wszystkie placówki ogromnym
nakładem pracy i zaangażowania
stworzyły niepowtarzalne i bogate programy. Mali artyści poprzez
wykonywane piosenki, tańce i prace plastyczne dostarczyli widowni
niepowtarzalnych wrażeń i doznań
estetycznych. Okazuje się, że mamy

Uczniowie ZS w Otrębusach nie tylko realizują na zajęciach program nauczania, ale
mają też różne okazje do poszerzenia swojej wiedzy. W pomysłowy sposób zachęca ich do tego nauczycielka jęz. polskiego Mirosława Wilińska, która przygotowała
sprawozdanie z różnych działań podejmowanych w mijającym roku szkolnym.

W

pierwszym semestrze roku szkolnego
2014/2015, z okazji 97. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, odbył się
wewnątrzszkolny konkurs plastyczno-literacki
dla uczniów klas 0-III, IV-VI szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Zadaniem uczniów było
wykonanie dowolną techniką pracy plastycznej
pod tytułem „Kasztanka Marszałka Piłsudskiego” lub „Wąsy Marszałka”.

W

kategorii praca literacka uczniowie mieli
za zadanie zredagować piękne życzenia
dla Polski lub wykonać ilustrację do fragmentu
wybranej pieśni legionowej. Laureaci najpiękniejszych prac zostali nagrodzeni podczas akademii z okazji Święta Niepodległości otrzymali
dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
drugim semestrze roku szkolnego
2014/2015 uczniowie klas czwartych i piątych szkoły podstawowej oraz klas pierwszych
gimnazjum wykonali pod moim kierunkiem trzy
wieloetapowe projekty kończące określone zagadnienia omawiane na lekcjach języka polskiego. I tak klasy czwarte przygotowały przedsięwzięcie pod tytułem „Spotkanie z Panią Baśnią”.
Składało się na nie: wykazanie się wiedzą na
temat znajomości baśni i życiorysów trzech baśniopisarzy, wykonanie prac plastycznych ilustrujących wybrane fragmenty baśni, wykonanie makiet przedstawiających sceny baśniowe,
w 5-osobowych grupach przygotowanie i wystawienie przedstawień teatralnych inspirowanych

W

omawianymi na lekcjach języka polskiego baśniami.
a zakończenie projektu uczniowie rozkoszowali się smakiem przepysznych potraw
rodem z baśniowej kuchni, a zespoły, które wykazały się największą inwencją twórczą, zostały
nagrodzone drobnymi upominkami.
o projektu włączone zostały również całe
rodziny, gdyż jednym z etapów było „Rodzinne czytanie baśni”. To działanie cieszyło się
również dużym zainteresowaniem. W konkursie
wzięło udział kilka rodzin, spośród których trzy
najpiękniej czytające baśń z podziałem na role
zostały nagrodzone dyplomami i nagrodami
książkowymi.

N
D
K

lasy piąte szkoły podstawowej dokonały
podsumowania swojej wiedzy o mitach podczas „Spotkania na Olimpie”. Uczniowie przebrani za bohaterów i herosów mitologicznych
konkurowali o olimpijski laur w konkursie wiedzowym. Prezentowali makiety przedstawiające wybrane fragmenty mitów, krótkie przedstawienia inspirowane mitami, na zakończenie
również smakowali potraw z olimpijskiej kuchni
przygotowanych na tę okoliczność przez rodziców uczniów. Po raz kolejny okazało się, że nauka poprzez zabawę to świetny sposób zarówno
na zdobywanie, jak i utrwalanie wiedzy.
— Mirosława Wilińska,
ZS w Otrębusach

P

D

FOT. ZS w OTRĘBUsach (3)

Pomysłowe lekcje jęz. polskiego w Otrębusach

bardzo zdolne dzieci, których talent
podziwialiśmy podczas spotkań.
rzegląd, podobnie jak w ubiegłych latach, został objęty honorowym patronatem burmistrzów
Brwinowa i Milanówka.
zieci biorące udział w tegorocznym Przeglądzie otrzymały
cenne nagrody ufundowane przez:
burmistrza gminy Brwinów Arkadiusza Kosińskiego, Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej oddział
w Brwinowie, Zakład Wydawniczo-Poligraficzny „Megraf” Krzysztofa
Burzca, „Magmar” Wandy Śladewskiej, Bibliotekę Publiczną
w Brwinowie im. Wacława Wernera,
a słodkie niespodzianki zafundowały dwie cukiernie z Brwinowa.
— Ewa Skalska,
Biblioteka Publiczna w Brwinowie,
filia w Otrębusach

8 RATUSZ
Biuletyn informacyjny Ur z ę d u G m i n y B rw i n ó w
nr 46 | 24 czerwca 2015

Zapiski oficera Armii Czerwonej

II Żółwińskie Spotkania Literackie

Ukończyłem dziesięciolatkę. Umiem czytać i pisać prawie bez omyłek. Potrafię też rozmawiać telefonicznie. Znam
poligramotę. Jem codziennie prawdziwy chleb. Chodzę w butach ze skóry. Jestem człowiekiem oświeconym i kulturalnym.
... Muszę przerwać pisanie i zapalić, bo nie wytrzymam nadmiaru szczęścia i serce mi pęknie.
Zapiski oficera Armii Czerwonej , Sergiusz Piasecki

13 czerwca br. na terenie OSP w Żółwinie w ramach II Żółwińskich Spotkań Literackich odbyła się impreza poświęcona twórczości Sergiusza
Piaseckiego. Zgodnie z założeniami organizatorów kolejne spotkania, odbywające się w cyklu rocznym, są dedykowane wybitnym i nieco
zapomnianym pisarzom, zakazanym w okresie PRL.
W pierwszej części spotkania historyk współczesnej literatury polskiej z Uniwersytetu Wrocławskiego Krzysztof Polechoński mówił o niezwykle bogatym życiu i twórczości Sergiusza Piaseckiego. Następnie przedstawiono monodram Zapiski oficera Armii Czerwonej w wykonaniu znanego aktora Piotra Cyrwusa. Tytułowe Zapiski to jeden z najlepszych utworów Sergiusza Piaseckiego, groteskowa powieść napisana w formie pamiętnika prowadzonego przez lejtnanta Michaiła Zubowa i opisującego okupację sowiecką i niemiecką na Wileńszczyźnie
i Grodzieńszczyźnie w latach II wojny światowej. Świetny tekst i doskonałe wykonanie P. Cyrwusa wywarły ogromne wrażenie na około
150-osobowej widowni i z pewnością były jednym z najważniejszych wydarzeń kulturalnych w gminie Brwinów.
Tegoroczna impreza została zorganizowana przez Fundację PoMimo, przy współpracy Gminnego Ośrodka Kultury w Brwinowie oraz Sołectwa i OSP w Żółwinie, i odbyła się pod patronatem burmistrza gminy Brwinów Arkadiusza Kosińskiego. W przyszłym roku w ramach III Żółwińskich Spotkań Literackich przewidziany jest dzień poświęcony twórczości Józefa Mackiewicza.
Włodzimierz Domagalski

fot. Urząd Gminy Brwinów PR

Zbrodnia przy Kingsbury Street
Ruszyły próby do spektaklu tworzonego przez grupę teatralną działającą w Ośrodku Kultury. Brwinowscy (i nie tylko) licealiści pod przewodnictwem Pawła Remeza wzięli na warsztat powieść Edgara Alana Poe Zabójstwo przy rue Morgue i na jej podstawie napisali własny,
liczący 32 strony scenariusz, co zapowiada około półtoragodzinny
spektakl kryminalny! Aktualnie przedstawienie wchodzi w etap prób
scenicznych, w międzyczasie kompletowanie są kostiumy i rekwizyty, a także prowadzone są warsztaty z emisji głosu i zachowania na
scenie. Premiera planowana jest na przełom września i października
2015. Grupa spotyka się we wtorki i czwartki w Gminnym Ośrodku
Kultury i wciąż poszukuje nowych członków.

grupa teatralna
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WS PÓ LNA S PR AWA

W I E M W I DZ Ę R E AGUJ Ę

19 czerwca w OKeju, w ramach cyklu spotkań edukacyjnych Wspólna Sprawa - Wiem Widzę Reaguję, odbyło się spotkanie z Maxem Cegielskim, podróżnikiem, pisarzem, dziennikarzem. Obok historycznych odniesień do globalnych współzależności, można było dowiedzieć się, jak wygląda życie w niektórych krajach azjatyckich, m. in. postsowieckim Tadżykistanie i Kirgistanie, a także w Pakistanie czy Chinach, jaki ma to wpływ na kraje globalnej Północy
(Europę i USA) oraz posłuchać ciekawych i niełatwych opowieści z podróży.
Po spotkaniu, na OKejowej ławeczce, Max „wpisał się” do Złotych Myśli (cała rozmowa na ok.brwinow.pl):
Jak byś chciał się nazywać? Ali Ibn Abu
Talib
Wiek ziemski, wiek duchowy: 40 lat,
a wiek duchowy? Czasami 18, a czasami 60, to jest ta ciągła fluktuacja.
Ulubiona forma spędzania czasu: podróżowanie
Ulubiony gatunek książki: historyczne
książki podróżnicze, czyli historyczne
opisy podróży.
Ulubiony pisarz/pisarka: Peter Hopkirk,
w Polsce ukazała się ostatnio jego
książka „Wielka Gra”, jedna z książek o
XIX wieku, opisująca rywalizację rosyjsko-brytyjską.

Wymarzona praca: jakbym mógł, to
zajmowałbym się tylko pisaniem książek, ergopodróżowaniem (śmiech)
Pierwsza podróż, po której zrozumiałeś,
że wchłonie Cię świat i poszukiwanie odpowiedzi na pytania: Pierwsza podróż
do Indii w 1999 roku, od której zaczęły
się wszystkie następne. Poleciałam samolotem i stwierdziłem, że muszę to
powtórzyć tylko pojechać tam drogą
lądową i zrobiłem tak. Poznałem wtedy
Turcję, Pakistan i tak się zaczęło.

Najdziksze zwierzę, które spotkałeś w życiu: chińscy żołnierze

Wymarzone miejsce do życia (może być
nierzeczywiste): chciałbym mieszkać w
rzeczywistym miejscu na Andamanach
między Tajlandią, a Indiami, gdzie byłem ostatni raz w 2000 roku i od tamtej
pory nie udało mi się tam wrócić. I właśnie dlatego chciałbym tam mieszkać
(śmiech)

Ulubiona praca, jaką w życiu wykonywałeś: pisanie książek

Ulubiony bohater/bohaterka z dzieciństwa: Jest taka książka „Emil i detekty-

Ulubiony gatunek filmu: film dokumentalny

wi” niemieckiego pisarza Ericha Kästnera. Kästner napisał wiele książek dla
dzieci, wszystkie są dość surrealistyczne, a ten Emil jest dodatkowo prześmieszny. Zaczyna sie od tego, że autor
pragnie napisać książę o podróży do
mórz południowych, ale nie może, bo
„zapomniał ile nóg ma wieloryb”.
Najciekawsze dla Ciebie zagadnienie
z zakresu problemów globu: kwestie
migracji, przemieszczania się ludzi na
świecie. Uchodźcy i imigranci.
Czy edukacja globalna jest potrzebna w
szkołach? Oczywiście że jest potrzebna! Choćby po to, by zrozumieć, dlaczego mama Jasminy chodzi w chuście na głowie. Jasmina to uczennica
szkoły publicznej na Mokotowie, jest
dzieckiem uchodźców z Czeczenii.
Mamy tam także dziecko gruzińskie,
a koleżanka mojej córki jest dzieckiem
Polki i wietnamskiego Francuza. Żeby

ALBU M F OTOGR AF I C Z NY BU K W

zrozumieć skąd te dzieci wzięły się
w Warszawie, potrzebna jest edukacja
globalna.
Jakbyś był czarodziejem, to co wyczarowałbyś dla globalnej Północy, a co dla
globalnego Południa? Ja bym zamknął
wszystkich Europejczyków w rezerwatach, gdzie na obrzeżach staliby
imigranci i traktowali ich tak, jak oni
traktują imigrantów. Omer Fast, nakręcił film, gdzie biały mężczyzna jest
przesłuchiwany przez czarnoskórą
urzędniczkę, bo właśnie nielegalnie
przekroczył granice Afryki. To jest kwestia postawienia się w skórze tych „innych”. W filmie biali opuszczają Europę
w konsekwencji jakiegoś kataklizmu
i uciekają do Afryki, gdzie są wyłapywani przez afrykańskie służby mundurowe. Odwrócenie ról. Gdybym był
czarodziejem odwróciłbym role.
rozmawiała Anna Zajdel

J UWE NALIA

fot. Andrzej Gontarczyk

LISTY doElizy
Drodzy Czytelnicy,
za nami przebogaty w imprezy kulturalne koniectydzień. Tegoroczna edycja
Festiwalu Otwarte Ogrody była niczym
gejzer inicjatyw mieszkańców naszej
gminy, z którego przez prawie trzy dni
wydobywała się lawa różnorodnych
pomysłów na kulturalne, otwarte, integrujące, inspirujące spędzenie czasu
w najbliższym naszym otoczeniu: u sąsiadów, ludzi, których nie znamy, ale poznamy i spotkawszy na ulicy, w sklepie,
przy innej okazji obdarujemy serdecznym „dzień dobry”. O tyle serdeczniejszym, że nie będzie to zwykłe powitanie
grzecznościowe, lecz wymiana znaczących spojrzeń, mówiących „jakże miło
było gościć u pani, pana w ogrodzie,
a jaki koncert! A ciasteczka i woda z limonką!”. Po raz dziewiąty otworzyły się
brwinowskie ogrody, po raz pierwszy
tak licznie i kolorowo. Okazało się, że
pomysłów nie brakuje, że niebo-jest-kres. I w tym momencie trącamy te-

mat, który zdominował ostatnie listy do
redakcji. Przytoczę jeden z nadesłanych
w całości, bo krótki, acz treściwy:
Pani Elizo,
czy to prawda, że dożynkowa zabawa
na zawsze zniknie z Żółwina? To mieszkańcy zainicjowali kilka lat temu organizację Dożynek, a teraz im się to święto
zabiera? Kultura ma być tylko dla miasta? A my, mieszkańcy wsi? Dla nas nic
już nie będzie się organizować?!
Miła Pani Krystyno,
nie kwestionując prawdziwości stwierdzenia, które pojawia się w drugim zdaniu Pani listu pozwolę sobie odpowiedzieć na wszystkie zadane pytania. Po
pierwsze – nie podejrzewam. Po drugie,
nikt nie śmiałby i nie jest władny zabierać mieszkańcom wsi, rolnikom Święta
Plonów. Tak, jak Barbórki nikt nie zabiera górnikom i nie przekłada na wrzesień
(bo trochę cieplej, a czwartego to i tak
ni śniegu, ni zimy i pogoda byleco), tak
Dożynek nikt nie zabierze rolnikom, bo
się nie da. Rolnicy sieją i zbierają plony
mniej więcej w tym samym czasie zarówno w Milęcinie, Kotowicach (powiat

pruszkowski), Wścieklicach (powiat
kolneński), jak i w Żółwinie. I taka kolej
rzeczy jest, że najpierw żniwa, potem
dożynki i dopiero na końcu podorywka.
A dlaczego tym razem nie w Żółwinie?
Czasami tak jest, że zapadają decyzje
poprzedzone przemyśleniami, wśród
których dominuje konstatacja, że gmina Brwinów jest rozległa i składa się z
jednego miasta i aż piętnastu wsi wokół
niego. Kolejne pytania, czy kultura tylko
dla miasta? Kultura (słowo pochodzące
bądź, co bądź od pojęcia „uprawiać”)
jest dla wszystkich i wszyscy ją mogą
tworzyć, w niej uczestniczyć, napawać
się nią, czynić z niej sens życia, lub dodatek do biesiady przy karkówce z rusztu. Nie ma ograniczeń, ba! Niektórzy
walczą z ograniczeniami wydając na to
ogromne sumy z ministerialnych i samorządowych kas! Więc co się będzie
organizować? Szanowna Pani, zapraszam na przejażdżkę po gminie Brwinów. Na początek mała rozgrzewka w
Domaniewie – mieszkanki ćwiczą regularnie w świetliczce przy OSP Moszna.
Same chciały, same zorganizowały.
Potem przystanek na rękodzieło arty-

styczne, może budkę lęgową da się zrobić dla ptaszków, czy potańczyć czasami na dechach w Koszajcu. A teraz dalej,
do Otrębus, do Kań na próbę spektaklu
w teatrze rodzinnym, a może popróbować sił w Owczarni – ekosztuka, czy
pośpiewamy wspólnie przedwojenne
szlagiery? To teraz wróćmy do Żółwina.
Pusto, cicho? Nie, po prostu wszyscy
poszli na wykład, spektakl, kiermasz,
zorganizowany przez mieszkańców. Tak
więc na koniec pozwolę sobie sparafrazować słynne zdanie J.F. Kennedy`ego:
„Nie pytaj, co twoja wieś może zrobić
dla ciebie, pytaj, co ty możesz zrobić dla
swej wsi”. A my postaramy się pomóc.
Z poważaniem
Eliza

q lt y wato r@o k . b r w inow. p l
Gminny Ośrodek Kultury OKej
Wilsona 2 , 05-840 B r w i n ó w
email: o k @ o k . b r w i n o w . p l
telefon: (22)
729
59
34
faks:
(22)
729
34
15
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Uczennice z Jedynki laureatkami konkursu „Szkoła marzeń”
Tematem konkursu zorganizowanego przez Parlamentarny Zespół ds. Dzieci była „Szkoła marzeń”. Do finału zakwalifikowały się trzy uczennice Zespołu Szkół nr 1 w Brwinowie: Zuzanna
Częścik z kl. Vb, Aleksandra Jakimowicz z kl. VIa i Patrycja Janczewska z kl. VIa. Do uczestnictwa
zachęciły je nauczycielki Beata Woźniak i Ewa Morales-Paruszewska.

U

czennice napisały interesujące
prace literackie na temat szkoły
ich marzeń. 22 maja br. zostały zaproszone przez Marszałka Senatu
RP Bogdana Borusewicza na uroczystą galę finałową konkursu. Spośród
ponad 7500 prac do etapu ogólno-

F

W
FOT. ZS nr 1 W BRWINOWIE

wyróżnionej pracy dziewczynka napisała:
Wszyscy lubią moją wymarzoną
szkołę z uwagi na dobre relacje,
jakie łączą uczniów oraz uczniów
i nauczycieli. Panuje w niej akceptacja „inności”, nikt z nikogo się
nie wyśmiewa, nie zwraca uwagi
na skromniejszy ubiór, wygląd

Konkurs

p o d pat r o n at e m

Burmistrza Gminy Brwinów

Bezpieczne wakacje

Ponad 200 prac wpłynęło na konkurs plastyczny „Bezpieczne
wakacje”, zorganizowany w Zespole Szkół nr 1 z inicjatywy nauczycielki Bożeny Muczyńskiej.

K

Wyniki konkursu:
Kategoria: szkoła podstawowa kl. I - III
I. Faustyna Marzyńska SP nr 2 w Milanówku
2. Maria Borys SP nr 1 w Brwinowie
3. Barbara Miłoszewska SP nr 1 w Brwinowie
Kategoria: szkoła podstawowa kl. IV - VI
I. Dawid Bajszczak ZSO w Brwinowie
II. Sandra Obiudo SP nr 1 w Ożarowie Maz.
III. Amelia Szlażak SP nr 1 w Ożarowie Maz.
Kategoria: gimnazjum
I. Urszula Komorowska ZS nr 1 w Brwinowie
II. Iwona Koc ZS nr 1 w Brwinowie
III. Zuzanna Białas ZSO w Brwinowie

W
B

ył to dzień pełen wrażeń dla finalistek ze SP nr 1 w Brwinowie.
Jeszcze raz serdecznie gratulujemy!
— Ewa Morales-Paruszewska,
ZS nr 1 w Brwinowie

Artur z Francji odwiedził Jedynkę
Maskotka o imieniu Artur podróżuje po Europie między szkołami, które współpracują ze sobą w ramach programu e-Twinning.
Pomysł współpracy narodził się
podczas spotkania kontaktowego
w Armenii w maju 2014 r, gdzie Jedynkę reprezentował Janusz Lewoń
– nauczyciel języka polskiego i etyki.
Przygotowania do projektu trwały
dość długo, gdyż główną rolę miała
w nim odegrać lalka, marionetka
stworzona przez uczniów francuskiego liceum św. Pawła w Charleville-Mezierers. W końcu kwietnia
2015 r. Artur (imię lalki nadane
przez twórców z Szampanii) dotarł w
paczce do Brwinowa. Okazało się, że
naszym zadaniem jest nadanie twarzy Arturowi, gdyż ma tylko wymodelowaną na biało gipsową maskę.
Dwukrotnie uczniowie klas trzecich
gimnazjum próbowali nadać rysy
Arturowi. Pewne pomysły podsuwała
autentyczna postać Artura Rimbauda, francuskiego poety urodzonego

FOT. URZĄD GMINY BRWINWÓW + PR

U góry
z prawej:
Artur,
the happy
traveller
puppet,
czyli
szczęśliwa
maskotka
podróżnik
Z lewej:
nagrodzony
rysunek
w najmłodszej kategorii wiekowej
(I miejsce,
Faustyna
Marzyńska)

FOT. ZS nr 1 W BRWINOWIE

onkurs miał promować wiedzę
o bezpieczeństwie, kształtować
prawidłowe postawy oraz rozwijać dziecięcą wyobraźnię i świadomość – co może się stać, gdy nie
przestrzegamy podstawowych zasad
bezpieczeństwa. Konkurs odbył się
pod patronatem Burmistrza Gminy Brwinów, Komendy Powiatowej
Policji w Pruszkowie oraz Komendy
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie.

oraz to, czy ktoś ma lepsze,
czy gorsze stopnie.
szystkie uczennice otrzymały
pamiątkowe dyplomy i upominki. Atrakcją było też zwiedzanie
parlamentu. Duże emocje wzbudziła
wizyta w sali plenarnej Senatu połączona z symulacją obrad. Wszyscy
uczestnicy finału konkursu zostali też
zaproszeni przez Marszałka Senatu
na obiad w restauracji sejmowej.

FOT. ZS nr 1 W BRWINOWIE

polskiego zakwalifikowano 662 prace
plastyczne i literackie.
inał odbył się w Sali Kolumnowej Sejmu. Po krótkich wypowiedziach oficjalnych dyplomaci z
Łotwy, Iranu i Słowenii prezentowali
ciekawostki dotyczące szkolnictwa w
ich krajach. Ze względu na wysoki
poziom konkursu, postanowiono nie
przyznawać I, II, III miejsca. Wyłoniono zwycięzców i wyróżnionych.
Znalazła się wśród nich uczennica
Szkoły Podstawowej nr 1 w Brwinowie Aleksandra Jakimowicz.

w Charleville pod koniec XIX w. W
końcu wygrała koncepcja dziecięcej
twarzy i z taką została z Brwinowa
wysłana włoskim uczniom, którzy
z równą niecierpliwością jak my
oczekiwali przybycia Artura. Wszystkie działania były na bieżąco publikowane na stronie projektu TwinSpace w języku angielskim na platformie E-twinning. Najzabawniejszy
epizod z pobytu Artura w Jedynce
wiązał się z operacją, jaką przeszedł
w gabinecie lekarskim. Otrzymał tam
nasze serce, wszyte pod koszulkę na
piersi. Operację przeprowadził zespół
pod kierunkiem doktora Stanisława
Berkana z klasy 1b gimnazjum. Pacjent z nowym sercem opuścił Polskę
o własnych siłach.
— Janusz Lewoń,
ZS nr 1 w Brwinowie
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Słowianie
i wikingowie

FOT. URząd gminy Brwinów - PR
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1 czerwca, już po raz piąty w Zespole Szkół Ogólnokształcących odbył się Koncert Talentów
pod hasłem „Wy jesteście przyszłością narodu”. Patronem i opiekunem tego dzieła jest Jan Paweł II. W tegorocznej imprezie uczestniczyły szkoły z gminy Brwinów, Raszyna i Piastowa.

P

odczas koncertu dzieci mogły
zaprezentować również swoje zainteresowania. Na przygotowanych
stoiskach zaprezentowały wystawy
związane z ich pasjami. Podziwialiśmy między innymi kolekcje emblematów samochodowych, zbiór
kart piłkarskich, maskotek, figurek
ulubionych zwierząt, medale zdobywane podczas zawodów sportowych,
czy też wykonane przez siebie różne
przedmioty i przepiękne portrety.

K

oncertowi Talentów towarzyszyła akcja zorganizowana

Wydarzenie

przez Stołeczną Komendę Policji w
wykonaniu policjantów z Komendy
Powiatowej Policji w Pruszkowie i
Komisariatu Policji w Brwinowie.
Akcja policji odbyła się pod hasłem
„Zryw wolnych serc” w ramach projektu PaT (Profilaktyka a Ty). Na zakończenie, o godzinie 14, w ramach
Ogólnopolskiego Głosu Profilaktyki
2015 wszyscy zgromadzeni wykonali
gest bicia serca, łącząc się w ten sposób ze społecznością PaT. W organizacji koncertu wspierał nas Gminny
Ośrodek Kultury w Brwinowie. Na
zakończenie koncertu artyści otrzy-

p o d pat r o n at e m

mali pamiątkowe medale i upominki
ufundowane przez sponsorów: powiat pruszkowski, gminę Brwinów,
Gminny Ośrodek Kultury w Brwinowie, Radę Rodziców Zespołu Szkół
Ogólnokształcących oraz Lennox
Polska. W przygotowaniu i organizacji koncertu wspierały nas również firmy: drukarnia Megraf, sklep
p. Wandy Chrzanowskiej „Zdrowa
żywność”, sklep cukierniczy Melba
oraz sklep ogrodniczo-budowlany
OL-RAD.
— koordynator Kontertu Talentów
Hanna Sadowska, ZSO w Brwinowie

FOT. ZSO w BRWINOWIE

Powiatowy konkurs dziecięcych talentów

dniu 11 czerwca 2015 r.
uczniowie w Zespole Szkół
Ogólnokształcących w Brwinowie
mieli okazję uczestniczyć w żywej
lekcji historii. Członkowie grupy
rekonstrukcyjnej z Mazowieckiej
Drużyny Wojów Weles przeprowadzili zajęcia o życiu Słowian i wikingów w czasach wczesnego średniowiecza. Uczniowie mogli zobaczyć
i spróbować, jak walczono w tamtych czasach, jak się ubierano,
mieszkano i przygotowywano posiłki. Wszystkim bardzo spodobała się
taka forma nauki.
Gdyby ktoś miał chęć zapoznać się
z Drużyną bliżej, znajdzie więcej informacji na jej stronie na Facebooku
fb.com/WelesMDW lub na:
www.weles.org.pl/plw.
— Elżbieta Więch,
ZSO w Brwinowie

Burmistrza Gminy Brwinów

Międzyszkolna sesja ekologiczna
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie był w tym roku gospodarzem XII Sesji Ekologicznej. Tematem przewodnim tegorocznej edycji
były „Lasy Polski – co w lesie piszczy”.

W

sesji, która odbyła się 16 czerwca 2015 r., wzięli udział uczniowie z czterech
gminnych szkół. W programie znalazły się interesujące konkursy: plastyczny –
„Zwierzęta naszych lasów,” literacki – „Las moja miłość”, muzyczny – „Piosenka w
leśnym stylu” oraz „Moda leśnego kamuflażu”.
czniowie przygotowali również projekty multimedialne „Lasy mojej okolicy”,
prezentujące rezerwat Parów Sójek w Podkowie Leśnej, rezerwat im. Bolesława
Hryniewieckiego w Podkowie Leśnej, Las Młochowski oraz rezerwat im. Witolda Tyrakowskiego w Podkowie Leśnej. Wielką atrakcją był występ Zespołu Instrumentów
Dętych „Marzenia o Dubaju” – muzycy wykonali wiele utworów związanych z tematyką lasu. Pracownicy Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie – Anna i Janusz
Gocalińscy – wygłosili prelekcję na temat „Zwierzęta naszych lasów”. Było nam bardzo
miło, że w gronie gości znaleźli się: zastępca burmistrza gminy Brwinów Sławomir
Walendowski, przedstawiciele Urzędu Gminy Brwinów – kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Sylwia Wiłkojć-Kowalska oraz Anna Mydlarz z Referatu Ochrony
Środowiska i Rolnictwa – a także dyrektorzy szkół.

U

rganizatorami XII Sesji Ekologicznej były nauczycielki biologii i przyrody z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie: Hanna Sadowska, Małgorzata Pełka i Anetta Pietrzyk przy wsparciu nauczycieli z pozostałych szkół gminnych.

FOT. URZĄD GMINY BRWINWÓW -PR
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SpecOlimpiada w Żółwinie: wygrali wszyscy
Gminny Ośrodek Kultury w Brwinowie już po raz trzeci zaprosił niepełnosprawnych z domów pomocy społecznej i świetlic środowiskowych na
igrzyska specjalne. III Brwinowska SpecOlimpiada odbyła się 15 czerwca
na boiskach Orlika w Żółwinie.

P

ragnę zwyciężyć, lecz jeśli nie będę
mógł zwyciężyć, niech będę dzielny w
swym wysiłku – te słowa przysięgi olimpiad specjalnych stały się mottem sportowych zmagań na żółwińskim Orliku.
Brwinowska SpecOlimpiada odbyła się na
tym pięknie położonym kompleksie boisk
przy ul. Szkolnej w Żółwinie. Wzięły w
niej udział reprezentacje: Domu Pomocy
Społecznej oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Czubinie, Warsztatów Terapii Zajęciowej „Ognisko” w Pruszkowie, Domu
Rehabilitacyjno-Opiekuńczego Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych
Archidiecezji Warszawskiej w Milanówku, Środowiskowego Domu Samopomocy
„Chata z Pomysłami” w Aninie, Domu Pomocy Społecznej dla dzieci w Pruszkowie,
Warsztatów Terapii Zajęciowej Fundacji
Pomocy Osobom Upośledzonym Umysłowo „DOM”, Środowiskowego Domu
Samopomocy „Na Górce” w Brwinowie
oraz Środowiskowego Domu Samopomocy Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej
w Podkowie Leśnej.

S

pecOlimpiada rozwija się – podkreśla
dyrektor GOK Anna Sobczak. – Uczestnicy kolejnych edycji mają pod naszym
adresem tylko jeden „zarzut”: na następną
SpecOlimpiadę trzeba czekać cały rok!
rganizatorom udaje się stworzyć atmosferę prawdziwego sportowego
święta, a dzięki różnorodnym konkurencjom swoją okazję do aktywności mają
także osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Bieg, skok w dal z miejsca,
rzut piłką lekarską, rzut do kosza, trafianie
do obręczy i rozgrywka w bocce to tylko
niektóre konkurencje, pozwalające wszystkim na rywalizację i rekreację. Nad organizacją zawodów czuwał trener Zbigniew
Tyc, sędzia główny, wspierany przez ekipę
Gminnego Ośrodka Kultury w Brwinowie.
Niepełnosprawni zmagali się z własnymi
ograniczeniami, z entuzjazmem podchodzili do kolejnych konkurencji, a w efekcie:
wygrali wszyscy!
Imprezę zorganizowano dzięki wsparciu
ze środków PFRON przyznanych przez
pruszkowskie Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie.

O

Siłacze na start: sztangi w górę
30 maja odbyły się XVI Mistrzostwa Brwinowa w wyciskaniu sztangi leżąc. Pomysłodawcą
i organizatorem tej imprezy jest Wojciech Nitecki,
kierownik Sekcji Trójboju Siłowego i Kulturystyki
Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”.

W

ojciech Nitecki, nie tylko prowadzi sekcję sportową,
szkoląc młodszych zawodników, lecz także sam z powodzeniem startuje w zawodach w Polsce i za granicą oraz organizuje w Brwinowie mistrzostwa w wyciskaniu sztangi leżąc.
Zdobyły one już renomę wśród miłośników tej dyscypliny.
W tym roku zawodnicy startowali w 16 kategoriach. Najlepszym juniorem w kategorii do lat 16 okazał się Paweł Przybojewski, który uzyskał wynik 110 kg. Najsilniejsza kobieta Marta
Chachuła zakończyła rywalizację z wynikiem 75 kg. Panowie
w wyższych kategoriach wiekowych i wagowych zmagali się
z imponującymi ciężarami: Tadeusz Serafin w kategorii wiekowej 40-49 uzyskał wynik 220 kg, a Łukasz Zdobiak w kategorii
wagowej 125 kg zwyciężył z wynikiem 240 kg.

Biegiem przez Brwinów

FOT. URZĄD GMINY BRWINWÓW - PR

Ponad sto osób pojawiło się na starcie
ulicznego biegu w Brwinowie. Zwyciężył Paweł Szostak z klubu AZS AWF
Warszawa, który 10-kilometrową trasę pokonał z czasem 34'11''. Wśród
pań najszybsza była Emilia Zielińska
z wynikiem 42'8''.

D

Organizatorami VI Sobótkowego Biegu Ulicznego byli KS Tennis Life oraz Towarzystwo Gimnastyczne Sokół.



la najstarszego uczestnika zawodów, 73-letniego Eugeniusza Moszkowicza z Warszawy, bieganie jest sposobem na emeryturę. Trasę
przebiegli też Adam Zaborski z suczką Tunią
oraz Rafał Nastarowicz wiozący swoją 1,5-roczną
córeczkę w wózku.

Punkty, w których można otrzymać Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy Brwinów „Ratusz”. Kolejne wydanie planowane jest ok. 24 lipca br.

BRWINÓW: INSTYTUCJE, PLACÓWKI OŚWIATOWE, Przychodnie, AGENCJA POCZTOWA		
Urząd Gminy Brwinów – ul. Grodziska 12 oraz ul. T. Kościuszki 4A  Biblioteka Publiczna w Brwinowie – ul. Grodziska 12  Gminny Ośrodek
Kultury – ul. Wilsona 2  Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej – ul. T. Kościuszki 4A  ZS nr 1, ul. J. Piłsudskiego 11  ZSO, ul. Żwirowa 16 
Przedszkole Słoneczne, ul. Słoneczna 6  Przedszkole Leśne, ul. S. Lilpopa 4  Filia przedszkola, ul. J. Piłsudskiego 19  NZOZ Alfa – ul. Powstańców
Warszawy 8  NZOZ Peronowa, ul. Peronowa 4B  Agencja pocztowa, ul. 11 Listopada 4F/F				
BRWINÓW: SKLEPY
Sklep „Czwórka” – ul. Grodziska 4,  Apteka – ul. Grodziska 7  sklep – ul. Grodziska 10  Książki Galeria Brwinów – ul. Grodziska 46  Hurtownia
Magmar – ul. Wilsona 52  Sklep Krokodyl – ul. Wilsona  Sklep Jaworek – ul. Wilsona 28A  sklepy przy Rynku: Zdrowa żywność  Carrefour 
Antoniak  Melba  Top Market Zygzak, ul. Armii Krajowej 14  sklep – ul. Kościelna 19  sklep – ul. Płocka 13  sklep – ul. Powstańców Warszawy 30  Społem – ul. Pszczelińska 48  Patrix – ul. Pszczelińska 34  sklep – ul. Kraszewskiego 1  sklep U Jacka – ul. Sochaczewska 19  sklep na
Borkach – ul. Kępińska 66  kioski przy rondzie W. Kowalskiego (obok GOK-u i TAXI) 				
SOŁECTWA: INSTYTUCJE i SKLEPY					
Otrębusy: Zespół Szkół – ul. M. Piaseckiego 2  Toeplitzówka – Biblioteka, NZOZ – ul. Wiejska 1  Przedszkole – ul. Wiejska 1A  świetlica Gminnego Ośrodka Kultury – ul. Krótka 10  sklep Kurczak – ul. Krótka 9  piekarnia AK – ul. Wiejska 21  sklep Społem przy WKD – ul. Natalińska 21
 piekarnia Witaszczyk przy WKD  sklep przy WKD – ul. Natalińska 23
Kanie: sklep „Małgosia” – ul. J. Piłsudskiego 58  sklep przy WKD, ul. J. Piłsudskiego 11  Patataj – ul. Krótka 9  Os. Słoneczne – Galeria Pasja
DZIĘKUJEMY ZA POMOC W DYSTRYBUCJI „RATUSZA” SOŁTYSOM SOŁECTW:
 Biskupice  Czubin  Krosna  Milęcin  Terenia  Owczarnia  Żółwin  Parzniew  Falęcin  Moszna  Domaniew  Kotowice  Koszajec

