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W niedzielne, słoneczne popołudnie 24 maja 2015 r. grupa
pielgrzymów udała się pieszo z Brwinowa do sanktuarium
w Rokitnie, gdzie odbyły się uroczystości z okazji 25-lecia
samorządności w Polsce.

U

roczystości z okazji 25-lecia
samorządności były wspólną inicjatywą władz samorządowych gmin Brwinów i Błonie.
Pielgrzymkę do Rokitna poprowadził ks. Arkadiusz Śledzik, wikariusz z parafii św. Floriana w Brwinowie, który wraz z uczestnikami
dziękował za czas przemian, które się dokonały po 1990 r. Głównym
punktem uroczystości w Sanktuarium Matki Bożej Prymasowskiej
Wspomożycielki w Rokitnie była msza św., której przewodniczył kard.
Kazimierz Nycz, metropolita warszawski. Wzięli w niej udział burmistrzowie gmin Brwinów i Błonie: Arkadiusz Kosiński oraz Zenon
Reszka, radni rad miejskich, burmistrzowie poprzednich kadencji, honorowi obywatele, przedstawiciele stowarzyszeń, sołtysi, poczty sztandarowe gminy Brwinów oraz OSP Biskupice. Kard. Nycz w swojej homilii podkreślił znaczenie miłości, wolności i pokoju dla wszystkich,
którzy pracują na rzecz swoich małych Ojczyzn, zarówno władz, jak
i mieszkańców, aby wszyscy czuli się gospodarzami danego miejsca.
Dokończenie na str. 2 >>>
Na zdjęciach:
Trasa pieszej pielgrzymki prowadziła z Brwinowa do Rokitna przez Biskupice i Czubin. W uroczystościach uczestniczył kard. Kazimierz Nycz.

Pielęgnacja
drzew
w Otrębusach:
dotacja WFOŚiGW

> str. 4

Informacje ze
Środowiskowego
Ośrodka Pomocy
Społecznej:
o pomocy uzależnionym oraz rozwijaniu wolontariatu
Qltywator:
Strony Gminnego
Ośrodka Kultury
> str. 6–9

FESTIWAL
OTWARTE OGRODY
opis ogrodów
i praktyczna mapa

> str. 9–10

Wiadomości
z biblioteki oraz
szkół

> str. 10-11

Strona sportowa:
Zaproszenie na bieg,
terminy wydarzeń
sportowych, relacje
z zawodów

> str. 12

9–10

Jubileusz samorządności i pielgrzymka do Rokitna

> str. 3

> str. 5

Program
na stronach

Ogrody w Brwinowie, Koszajcu, Owczarni, Otrębusach i Podkowie Leśnej

FOT. Urząd Gminy Brwinów -PR (2)

Wieści na temat
przebudowy dróg
powiatowych:
informacje radnego
Rady Powiatu Pruszkowskiego Mariusza
Baranowskiego

w w w. br w i now. pl

Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów
Podczas spotkań warsztatowych, które odbywały się w Podkowie Leśnej,
Milanówku i Brwinowie, dyskutowano nad wizją rozwoju trzech gmin.

W

kwietniu i w maju pod
okiem profesjonalistów pracowali samorządowcy, radni i przedstawiciele
organizacji funkcjonujących
na obszarze PTO. Ich głównym zadaniem było stworzenie wizji w perspektywie 7-10
lat. Modelowe trójmiasto
miałoby być dobrym miejscem do mieszkania, pracy, działalności społecznej,
ostoją tradycji, a zarazem
miejscem nowoczesnym, dy-

namicznym, zapewniającym
najwyższe standardy i jakość
życia oraz perspektywy rozwoju i integracji dla mieszkańców PTO.
luczowymi zagadnieniami poruszanymi podczas
spotkań były m.in.: układ
komunikacyjny, zwiększenie
bezpieczeństwa na drogach,
stworzenie systemu ścieżek rowerowych, estetyka
przestrzeni publicznej PTO,
stabilizacja gospodarki wod-

K

nej, upowszechnianie zachowań ekologicznych, rozwój
przedsiębiorczości lokalnej.

Z

akończyły się konsultacje
społeczne obszaru zieleni
rozpościerającego się miedzy
Osiedlem Sochaczewska, ul.
11 Listopada i budynkiem
nowego przedszkola w Brwinowie, który ma stać się terenem rekreacyjnym. Obecnie
trwa analiza złożonych ankiet.

WSPÓLNA
SESJA RAD MIEJSKICH
BRWINOWA, MILANÓWKA
i PODKOWY LEŚNEJ
16 czerwca 2015 r. godz. 1800
Matecznik Mazowsze, Otrębusy
ul. Świerkowa
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Dokończenie ze str. 1 >>>
Jubileusz samorządności i pielgrzymka...

Przebudowa dróg powiatowych pod znakiem zapytania
Gmina Brwinów w ciągu ostatnich kilku lat współpracowała z Powiatem Pruszkowskim w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na budowę dróg. W budżecie powiatu na 2016 r. najprawdopodobniej
zabraknie jednak środków na przebudowę dróg: Żuków – Czubin oraz Brwinów – Koszajec – Moszna.

G

mina Brwinów sama z powodzeniem zdobywała kolejne dotacje na przebudowę dróg. Współpracowała też z Powiatem Pruszkowskim, który
dzięki pomocy gminy zdobywał dofinansowania
np. na budowę ul. Przyszłości czy przebudowę dróg
w rejonie Moszny i Domaniewa. Obecnie realizowana jest inwestycja, która uzyskała rządowe dofinansowanie w kwocie 3 mln zł w ramach tzw. schetynówek jeszcze w ubiegłej kadencji samorządu. Prace
prowadzone na drodze powiatowej nr 3111W z Moszny do Domaniewa i Domaniewka powinny zakończyć się w wakacje. Gmina Brwinów dofinansowała tę przebudowę kwotą 780 tys. zł. W kolejnym
etapie prac drogowcy przeniosą się na odcinek drogi
nr 3112W z Moszny do Pruszkowa (od skrzyżowania
w Mosznie do początku wiaduktu nad autostradą A2).

U
O

roczystą oprawę mszy św. i koncert na
zakończenie uroczystości zaprezentował Chór Archikatedry Warszawskiej.
drodzona samorządność to jeden z
największych sukcesów przemian w
Polsce. Droga do niej wiodła od Sierpnia`80.
Program „Samorządna Rzeczpospolita”
uchwalony na I Zjeździe NSZZ „Solidarność” stał się kamieniem węgielnym przyszłych zmian. Wola narodu wyrażona w
wyborach 4 czerwca 1989 r. otworzyła drogęWdo
wolnych wyborów samorządowych,
XXV Rocznicę Odrodzenia Samorządności
które odbyły się 27 maja 1990 r.
o g ł o s z e n i e

MSZA ŚW.

w niedzielę 31 maja 2015 r.
o godz. 10.30

odprawiona zostanie w kościele św. Floriana
w intencji zmarłych
członków i współpracowników
brwinowskiego

KOMITETU OBYWATELSKIEGO

Mieszkańców Gminy Brwinów zaprasza
JAN WITKOWSKI
i współorganizatorzy



G

mina Brwinów po raz kolejny zadeklarowała wsparcie dla powiatu, zachęcając do złożenia we wrześniu br. wniosku na przebudowę dróg
powiatowych: Brwinów – Koszajec – Moszna oraz
Żuków – Czubin. Z informacji zamieszczonych na
profilu Mariusza Baranowskiego reprezentującego
gminę Brwinów w Radzie Powiatu Pruszkowskiego
wynika, że Powiat Pruszkowski nie znajdzie środków na wkład własny tych inwestycji drogowych.
Post zamieszczony na profilu radnego Powiatu
Pruszkowskiego Mariusza Baranowskiego:
Podczas kwietniowej sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego w informacji nr 6/2015 r z pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w okresie od 18 marca do 14
kwietnia 2015 r. w jednym z punktów Pan Starosta
Pruszkowski – Zdzisław Sipiera poinformował Radnych, że zapoznał się z wnioskami inwestycyjnymi
Burmistrza Gminy Brwinów do budżetu na 2016 rok,
dotyczącymi zadań inwestycyjnych:
1. Przebudowa mostu na rzece Rokitnica w Czubinie
wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1509W Żuków – Czubin
2. Realizacjia II etapu przebudowy drogi powiatowej
nr 3111W Brwinów – Koszajec i Koszajec – Moszna.
W przypadku pierwszej inwestycji zadaniem byłaby
przebudowa zniszczonego niebezpiecznego mostu na
łuku drogi na granicy Czubina i Milęcina oraz zniszczonego w czasie budowy autostrady A2 odcinka
drogi nr 1509W od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 720 w Czubinie do granicy Milęcina i Żukowa
(tj. granicy powiatów pruszkowskiego i grodziskiego).
Na to zadanie można uzyskać dofinansowanie w wysokości 50%. Środki pochodziłyby z rezerwy subwen-

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

cji ogólnej, które są przeznaczone na dofinansowanie inwestycji na drogach publicznych powiatowych
i wojewódzkich, ze szczególnym naciskiem na realizację zadań inwestycyjnych obejmujących budowę
lub przebudowę obiektów inżynierskich – a takim
właśnie zadaniem byłaby przebudowa mostu na
granicy Czubina i Milęcina. Ważnym aspektem jest
fakt, że o takie dofinansowanie mogą występować
wyłącznie powiaty lub województwa. Niemniej Burmistrz Brwinowa zaproponował współpracę gminy
Brwinów z powiatem pruszkowskim w tym zadaniu.
Ze swojej strony zaoferował:
1. Sfinansowanie przez gminę Brwinów kosztów
opracowania dokumentacji projektowej – koszt ok.
200 tys. zł (w tym ok. 120-130 tys. na dokumentację
przebudowy mostu).
2. Pokrycie przez gminę Brwinów kosztów wykupu
gruntów w rejonie mostu, w związku z koniecznością
"wyprostowania" przebiegu drogi nr 1509W w rejonie
rzeki Rokitnica (sam most zostałby przesunięty kilkadziesiąt metrów w kierunku zachodnim) – koszt ok.
70 tys. zł.
3. Przygotowanie przez gminę Brwinów wniosku do
Ministra Infrastruktury i Rozwoju o dofinansowanie zadania (rola Zarządu Powiatu Pruszkowskiego
sprowadzałaby się tylko do podpisania wniosku i wysłania go do MIiR) – koszt ok. 10 tys. zł.
Zadaniem Starosty byłoby zagwarantowanie w budżecie na rok 2016 wkładu własnego w wysokości
50% wartości kosztorysowej lub, w przypadku nieotrzymania przedmiotowej dotacji, zapewnienia, że
zostanie ona zrealizowana najpóźniej do końca 2018 r.
żeby nie została zmarnowana przygotowana dokumentacja.
Całościowa, szacunkowa wartość prac budowlanych
to ok. 3,4-4 mln zł, na które Powiat mógłby uzyskać
50% dofinansowania, tj. szacunkowo 1,7-2 mln zł.
Drugim projektem przekazanym Staroście była propozycja przygotowania wniosku na dofinansowanie
Dokończenie na str. 4 >>>
Na zdjęciu obok:
przebudowa drogi
powiatowej
do Domaniewa.
Widok od strony
skrzyżowania
w Mosznie.
FOT. WIOletta Badurek

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. 6–10)
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Burmistrza Gminy Brwinów

Rodzinna saga z Brwinowem w tle
Ukazał się trzeci, ostatni tom powieści "Stulecie Winnych" Ałbeny Grabowskiej. Rodzinną miejscowością bohaterów sagi
jest Brwinów, a w książce pojawiają się nie tylko fikcyjne postacie, lecz także osoby, które rzeczywiście mieszkały lub
mieszkają w Brwinowie.

F

ikcyjną rodzinę Winnych poznaliśmy jesienią 2014 roku, gdy do księgarń trafiła za sprawą Wydawnictwa
Zwierciadło pierwsza część opowieści
o bliźniaczkach Annie i Marii z Brwinowa. Pierwsza część sagi "Stulecie
Winnych" nosiła podtytuł „Ci, którzy
przeżyli”. Druga – „Ci, którzy walczyli”. Trzeci tom, który trafił na półki
księgarskie w kwietniu nosi podtytuł
„Ci, którzy wierzyli”. Akcja ostatniego
tomu kończy się w czasach współczesnych, a wśród osób pojawiających się
na kartach książki jest także m.in. burmistrz Kosiński. Miłej lektury!

FOT. Wydawnictwo Zwierciadło

Żeby było lepiej, najpierw musi być gorzej: na ulicy Żwirowej w Brwinowie trwa budowa kanalizacji deszczowej.
Zaraz potem pojawi się asfalt na jezdni, skrzyżowania wyniesione z ul. Myśliwską i ul. Radomską oraz miejsca parkingowe w rejonie
hali sportowej i kortów tenisowych. To nie jedyna drogowa inwestycja gminna
w tym roku: kończą się prace w ul. Zgoda, trwa przebudowa ul. 11 Listopada... Rozstrzygnięte zostały przetargi dotyczące przebudowy ul. Józefowskiej
w Krosnach oraz ul. Lilpopa (od DW nr 719 do ul. Raszyńskiej) i ul. Łosiej
w Otrębusach... Sporo się dzieje!
Duże roboty drogowe widać też w okolicach „komina”. Jeszcze w czasie wakacji powinniśmy pojechać gładką i równą nawierzchnią przebudowanej drogi powiatowej nr 3111W z Moszny do Domaniewa/Domaniewka, na której
wykonanie jeszcze poprzedni zarząd powiatu pruszkowskiego uzyskał dofinansowanie rządowe w wysokości 3 mln zł, a gmina Brwinów dołożyła
780 tys. zł. Później drogowcy przeniosą się na odcinek drogi nr 3112W z Moszny do Pruszkowa (od skrzyżowania w Mosznie do początku wiaduktu nad
autostradą A2). Cała inwestycja powinna zostać wykonana do końca października.

W Otrębusach o hołdzie pruskim

30 lat Stowarzyszenia Jeździeckiego Szarża

FOT. Urząd Gminy Brwinów -PR

D

Hołd pruski był głównym tematem tegorocznego Powiatowego Konkursu Historycznego. W jego finałe, który odbył się
21 maja 2015 r. w Otrębusach, uczestniczyły drużyny z ośmiu
gimnazjów z terenu powiatu pruszkowskiego.

P

owiatowy Konkurs
Historyczny odbył się
pod patronatem
starosty powiatu
pruszkowskiego
Zdzisława Sipiery
oray burmistrza
gminy Brwinów
Arkadiusza Kosińskiego. W finale
zorganizowanym
przez Zespół Szkół w Otrębusach
wzięły udział 4-osobowe drużyny
z gimnazjów z Brwinowa, Komorowa,
Nadarzyna, Otrębus, Piastowa, Pruszkowa i Żółwina. Uczniowie poznawali historię relacji polsko-krzyżackich.
Podczas finału odpowiadali ustnie

FOT. Urząd Gminy Brwinów -PR

30 lat minęło od kiedy swoją działalność rozpoczęło w Kaniach Stowarzyszenie Jeździeckie Szarża. W sobotę 16 maja
2015 r. uczciło ono swój jubileusz, organizując zawody konne
w skokach przez przeszkody oraz huczne urodziny.

o znajdującej się przy ul. Szarży
w Kaniach stajni Stowarzyszenia przybyło tego dnia wielu dawnych
i obecnych szarżowiczów. Prezes Andrzej Nietubyć z dumą podkreślał, że
w przygotowanie całodniowej imprezy
zaangażowała się w tym roku rekordowa liczba ponad 100 wolontariuszy.
Perfekcyjnie przygotowanej imprezie
sprzyjała piękna pogoda, a rozgrywane tego dnia konkursy w skokach
przez przeszkody, od kategorii open
z przeszkodami 50 cm po klasę N, były
okazją do podziwiania wyszkolenia
i dobrej współpracy jeźdźców i koni.
Tradycyjnie już jednym z najatrakcyjniejszych punktów programu był pokaz kadryla – taniec na koniach.Tym
razem dziewczyny z Szarży zaprezentowały się w strojach ludowych. Wśród
dodatkowych atrakcji były też m.in.
wystawa i aukcja obrazów Joanny Wajdenfeld, możliwość obejrzenia zdjęć
i filmów dokumentujących 30 lat stowarzyszenia, koncert zespołu „Z dala
od zgiełku” oraz ognisko i zabawa
do białego rana.

Komentarz burmistrza Arkadiusza Kosińskiego
na temat prac drogowych i związanych z nimi uciążliwości

i pisemnie na pytania dotyczące hołdu pruskiego oraz poprzedzających
go wydarzeń. Zwyciężyli uczniowie
z Otrębus (na zdjęciu). II i III miejsca
zajęły drużyny z gimnazjów nr 1 i 2
w Brwinowie.

o g ł o s z e n i e

Brwinów, rejon ul. Bratniej
26 działek oraz 6 działek
powierzchnia: od 900 do 2249 m2
ceny wywoławcze: od 171.900 zł

Gmina Brwinów
oferuje

nieruchomości
na sprzedaż
Przetargi odbędą się
12 czerwca
oraz 15 lipca 2015 r.
(informacje na www.
oferta.brwinow.pl)

Działki mają funkcję mieszkaniowousługową. Znajdują się na terenie
rozpościerającym się od strony ulicy
Bratniej w kierunku 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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Pielęgnacja drzew wokół Toeplitzówki w Otrębusach
Gmina Brwinów otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na pielęgnację i konserwację starych drzew przy pałacyku Toeplitza
w Otrębusach. Został już wyłoniony wykonawca prac.

SPROSTOWANIE

Jeszcze
o edukacji
najmłodszych

FOT. Urząd Gminy Brwinów -PR

Przepraszając za pomyłkę redakcyjną w ostatnim
zdaniu wstępu do artykułu o edukacji („Ratusz”
nr 44), podajemy tym razem dosłowne brzmienie przepisów. Poniższe
zmiany wprowadzane są
w polskiej oświacie na
mocy ustawy podjętej
przez Sejm RP w 2013 r.

P

ałacyk Toeplitza to jeden z najbardziej rozpoznawalnych
obiektów w Otrębusach. Mieszczą się w nim ośrodek zdrowia, biblioteka oraz poczta. Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu w otaczającym go parku zostaną wykonane m.in. cięcia
pielęgnacyjne, techniczne i redukcja koron ponad 350 drzew.
Dodatkowo z drzew zostanie zdjęta jemioła, a kasztanowce
będą zabezpieczone przed szkodnikami. Zadaniem wykonawcy
będzie też założenie wielosezonowych pułapek feromonowych
oraz przeprowadzenie konserwacji i pielęgnacji drzew, w koronach których znajdują się gniazda. Niektóre prace będą mogły
rozpocząć się dopiero w połowie października, po zakończeniu
okresu lęgowego ptaków.

W

połowie listopada 2015 r. drzewa przy Toeplitzówce będą
już wypielęgnowane. Umowa z wykonawcą prac została
zawarta na kwotę 45 162,36 zł. Jest to kolejna dotacja na pielęgnację drzew w gminie Brwinów. Kilka lat temu gmina otrzymała prawie 400 000 zł na pielęgnację ponad 400 pomników
przyrody.
ielęgnacja drzew to nie pierwsze działanie na terenie pałacyku Toeplitza. W 2014 r. pałacyk został wyremontowany:
zyskał nową elewację. Prace objęły również wymianę stolarki
okiennej, obróbek blacharskich, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów i piwnic. Przed budynkiem ułożono
nowy chodnik i wyznaczono miejsca postojowe dla samochodów. Uporządkowano wówczas teren, na którym wkrótce rozpoczną się kolejne prace. Dzięki przeprowadzonym działaniom
mieszkańcy zyskają zadbany park.

P

Dokończenie ze str. 2 >>>

Na zdjęciach: Park
z piękną zielenią służyć
będzie mieszkańcom
i gościom przyjeżdżającym
do Otrębus.

Dotacja w wysokości
125.932,00 zł, tj.
do 90% kosztów
pielęgnacji drzew

Przebudowa dróg powiatowych pod znakiem zapytania

II etapu przebudowy drogi powiatowej nr 3111W na odcinkach
Brwinów – Koszajec (od mostu na rzece Zimna Woda do wiaduktu nad A2 w Koszajcu) oraz Koszajec – Moszna (od wiaduktu nad
A2 w Koszajcu do Moszny) a ponadto budowa dwóch sygnalizacji "na przycisk" na przejściach dla pieszych przez jezdnię ul. Powstańców Warszawy przy NZOZ ALFA oraz przy sklepie Sezam.
Szacunkowy, całościowy koszt inwestycji to 4,5 mln zł, z czego
można byłoby pozyskać dofinansowanie rządowe w wys. 50%, tj.
ok. 2,25 mln zł, a burmistrz Kosiński zadeklarował dodatkowo
przekazanie dotacji z gminy Brwinów w wys. 600 tys. zł. Zatem,
wkład własny powiatu na realizację tak ważnego przedsięwzięcia
wynosiłby ok. 1,65 mln zł.
Niestety na pytanie Radnej Urszuli Wojciechowskiej zadane
podczas sesji, jakie zostały podjęte decyzje przez zarząd powiatu

pruszkowskiego, Pan Starosta odpowiedział, że propozycje są bardzo ciekawe, jednak na chwilę obecną
nie przewiduje ujęcia tych pomysłów w przyszłorocznym budżecie.
Szkoda, bo terminy na składnie wniosków o dofinansowanie są jasno określone i już nie uda się w tym
roku skorzystać z tego dofinansowania. Tym samym
można wysnuć stwierdzenie, że zarząd powiatu
pruszkowskiego świadomie rezygnuje z możliwości
pozyskania ok. 4,83-5,13 mln zł dofinansowania zewnętrznego na jakże ważne inwestycje drogowe (ok.
3,95-4,25 mln zł dofinansowań rządowych oraz ok.
880 tys. pomocy rzeczowej i finansowej gminy Brwinów zadeklarowanej przez Burmistrza).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r.
o zmianie ustawy o systemie
oświaty oraz niektórych innych
ustaw (Dz.U.2013.827)
Art. 7.
1. Od dnia 1 września 2015 r.
dziecko w wieku 4 lat ma prawo
do korzystania z wychowania
przedszkolnego w przedszkolu,
oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie
wychowania przedszkolnego.
2. W latach szkolnych 2015/2016
i 2016/2017 dziecko uzyskuje
prawo, o którym mowa w ust. 1,
z początkiem roku szkolnego
w tym roku kalendarzowym,
w którym kończy 4 lata.
3. Zapewnienie warunków do realizacji prawa, o którym mowa
w ust. 1, jest zadaniem własnym
gminy.
4. W latach szkolnych 2013/20142016/2017 gmina zapewnia dzieciom możliwość korzystania
z wychowania przedszkolnego w:
1) publicznym przedszkolu, publicznej innej formie wychowania
przedszkolnego lub do dnia 31
sierpnia 2016 r. – oddziale przedszkolnym w publicznej szkole
podstawowej,
prowadzonych
przez gminę, lub
2) publicznym przedszkolu, publicznej innej formie wychowania przedszkolnego lub do dnia
31 sierpnia 2016 r. – oddziale
przedszkolnym w publicznej
szkole podstawowej, prowadzonych przez inną osobę prawną
lub osobę fizyczną, położonych
na obszarze gminy, lub
3) niepublicznym przedszkolu,
o którym mowa w art. 90 ust.
1b ustawy zmienianej w art. 1,
w brzmieniu nadanym niniejszą
ustawą, lub niepublicznej innej
formie wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 90 ust.
1c ustawy zmienianej w art. 1,
w brzmieniu nadanym niniejszą
ustawą, położonych na obszarze gminy – od roku szkolnego
2015/2016.
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Trzeba
pomóc:
alkoholizm
to problem
Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej pomaga wielu ludziom, m.in.
ubogim, bezrobotnym, zagrożonym
wykluczeniem społecznym... Pomoc
znajdują tam także osoby uzależnione
od alkoholu oraz ich rodziny.
Choroba alkoholowa inaczej uzależnienie od alkoholu, albo najprościej alkoholizm to jedna z najcięższych chorób, jakie obecnie występują u ludzi.
Z alkoholizmem wiąże się wiele błędnych przekonań, które bardzo utrudniają podjęcie leczenia – zarówno osobie, która pije, jak i jej bliskim... mimo że
wszyscy BARDZO CIERPIĄ.
Alkoholik, który już od dłuższego czasu nie jest
w stanie kontrolować swego picia, jest zagrożony
utratą ŻYCIA, a po drodze zdrowia – bo trzeba pamiętać, że alkoholizm jest chorobą śmiertelną. Wiele
osób w to nie wierzy „bo jak można umrzeć od picia alkoholu” – a niestety można: alkoholicy często
umierają z powodu zawałów serca, trwałego nadciśnienia, wylewów krwi do mózgu, udarów, zaniedbanej cukrzycy, albo też sami odbierają sobie życie.
Organizm do pewnego czasu znosi STAŁE ZATRUWANIE – aż w końcu się poddaje.
Bliscy alkoholika cierpią również z bardzo wielu powodów związanych z piciem: wstyd, ogromnie trudne do zniesienia uczucie; strach o pijącego – co dalej
z nim będzie?; brak poczucia bezpieczeństwa w wielu
obszarach życia; stałe napięcie psychiczne, które powoduje wiele stanów chorobowych – silne migreny,
bezsenność, nerwice, depresje, silne bóle kręgosłupa.
Trzeba zrobić wszystko, żeby ZATRZYMAĆ chorobę! Nieczęsto zdarza się, żeby alkoholik SAM wpadł
na pomysł „chcę się leczyć, nie chcę więcej pić” – koniecznie więc trzeba mu [bądź jej] pomóc!
Udzielić wsparcia może przede wszystkim rodzina
– żona, matka, siostra, brat, dorosłe dziecko, ale
również życzliwy szef, serdeczny kolega. Żeby pomóc, należy zgłosić się do odpowiedniej instytucji,
gdzie osoba zatroskana losem pijącego otrzyma INSTRUKCJE, co robić, jak postępować, żeby ratować
bliskiego człowieka, który przez picie rujnuje życie
sobie i innym.
Szczęśliwie żyjemy w czasach, kiedy oferta dla alkoholików oraz osób im bliskich jest bardzo bogata
i łatwo dostępna. Oprócz profesjonalnych placówek
służby zdrowia (poradnie, oddziały stacjonarne i
dzienne leczenia uzależnienia od alkoholu) są miejsca takie, jak PUNKTY INFORMACYJNO-KONSULTACYJNE, gdzie można BEZPŁATNIE otrzymać pomoc.
Niełatwo iść do obcej osoby i prosić o pomoc w sprawie pijącego (pijącej) bliskiego człowieka – ale przecież mamy do czynienia z bardzo ciężką chorobą!
Przecież w przypadku innych ciężkich chorób nikt się
nie waha, żeby wzywać karetkę czy biec po lekarza!
Namawiam: ratujcie swoich BLISKICH, ratujcie też
SIEBIE!
Brwinów jest miastem, gdzie dostępna jest szczególnie dobra oferta dla tych, którzy potrzebują pomocy,
żeby wyjść z cierpienia, jakim jest alkoholizm.
— mgr Hanna Ostrowska-Biskot,
psychoterapeuta uzależnień

Informacje o działalności instytucji pomocowych:
www.brwinow.pl w menu z lewej strony „Instytucje pomocowe”
oraz na stronie www.sops.brwinow.pl

Wolontariat: szansa dla integracji
Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej w Brwinowie bierze udział w projekcie „Wolontariat – szansa dla integracji” organizowanym przez Centrum Wolontariatu w Warszawie. Odbyły się już szkolenia dla koordynatora wolontariatu
i cykl szkoleń dla młodych wolontariuszy.

C

elem projektu „Wolontariat – szansa dla integracji” jest przygotowanie pracowników
15 ośrodków pomocy społecznej z Mazowsza
do uruchomienia działań w zakresie organizowania i zarządzania wolontariatem w swoich
miastach i gminach. W gminie Brwinów koordynatorką tych działań jest Monika Słowikowska
– pracownik socjalny ŚOPS. Aby podnieść swoje
kwalifikacje i usprawnić funkcjonowanie wolontariatu w Brwinowie, wzięła ona udział w szkoleniach z organizowania i wdrażania wolontariatu
w ośrodkach pomocy społecznej, budowania
i utrzymania zespołu wolontariuszy, zarządzania projektem wolontariackim oraz wspierania
współpracy między osobą niosącą pomoc a jej
beneficjentem.

W

śród działań tego trwającego już prawie rok
projektu było też zaproszenie do udziału
w nim dziesięciorga młodych brwinowian.
– Młodzież chętnie zaangażowała się w wolontariat i uczestniczyła w szkoleniach. Zaangażowanie młodych w wolontariat pozwala im podwyższyć oceny czy dostać się do wybranej przez
siebie szkoły – podkreśla koordynator Monika
Słowikowska. Szkolenia przybliżyły uczniom
Zespołu Szkół nr 1 i wychowankom świetlicy
w Brwinowie tematykę wolontariatu, pokazały
im ich mocne strony, nauczyły podstaw komunikacji interpersonalnej, w tym autoprezentacji
i skutecznego przekazywania komunikatu. Młodzież poznała też pojęcie asertywności. Jedna
z uczestniczek szkoleń tak wspomina trwające
łącznie 20 godzin zajęcia: – Szkolenia były bardzo
interesujące. Nikt z nas się nie nudził. Wspólnie
pracowaliśmy nad różnymi zadaniami, które
wyznaczali nam organizatorzy oraz świetnie się

przy tym bawiliśmy. Były nie tylko prace w grupach lecz indywidualne również np. ankiety. Myślę, że to, czego się nauczyliśmy, wykorzystamy
w dalszym życiu – mówi Karolina Kozłowska.
ak brwinowska młodzież odnajduje się w wolontariacie? – Nie było to działanie jednorazowe. Młodzież nadal angażuje się w wolontariat
np. pomaga dzieciom spędzającym czas na świetlicy środowiskowej w odrabianiu lekcji. Włącza
się w organizację imprez okolicznościowych,
kącika tanecznego i zajęć plastycznych – wylicza Monika Słowikowska. W Brwinowie na stałe
współpracuje z ŚOPS-em 20 wolontariuszy. Ważne jest, że są to osoby, które pomagają starszym
i samotnym mieszkańcom gminy i spędzają
z nimi czas – dodaje. Jedna z wolontariuszek ze
świetlicy przy ul. Grodziskiej w Brwinowie zainicjowała również wspólne zajęcia rękodzieła dla
mieszkanek Brwinowa. Wolontariusze zaangażują się też w organizację jednego z ogrodów w
ramach Festiwalu Otwarte Ogrody w czerwcu br.

J

Ś

rodowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej dziękuje wszystkim wolontariuszom
niosącym pomoc w Brwinowie. Koordynator
wolontariatu zaprasza osoby w każdym wieku zainteresowane świadczeniem pracy wolontarystycznej oraz potrzebujących wsparcia
ze strony wolontariuszy. Więcej informacji:
Monika Słowikowska, tel. 533 305 925.
Projekt „Wolontariat – szansa dla integracji”
współfinansowany jest z funduszy EOG w ramach
programu Obywatele dla Demokracji. Dotacja
w kwocie 25 000 zł pokryła pełne koszty związane z udziałem w projekcie brwinowskiego ośrodka
pomocy społecznej.
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ZDZISŁAW BEKSIŃSKI_FOTOGRAFIA

Na stronie sanockiego muzeum, dzięki któremu będziemy gościć w naszej galerii OK prace
Zdzisława Beksińskiego, czytamy m.in.:
Niekwestionowane artystyczne walory spowodowały, że Beksiński do dziś uważany jest za jednego z najwybitniejszych i najbardziej odkrywczych fotografików lat 50.
Pomimo ogromnego uznania krytyki za swą awangardową twórczość, dzisiaj Beksiński zaliczany jest do najwybitniejszych twórców współczesnych dzięki dziełom zupełnie odmiennym, z abstrakcją nie mających wiele wspólnego.
[aż]

19 CZERWCA / 18.00 / GALERIA OK / WILSONA 2 / Festiwal Otwarte Ogrody

SOFFa'rt

rys. Paweł Rogiński

Dla wielu odbiorców sztuki Zdzisław Beksiński pozostaje dzisiaj przede wszystkim twórcą
wizyjnego malarstwa snu. Jego obrazy z okresu fantastycznego – symboliczne, barokowe,
narracyjne – mimo niepokojącej atmosfery, zdobyły ogromną popularność. W kontekście
takiej twórczości, kontrastowe, niemalże graficzne fotografie Beksińskiego zaskakują surowością i swego rodzaju dyscypliną.
Beksiński wkracza w różnorodne obszary fotografii, od początku wpisując się jednak w nurt
fotografii subiektywnej. Niezależnie czy wchodzi w portret, czy w konwencję parareportażową, nieodmiennie odczuwalna jest w jego pracach potrzeba autoekspresji, kreacji. Beksiński
realizuje wizje, czeka bądź prowokuje zdarzenie artystyczne – Marsjanie nie wylądują, wojna
się nie zacznie, nie będzie trzęsienia ziemi. Gdyby pan wiedział, ile czasu mi zajęło oczekiwanie,
zanim ten koń wstawi tam swój łeb [Beksiński o fotografii Samotność]
Niezwykle istotnym etapem w twórczości artysty jest fotografia abstrakcyjna. Dziś motywy
tak znane każdemu adeptowi pracowni fotograficznych, stosowane w ramach zadań warsztatowych, dla Beksińskiego stanowiły nową formę wypowiedzi artystycznej. Rytmy odnajdywane w przestrzeni wokół, różnorodne struktury i materie – działania nie wpisujące się
bezpośrednio w żaden europejski trend, to poszukiwanie wizualizacji indywidualnej myśli
artysty.
Fotografia wpłynęła na całą dalszą działalność Beksińskiego. Mówi o tym w numerze 7. Impresji Muzealnych z 1997r.: (...) chcę mieć jakiś punkt odniesienia, który musi być absolutną bielą
albo jakimś jasnym kolorem i drugi punkt odniesienia, który musi być absolutną czernią albo też
bardzo, bardzo ciemnym kolorem. To się wzięło chyba z fotografii, ideofotografii (...). I to się mi
tak mocno zakodowało, że chyba dzisiaj na obrazie, który jest jeszcze bardziej ograniczony niż
fotografia, staram się także uzyskać maksymalną rozpiętość walorową.

fotograf, rysownik, grafik, malarz
urodzony w 1929 roku w Sanoku
zmarł 22 lutego 2005 roku w Warszawie
absolwent Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej (1952)
członek nieformalnej grupy artystycznej Beksiński,
Lewczyński, Schlabs

NAROŻNIK SATYRYCZNY

w fotografii czarno-białej musi być chociaż jeden punkt czystego,
białego papieru i drugi punkt absolutnie maksymalnej czerni

SOFFa'rt
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WS PÓ LNA S PR AWA

W I E M W I DZ Ę R E AGUJ Ę

Jaki wpływ mają nasze codzienne wybory na resztę świata? Jaką rolę odgrywa świadome podróżowanie
z perspektywy krajów Globalnego Południa i czy jest coś, co możemy zrobić dla lepszej kondycji naszego globu? W lipcowej rozkładówce Qltywatora wywiad z Maxem Cegielskim - dziennikarzem, podróżnikiem, pisarzem.

19 CZERWCA o godz. 17.00 odbędzie się kolejna odsłona Wspólnej Sprawy - OKejowego cyklu edukacyjnych spotkań i warsztatów o globalnych współzależnościach. Tym razem gościem będzie podóżnik, dziennikarz i pisarz Max Cegielski,
a tematem będą kraje globalnego południa na przykładzie Turcji, Uzbekistanu,
Kirgistanu i Indii.
Historia wcale się nie skończyła, globalny układ sił jaki znamy odchodzi w przeszłość. Europa i USA usiłują udawać, że tak nie jest, ale czas zachodnich potęg już
wiem-widzę-reaguję
się skończył. Indie, Chiny, Turcja to nowe imperia, które decydują o losie nie tylko
Azji, lecz także gospodarki całego świata. Czy możliwy jest rozwój ekonomiczny bez demokracji? Czy kraje kiedyś kolonizowane dziś same kolonizują planetę? Dlaczego Turcja wcale nie chce wstąpić do Unii Europejskiej?
Dlaczego historia jest wciąż ważna i wydarzenia z XIX wieku wpływają na los takich państw jak wcześniej wymienione oraz
mniejszych jak Kirgistan, Tadżykistan?
Opowie o tym Max Cegielski, pisarz, dziennikarz TVP Kultura, który przygotowuje właśnie swoją nową książkę o Azji. [az]

Max Cegielski – dziennikarz, pisarz. W TVP Kultura współprowadzi „Halę Odlotów”. Autor książek: Apokalipso (2004), Pijani bogiem (2007),
Masala (2008), Oko świata. Od Konstantynopola do Stambułu (Nagroda imienia Beaty Pawlak, 2009), Mozaika. Śladami Rechowiczów (2011)
oraz Leksykon buntowników (2013). Twórca i kurator projektów artystycznych: Migrujący Uniwersytet Mickiewicza (Stambuł), Global Prosperity

K TOŚ M U S I PR ACOWAĆ

BY O D PO C Z Y WAĆ MÓG Ł K TOŚ

Lato nadciąga, a wraz z nim stres rodzica: urlop
jeszcze nie teraz, więc co ja zrobię z dzieckiem w
lipcu? Pomożecie?

Pomożemy. Zapraszamy na PÓŁKOLONIE w pierwszych
dwóch tygodniach wakacji [6-17 LIPCA] oraz na OBÓZ dla
poszukiwaczy sensacji XX wieku [19-29 LIPCA]

J

eśli 1 CZERWCA dziecko zostanie zapisane na listę, którą
prowadzi organizator, czyli OKej, to zabierzemy je na
wycieczkę, nakarmimy, zabawimy, wyedukujemy i uśmiechnięte oddamy po południu. Jeśli rodzic pracuje od bladego
świtu do późnego popołudnia, to po krótkich negocjacjach
zajmiemy się pociechą także po zakończeniu programu zaplanowanego na dany dzień. Nie oddamy do cyrku.
Zapraszamy dzieci od siódmego roku życia – w wyjątkowych
przypadkach dzieci sześcioletnie. Wśród zaplanowanych
na ten rok atrakcji będzie między innymi wizyta w teatrze
Rampa w Warszawie, w Termach Mszczonowskich, w Magicznej Krainie w Janowcu, w parku linowym oraz w wiosce
indiańskiej w Żurominie. Czerwonoskórzy z grupy tanecznej
TatankaArt, w uroczysku leśnym niedaleko Żuromina organizują zloty sympatyków kultury Indian Ameryki Północnej
zatytułowane Wakan Tanka, obozy letnie dla dzieci i warszta-

LISTY doElizy
Drodzy czytelnicy, potwierdzam – tak,
lato się zbliża. Magnolie już przekwitły,
pylą dęby i buki. Alergicy z niepokojem spoglądają na dojrzewające trawy
wszelkiej maści.
Maturzyści piją lecytynę, a sikorki stają
się łatwym łupem kotów, czyli… - pora
pomyśleć o zapisaniu dziecka na półkolonie. Myśląc o wszystkich listach, e-listach i telefonach dotyczących tego
zagadnienia – jak się czytelnicy domyślają, rzadziej występują pytania o bezdech, czy astmę - śpieszę z odpowiedzią: tak. Ośrodek Kultury w Brwinowie
w tym roku także będzie organizował
półkolonie dla dzieci. Co-jak-kiedy- i za
ile? Po odpowiedzi odsyłam do artykułu
powyżej. Tak, zapraszamy także dzieci z
Kań i Otrębus.
W tym numerze pragnę odnieść się na
łamach Qltwr do kwestii poruszonej
przez panią Stefanię, która pisze tak:
Pani Elizo,
Ośrodek Kultury zaprasza na różne kon-

ty. Tańczą w stylu POW POW, wykonują ( i uczą wykonywać)
amulety indiańskie i pióropusze. Posiłek tego dnia na pewno będzie pachniał dymem z ogniska.
ZAPISY od 1 CZERWCA
telefonicznie / 22 729 34 15 _ mailowo / ok@ok.brwinow.pl
osobiście w OKeju od godziny 8.00 rano
KOSZT 200 zł / tydzień (niezmiennie i jak co roku, cena ta dotyczy mieszkańców płacących podatki w gminie Brwinów).

J

eśli ktoś ma ochotę wybrać się na OKejowy OBÓZ LETNI,
to serdecznie zapraszamy – SZCZAWNO-ZDRÓJ w Górach Wałbrzyskich, to jeden z najbardziej malowniczych
przystanków dla pragnących poznać Dolny Śląsk. Dwa lata
temu eksplorowaliśmy okolice Karpacza, więc teraz pora
na kolejną odsłonę. Czekają na nas podziemia w Osówce,
klasztor Cystersów, tajemnice Twierdzy Książ, czeskie Skalne
Mesto i podziemne sztolnie pełne duchów i – być może –
skarbów.
Zapraszamy młodych poszukiwaczy sensacji z ubiegłego
wieku już od 8 roku życia. Skład kadry dowodzącej gwarantuje, że uczestnicy będą dbać o tężyznę fizyczną, posiądą
wiedzę na temat sztuki baroku, podszlifują poczucie humoru i codziennie będą myć zęby. [aq]

certy plenerowe, a pogoda u nas niepewna, nocą nawet w maju przymrozki, że się
zastanawiam, czy róże okrywać. A co jak
spadnie deszcz?
A jak będzie zimno, jak w zeszłym roku w
połowie czerwca? Słuchacze mają marznąć i moknąć? Jak Ośrodek planuje to
rozwiązać w tym roku?
Droga Pani,
dotknęła Pani kwestii, która wszystkim
organizatorom imprez kulturalnych w
naszej szerokości geograficznej spędza
sen z powiek: co będzie, jak lunie? Jasnej odpowiedzi na to pytanie nie ma,
ale zasadniczo pobieżnie, co ma być, to
będzie. Poddać się kapryśnej aurze zamiaru nie mamy, dlatego podejmiemy
szereg głęboko przemyślanych kroków,
w tym: wyślemy uczestników półkolonii do lasu pod Żurominem, gdzie wraz
z Indianami będą się uczyć zaklinać.
Od dłuższego czasu rozważamy także
zwrócenie się do Centrum Doradztwa
Rolniczego w celu zasięgnięcia informacji, czy jako jednostka prowadząca
działalność, jako żywo, odpowiadającą
hodowli, kultywacji i rekultywacji, nie
powinniśmy otrzymywać dopłat z uwa-

gi na fakt, że produkcja nasza przez co
najmniej cztery miesiące w roku jest zależna od warunków atmosferycznych.
Prócz tego uprzejmie wezwaliśmy chętnych do wzięcia udziału w tegorocznym
Festiwalu Otwarte Ogrody, by poszukali
w swych zasobach płacht brezentowych, z których będzie można skonstruować mobilne zadaszenie. A poza tym,
jeśli lunie, to cóż – to nie powód, by nie
przyjść na koncert.
Pozdrawiam
Eliza
Pani Elizo,
ja bym chciał z bratem, żeby w OKejce był
XBOX. Kupi pani?
Miś
Misiu kochany,
nie da rady, bo wszystkie pieniądze wydajemy na książki i farby :(.
Eliza
Zachęcamy do pisania listów do redakcji Qltywatora

q lt y wato r@o k . b r w i now. p l

– najciekawsze będziemy nagradzać, śmieci zaś do
kosza kierować.

8 czerwca
ZAKOŃCZENIE roku artystycznego
Szkoły Muzycznej z Nadarzyna
[OKej, ul. Wilsona 2, Brwinów]
18.00
12 czerwca
DĘBOWY LIŚĆ przegląd twórczości
niepełnosprawnych
[OKej, ul. Wilsona 2, Brwinów]
11.00
ZMIANA EKSPOZYCJI wernisaż
pracowni Warsztat Sztuki
[przy Stadionie, ul. Turystyczna 4,
Brwinów]
18.00
13 czerwca
LEŚNA PRZYGODA Teatr Jumaja
w ramach Objazdowego Spektaklu dla Najmłodszych
[OKej, ul. Wilsona 2, Brwinów]
11.00
[Owca, ul. Cyprysowa 4, Owczarnia]
13.00
WYSTAWA Pracowni Plastycznej
Agnieszki Kremky
[OKej, ul. Wilsona 2, Brwinów]
12.00
15 czerwca
III BRWINOWSKA specOLIMPIADA
[Orlik, ul. Szkolna 39, Żółwin]
11.00
19 czerwca
WSPÓLNA SPRAWA – WIEM WIDZĘ
REAGUJĘ spotkanie z Maxem
Cegielskim
[OKej, ul. Wilsona 2, Brwinów]
17.00

ZBIGNIEW BEKSIŃSKI
fotografia

FESTlWAL Otwarte Ogrody
[OKej, ul. Wilsona 2, Brwinów]
18.00
20 _ 21 czerwca

FESTlWAL Otwarte Ogrody
27 czerwca
ZAKOŃCZENIE roku akademickiego BUKW
koncert Joanny Błażej-Łukasik
i Pawła Łukasika
[Owca, ul. Cyprysowa 4, Owczarnia]
16.30
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
h t t p : // w w w . o k . b r w i n o w . p l
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PL AN PO DRÓŻ Y

p o ra d n i k ś w i a d o m eg o p od różowa n i a

Zbliżają się WAKACJE – czas wyjazdów, wypraw w nieznane, wypoczynku. Cały rok czekamy na upragnione lato. Nie ma wówczas obowiązku szkolnego, większość instytucji działa na pół gwizdka, terminy urlopów ustalamy już jesienią. Lubimy wyjeżdżać.
Dla ludzi krajów bogatych (do których należy Polska) wyprawa na inny kontynent jest dziś dostępna jak każdy inny produkt. W zeszłym roku prawie milion Polaków wypoczywało poza granicami Europy.
Biura i agencje turystyczne prześcigają się w ofertach, hotele stają się coraz bardziej ekskluzywne, by dogodzić wymagającym gościom, a touroperatorzy mogliby starać
się o powstanie osobnej dyscypliny olimpijskiej – wyścig po najkorzystniejszą usługę turystyczną. I my to lubimy, nam to pasuje. Z domu przez Internet lub z zaufanego
biura podróży kupujemy wycieczkę, cena jest niska, all inclusive, Tunezja w zasięgu ręki. Egipt, Filipiny, Tajlandia brzmią dziś jak Ciechocinek, Dębki czy Zakopane, tylko
zamiast tłuc się pociągiem czy autem, wybieramy wygodny lot którejś z tanich linii lotniczych.
Cena podobna, a świata zasmakujemy!
Tak podróżuje większość ludzi. Właściwie nie podróżuje, a korzysta z masowej turystyki. Sieciowe hotele, restauracje, baseny, słońce, palmy, morze i zdjęcia z rdzennymi
mieszkańcami, których nierzadko traktujemy jak kolejną atrakcję turystyczną bez poszanowania ich godności. Znany reporter Jacek Hugo-Bader mówi, że takie „uprawianie” turystyki nie ma nic wspólnego z podróżowaniem, bowiem podróżuje się po coś, a podróż dla przyjemności jest podróżą bez celu, po nic. Ale czy w odpoczynku
nie chodzi właśnie o takie „nic”? Czy podczas wakacji też musimy myśleć? Tak. A przynajmniej powinniśmy.
Żyjemy w ogromnym turystycznym ulu, atrakcyjnym, pełnym produktów gotowych do skonsumowania, miejsc tętniących życiem, czekających, byśmy się w nich przyjemnie zatopili. A przynajmniej taką ofertę otrzymujemy z biur podróży. Na folderach widzimy niezwykłe zdjęcia, na koncie mamy pieniądze odłożone na wakacje, odhaczamy kolejny odwiedzony kraj i nasze myślenie o turystyce na tym się kończy. Tymczasem przemysł turystyczny to sieć skomplikowanych zależności, gdzie należy dbać
o kwestie społeczne, ekonomiczne i środowiskowe. Tylko na takich fundamentach może powstać turystyka odpowiedzialna. I to te kwestie powinny być najważniejsze
przy podejmowaniu decyzji dokąd, jak i dlaczego chcemy jechać. Wiadomości o tych „pozaturystycznych” cechach danego miejsca poszerzają naszą wiedzę o świecie. A
dodatkowo wpływają na zmianę perspektywy, może nawet zmianę dotychczasowych poglądów, co jest kluczowe w świadomym podróżowaniu.
Podejmując decyzję o wakacjach, niezależnie od tego, dokąd się wybieramy, pamiętajmy, że jest nas ponad 7 miliardów, żyjemy w różnych miejscach na jednej planecie,
która nie rozszerza się wraz z naszymi rosnącymi potrzebami, wręcz przeciwnie, jej zasoby się kurczą i my mamy na to wpływ!
Pamiętajmy także, że oprócz znanej i pożądanej turystyki 3S, z ang. sun – słońce, sand – piasek, sea – morze, istnieje wspaniała jej alternatywa, która w wielu miejscach ją
zastępuje lub wypiera – turystyka 3E, z ang. entertainment – rozrywka, excitement – ekscytacja, education – edukacja, która ma na celu upowszechnianie podróżowania
przyjaznego przyrodzie, aktywnego społecznie i pełnego przygód, których nie znajdziemy w folderach i broszurach biur turystycznych.

Z AT E M Z A N I M W Y R U S Z YMY...

K

orzystając z przewodników książkowych lub
stron w Internecie i blogów podróżniczych,
zdobywamy informacje o kulturze, tradycji, zwyczajach wybranego kraju/regionu i jego sytuacji
geopolitycznej (dzięki temu dowiemy się np. o
różnicach kulturowych i zmniejszymy swoją szansę popełnienia faux pas)

S

taramy się wybierać małe hotele i domy dla
gości zamiast międzynarodowych sieci hoteli,
a także lokalne restauracje i małe sklepy zamiast
sieciowych – dzięki temu więcej pieniędzy zostanie w danym kraju, a nie wróci z powrotem na Zachód (jeśli już podjęliśmy decyzję o wielkim hotelu, to zostawiamy napiwki dla osób sprzątających,
a ręczniki i pościele do prania oddajemy wtedy,
kiedy tego wymagają, a nie codziennie!)

gatunków zwierząt ani na ich cierpienie (np. nie
zamawiamy zupy z płetw rekina!)

M

yślimy, zanim kupimy – zapoznajemy się z
wykazem chronionych gatunków zwierząt
i roślin danego miejsca, by nie kupić niechcący
pamiątki, która została zrobiona ze skóry, zębów,
rogów czy innych części zwierząt czy raf koralowych (np. nie kupujemy otwieracza do butelek z
zęba hipopotama lub szachów z kości słoniowej,
przewóz takiej pamiątki grozi karą 3-5 lat pozbawienia wolności)

P

ędąc na miejscu, udajemy się do informacji
turystycznej lub innego „infopointu”, by dowiedzieć się o lokalnych usługach i zwiedzamy
miasto, starając się nie wpływać negatywnie na
środowisko, czyli wybieramy rower lub piesze
wycieczki, a jeśli musimy przemieścić się drogą
samochodową, to wybierzmy transport miejski

amiętamy na co dzień o nieśmieceniu, oszczędzaniu wody i prądu – w krajach rozwijających
się sieć kanalizacji i gospodarki odpadami nie jest
tak rozbudowana jak w naszym kraju, śmieci często lądują na dzikich wysypiskach lub w wodzie
(co przyczynia się do powstawania wysp śmieci
pływających np. po Pacyfiku. Wielkość takiej wyspy śmieci przekracza dwukrotnie obszar Francji,
jest ona zabójstwem dla dziesiątek gatunków ptaków i ryb), natomiast detergenty przyczyniają się
do zanieczyszczeń środowiska (skutkiem czego
są np. kwitnące w Bałtyku toksyczne sinice)

S

N

B

taramy się wybierać jedzenie lokalne i takie,
które nie ma wpływu na zabijanie chronionych

Podróżowanie z celem innym niż sama przyjemność napawania wzroku zachodem słońca z hotelowego leżaka zazwyczaj jest pełne inspirujących doznań, zawiązywania prawdziwych relacji
ze zwykłymi ludźmi, niepowtarzalnych doświadczeń, dobrego jedzenia i pięknych widoków,
których nie znajdziemy w gotowej ofercie biur
podróży. Co nie znaczy, że mamy całkiem zrezygnować z ich usług, ale powinniśmy zadać sobie
odrobinę trudu i poszukać takich biur i agencji,
które kładą nacisk na ekoturystykę, na zrównoważone i odpowiedzialne wybory. Wówczas
mamy pewność, że ktoś, kto oferuje nam wypoczynek, zdaje sobie sprawę z ogromu współzależności, którymi wszyscy jesteśmy spleceni jak
bluszczem.
ANNA ZAJDEL inicjatorka i autorka programu
WSPÓLNA SPR AWA _WIEM WIDZĘ REAGUJĘ
trenerka edukacji globalnej, animatorka kultury

ie zwiedzamy pseudoautentycznych wiosek
rdzennych mieszkańców – zazwyczaj jest to

ludzkie ZOO, turystyczna atrakcja, często fałszowana (np. w Etiopii kobiety Mursi na potrzebę
turystów wymyślają niby-etniczne symbole malowane na ceramicznych krążkach wkładanych w
dolną wargę). Żeby poznać jakąś kulturę, można
obejrzeć film dokumentalny lub zacząć współuczestniczyć w świecie w inny sposób niż na wakacyjnym wyjeździe, np. jadąc z którąś z organizacji zajmujących się współpracą rozwojową jako
wolontariusz/wolontariuszka do wybranego kraju. Tak też można zwiedzać świat, np. ucząc dzieci
w filipińskiej czy tadżyckiej wiosce angielskiego,
co dla nich jest pomostem między światami, a
nam zapewnia poznanie innych i samego siebie
znacznie lepiej

N

ie traktujemy innych kultur z pogardą lub litością (to, że jesteśmy Europejczykami, nie
uprawnia nas do poczucia wyższości nad krajami
biedniejszymi, raczej jako gości zobowiązuje nas
do okazania szacunku lokalnej społeczności)

K

upując sprzęt turystyczny, zainwestujmy w
taki, który posłuży nam dłużej niż przez jeden
sezon (wyrzucając namiot lub płetwy przyczyniamy się do kłopotliwego nadmiaru śmieci na ziemi)

poczytaj więcej:

post-turysta.pl ; turystykaodpowiedzialnie.pl

Z ŻYCIA BRWINOWSKIEGO UNIWERKU

22 CZERWCA dwa nasze zespoły taneczne: Tradycyjne Tańce Europejskie i Polskie Tańce Ludowe wezmą udział w VIII JUWENALIACH III WIEKU. Jest to ósma
edycja Europejskiego Festiwalu Artystycznego Uniwersytetów Trzeciego Wieku
i Wszystkich Twórczych Seniorów. Ideą przyświecającą organizatorom tej imprezy jest artystyczna integracja studentów – seniorów. Nasi tancerze, a głównie
tancerki, od dawna trenują pod okiem pani Anny Abramowicz-Kalińskiej oraz Piotra Zalipskiego (tancerza
solisty PZLPiT Mazowsze). Z roku na rok grupka miłośniczek ruchu i muzyki rosła, dojrzewała, aż zmieniła się
w regularną grupę taneczną. W ubiegłym roku na senioralnych Juwenaliach wytańczyły wyróżnienie. Apetyt
rośnie.

Dziekan Brwinowskiego Uniwersytetu Każdego Wieku Marzena Wysocka informuje i zaprasza:
24 CZERWCA jedziemy na wycieczkę do Ogrodu Botanicznego w Powsinie.
Zbiórka godz. 10.40, koszt 35 zł. Zapisy osobiście lub telefonicznie 22 729-34-15 w. 21
27 CZERWCA zapraszamy na UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU AKADEMICKIEGO, które odbędzie się w
świetlicy w Owczarni, o godz. 16.30. Dojazd busem: godz. 16.00 pod OSP.
Oprócz występów naszych zespołów wysłuchamy także koncertu Joanny Błażej-Łukasik i Pawła Łukasika.
Muzycy są absolwentami Akademii Muzycznej w Krakowie, od lat występują w kraju i za granicą, mają także
na koncie nagrania dla Polskiego Radia. Paweł Łukasik oprócz działalności koncertowej zajmuje się także lutnictwem - zagra na własnoręcznie wykonanym przez siebie instrumencie.
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poezję zaprezentuje Dorota Stalińska [wybitna aktorka filmowa i teatralna,
poetka]; na pianinie zagra Andrzej Krauze [laureat wielu nagród muzycznych,
muzyk, kompozytor, producent]; w tle podziwiać będziemy obrazy kilku wspaniałych polskich malarzy i rysowników
ul. Książenicka 76 d, OWCZARNIA / 18.00_20.00

PIĄTEK, 19 CZERWCA
1. ZBIGNIEW BEKSIŃSKI_FOTOGRAFIA
ul. Wilsona 2, OKej BRWINÓW / 18.00

SOBOTA, 20 CZERWCA
2. ZATOKA SZTUKI Pracownia Malarstwa Artystycznego ARTWILK i Galeria
Pomysłów PASJA – rodzinne warsztaty artystyczne
SPRAWNE RĘCE prowadzi Dorota Płóciennik z Galerii Pasja (9.30_12.00)
MALOWANE LIŚCIEM Galeria ArtWilk
ul. Grodziska 18, OWCZARNIA / 09.30_16.00
3. BATIK NA SOCHACZEWSKIEJ spotkajmy się na trawniku, na chodniku.
Postarajmy się farbami, woskiem umaić przestrzeń wokół nas. Malarka Olga
Cieślak zaprasza na otwarte warsztaty batiku wszystkich chętnych, a zwłaszcza
mieszkańców ulicy Sochaczewskiej, do poznania techniki i siebie nawzajem.
ul. Sochaczewska, BRWINÓW / 11.00_13.00
4. PSI OGRÓD
Odpocznij razem z psem i zróbcie sobie pamiątkowe zdjęcie: sesja fotograficzna
do albumu PODWARSZAWSKIE PSY OGRODOWE [Brwinów, Podkowa Leśna, Milanówek] – Fundacja LAS Lokalna Akcja Specjalna
Poczęstunek i woda dla psów – Bracia Chart gotują dla Twojego psa
ul. Sportowa 13, BRWINÓW / 11.00_18.00
5. KONCERT GITAROWY uczniów Beaty Makarewicz – w repertuarze utwory
klasyczne i z gatunku muzyki rozrywkowej, występy solistów i duetów z akompaniamentem maestry Makarewicz.
ul. Krótka 10, OTRĘBUSY / 12.00
6. ROZTAŃCZONY OGRÓD Dział Wspierania Rodziny ŚOPS
MAŁE PROSCENIUM występ grupy aktorskiej; MASZYNKI ŚWIERKANIE
koncert grupy wokalnej HEXAGON (12.30); dziecięce pokazy taneczne – hip
hop, balet, warsztaty taneczne z instruktorami; STYLEówka tworzenie ozdób
i biżuterii związanej z tańcem; STUDIO FOTOGRAFICZNE poczuj się jak
gwiazda w stroju tanecznym
ul. Grodziska 31, BRWINÓW / 12.00_15.00
7. NIECH SIĘ PLECIE Fundacja Jera
Ogród Jery zaprosi dzieci i młodzież do udziału w warsztatach wikliniarskich,
do zrobienia własnej rzeźby z wikliny. Oprócz warsztatów zaprosimy naszych
gości do zabaw w ogrodzie z animatorkami oraz na zajęcia kulinarne.
ul. Orzeszkowej 8 m 1, BRWINÓW / 12.00_17.00
8. MAGICZNY OGRÓD ARTYSTYCZNY DLA DZIECI Niepubliczne Przedszkole MAGICZNA KRAINA
warsztaty plastyczne ZABAWKI NASZYCH DZIADKÓW; ZABAWY, w które
bawili się nasi rodzice i dziadkowie; warsztaty taneczne prowadzone przez artystkę Zespołu Ludowego ŚLĄSK (13.30_14.30); trening pokazowy karate prowadzony przez instruktora Karate Klub Pruszków (14.30_15.00); magiczne czary-mary z gliny (14.30_15.30)
Gorąco zapraszamy całe Rodziny do twórczej zabawy :)
ul. Borkowa 27, BRWINÓW / 13.00_16.00
9. WIECZÓR HISZPAŃSKI Stowarzyszenie SARNA
RECITAL PIOSENEK HISZPAŃSKICH Maja Olenderek i Adam Świtała; RECYTACJA POEZJI HISZPAŃSKIEJ W TŁUMACZENIU WŁASNYM prof. Leszek
Engelking [poeta, pisarz, tłumacz] ; TAŃCE FLAMENCO ViVa Dance Inicjatywa
Artystyczna Małgorzaty Wilczyńskiej; HISZPAŃSKIE AKCENTY MUZYCZNE
Lidia Rolek [wiolonczela], Krzysztof Paczoski [skrzypce]; robienie papierowych
wachlarzy; drobny poczęstunek po hiszpańsku Restauracja GRUBA KACZKA
ul. Słowackiego 32, BRWINÓW / 16.00_20.00
10. COŚ z NICZEGO Barbara Tkaczyk-Przelaskowska
RECYCLING w czystej postaci – przegląd możliwości oraz warsztaty plastyczne
z papierowej wikliny i butelek plastikowych; POCZĘSTUNEK – kawa, herbata,
ciasta i ciasteczka.
parking dla aut przed OWCĄ [ul. Cyprysowa 4, ok. 100 m od ogrodu]
ul. Książenicka 53 a, OWCZARNIA / 15.00_18.00
11. MIŁOŚĆ WIOSNĄ Maria Stachurska
utwory Cacciniego, Pucciniego, Kalmana, Webbera i wielu innych w wykonaniu znakomitej polskiej śpiewaczki operowej Anny Cymmerman [sopran];

12. OTWARTE OGRODY NA LUDOWO Fundacja WIEŚWIEJAK
Tradycyjnie i tanecznie! Kapela, dechy, ciasto drożdżowe i chleb z własnego
wypieku. Wystąpi energetyczna Kapela Dorosza, która kultywuje wiejskie tradycje muzyczne Mazowsza w tradycyjnym składzie - trzyrzędowa harmonia
pedałowa, skrzypce i bębenek. Kierownikiem i założycielem kapeli jest Piotr
Dorosz [etnomuzykolog, muzyk], na skrzypcach gra Maciej Kocon [laureat nagrody na Ogólnopolskim Konkursie Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym], bębni Karolina Podrucka [pedagog, kulturoznawca, tradycyjna
śpiewaczka]. Zapraszamy w strojach z motywem ludowym!
Organizację Ogrodu wsparła firma ULMA Construccion Polska S.A.
Zielony Zakątek, KOSZAJEC / 18.30_22.00

NIEDZIELA, 21 CZERWCA
13. OPERA WŚRÓD ZIELENI Maria Werner-Mickiewicz
CARMEN Georgesa Bizeta – wykonawcy: Dominika Szewczyk [sopran], Andrei
Baravik [tenor], Aleksandra Pawlina [taniec], Łukasz Nagórka [fortepian], Karolina Kolinek [skrzypce]
ul. Słoneczna 3, BRWINÓW / 12.00
14. ARTYSTYCZNE ŚNIADANIE NA TRAWIE
ŻYWY OBRAZ wg ŚNIADANIE NA TRAWIE Edouarda Manet; WERNISAŻ
SZTUKI; WARSZTATY MALARSKIE DLA DZIECI I DOROSŁYCH Teresa Cichocka, Maria Rogińska [malarki]; WARSZTATY PLASTYCZNE – ROBIENIE
PIŁEK DO ŻONGLOWANIA Ludmiła Pańków [arteterapeuta, Stowarzyszenie
TAAK]; WARSZTATY TANECZNE BOURREE – DAWNE TAŃCE FRANCUSKIE
Anna Abramowicz-Kalińska [nauczycielka tańca] (13.30)
drobny poczęstunek – sklep MELBA; balony, zabawki, wata cukrowa, kwiaty,
artykuły dekoracyjne – sklep budowlano-ogrodniczy p. Kingi Rachwalskiej
Park Miejski, BRWINÓW / 13.30_17.00
15. CZARNE + BIAŁE = KOLOROWE_CAŁE SPEKTRUM WRAŻEŃ
Tajniki technik sztuki operującej czernią i bielą – od rysunku w technice węgla,
poprzez spotkanie z zabytkowymi rycinami wykonanymi w różnych technikach graficznych oraz z zabytkowymi jedwabnymi obrazkami żakardowymi
i dekoracją elewacyjną wykonaną w historycznej technice sgrafitta.
Zapraszam! Grażyna Macander-Majkowska
CHÓR WYDARTYCH DOMOM KUR_koncert (14.00)
ul. Batorego 9, BRWINÓW / 14.00_18.00
COŚ z NICZEGO ciąg dalszy ogrodu Barbary Tkaczyk-Przelaskowskiej nr 10
parking dla aut [ul. Cyprysowa 4, ok. 100 m od ogrodu]
ul. Książenicka 53 a, OWCZARNIA / 15.00_18.00
16. OGRÓD JĘZYKOWY odkrywanie dziecięcych smaków świata z rodziną
Blabbersów w baśniowym ogrodzie Livendell Mała Lingua&Lingua Teens
Space – animacje teatralno-muzyczne z lektorem, zabawy językowe dla dzieci,
konkursy, prezentacja prac wykonanych przez małych słuchaczy szkoły językowej, prezentacja metody nauczania MAŁA LINGUA, poczęstunek w ogrodzie
Livendell.
ul. Wilsona 2, BRWINÓW / 11.30_13.30
17. OGRÓD ZDROWIA – ZDROWO TO KOLOROWO Kościół Adwentystów
Dnia Siódmego i Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna w Żółwinie
EXPO ZDROWIE to specjalnie przygotowany program łączący w sobie misję
zdrowotną i pracę edukacyjną na rzecz społeczeństwa. Wystawa przedstawia 8
zasad zdrowego stylu życia, na które składają się: dieta, ćwiczenia, woda, światło słoneczne, wstrzemięźliwość, powietrze, odpoczynek i spokój. Degustacja
zdrowych dań.
ul. Jana Pawła II 39, PODKOWA LEŚNA / 14.00_18.00
18. DIXIE WARSAW JAZZMEN Mariola i Maciej Laskowscy, koncert
Dixie Warsaw Jazzmen w obecnym składzie koncertuje od 2007 r. DWJ tworzy
czterech znanych i cenionych, o bogatym doświadczeniu [blisko 50 lat grania]
„weteranów” starego dobrego jazzu – jazzu tradycyjnego. DWJ prezentuje tzw.
biały dixieland [z lat 20 – 40] z jego światowymi standardami.
ul. Okopowa 6, ul. BRWINÓW / 17.00
19. ARCHEOLOGICZNA PODRÓŻ DO STAREJ DONGOLI Z DREM STEFANEM JAKOBIELSKIM Adam Fedorowicz, Sołtys Sołectwa Otrębusy
Spotkanie z drem Stefanem Jakobielskim, archeologiem, uczestnikiem oraz po
1981 r. kierownikiem Polskiej Misji Archeologicznej w Starej Dongoli, w Sudanie. Dr Jakobielski jest członkiem Międzynarodowego Towarzystwa Nubiologicznego. Odznaczony Orderem Obu Nilów z Gwiazdą za zasługi dla archeologii i kultury Sudanu, medalem Polonia Restituta oraz Orderem Odrodzenia
Polski. Pasjonat archeologii, ciekawy człowiek, od 45 lat mieszkaniec Otrębus.
Park przy przystanku WKD OTRĘBUSY / 20.00
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Majowe Święto Książek w Bibliotece Publicznej w Brwinowie
Maj to miesiąc promocji czytelnictwa. Elżbieta Skalska i Małgorzata Sławińska z Biblioteki Publicznej w Brwinowie nadesłały informacje m.in. o przyznaniu nagród dla czytelników, którzy
wypożyczają najwięcej książek, oraz o upamiętnieniu prof. Wacława Wernera.
związku z „Majowym Świętem
Książek” wszystkie placówki
Biblioteki wytypowały po trzech najlepiej czytających czytelników (z największą liczbą wypożyczeń):
Biblioteka Główna przy ul. Grodziskiej: Bożena Wiloch, Olena Barczewska, Krystyna Sobkowicz oraz
Alicja i Waldemar Kruszyńscy.
Oddział dla Dzieci i Młodzieży na
ul. Kościuszki 1E: Kinga Pytlak,
Małgorzata Samoraj, Agnieszka Ratyńska.
Filia w Otrębusach: Anna Lewińska, Leszek Chmielek oraz Stanisława i Jerzy Koziełowie.

Konkurs

p o d pat r o n at e m

Nagrodzeni otrzymali dyplomy i
przypinki „ordery” z napisem „Przyjaciel Biblioteki, Brwinów”: są to nasi
wieloletni Czytelnicy, którzy odwiedzają Bibliotekę przynajmniej raz w
tygodniu.

7

maja na uroczystym spotkaniu,
w obecności zaproszonych gości i
pracowników Biblioteki, burmistrz
Arkadiusz Kosiński wraz z wnuczkami Wacława Wernera odsłonili
portret patrona Biblioteki Publicznej
w Brwinowie. Obraz można obejrzeć
w Bibliotece przy ul. Grodziskiej 12.
Uczestnicy uroczystości otrzymali
pamiątkową plakietkę „Przyjaciel

Biblioteki, Brwinów” wykonaną wg
projektu Doroty Płóciennik (Galeria
Pomysłów Pasja z Kań).

FOT. BIBLIOTEKA w brwinowie

W

Impreza

Konkurs piosenki angielskiej

19 maja 2015 r. w Zespole Szkół
w Otrębusach odbył się finał II Gminnego Konkursu Piosenki Angielskiej
„Be a star”. Udział wzięli uczniowie
z Otrębus, Brwinowa i Żółwina.

M

Olenderek. Po występach jury udało
się na obrady, a publiczność wraz
z uczestnikami konkursu, cierpliwie
czekając, wspólnie śpiewała i tańczyła.
o przerwie przyszedł czas na
ogłoszenie wyników oraz rozdanie dyplomów i nagród, które zostały ufundowane przez burmistrza
gminy Brwinów, Arkadiusza Kosińskiego, który objął konkurs honorowym patronatem. Pozostałe nagrody
sponsorowała pani Marzena Osmólska właścicielka szkoły językowej
Mała Lingua & Lingua Teens Space.
Bawiliśmy się znakomicie, a ten
dzień z pewnością zostanie na długo w naszej pamięci! Zapraszamy
do wzięcia udziału za rok – może
w tobie także drzemie nieodkryty
talent? Spróbuj swoich sił! Do zobaczenia!
— Gabriela Weyher,
kl. Ic Gimnazjum w Otrębusach

P
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Międzyszkolny rajd śladami historii

W ostatni weekend kwietnia odbył się III Międzyszkolny Rajd
Szlakami Zrywów Narodowych o Wolną i Niezawisłą Polskę
i Miejsc Pamięci. Młodzież odwiedziła twierdzę Modlin.

Z

wiedzanie odbyło się pod kierunkiem przewodnika, czynnego żołnierza WP. Młodzież zapoznała się z historią II wojny światowej w
Muzeum Kampanii Wrześniowej i
Twierdzy Modlin, złożyła hołd poległym pod Pomnikiem Obrońców
Modlina z września 1939 r., złożyła
wieniec i zapaliła znicze.

U

czniowie zgłębiali wiedzę także
na temat odleglejszej historii
twierdzy. Byliśmy pod Bramą Ostrołęcką, Pomnikiem I Portu Wojennego Polskiej Marynarki Wojennej
z 1918 r., przejechaliśmy do Fortu I
w Zakroczymiu, przechodziliśmy
carskimi chodnikami kontrminerskimi, oświetlając sobie drogę
latarkami. Oddaliśmy hołd pod
Pomnikiem Rodziny Zakroczymskiej, upamiętniającym Polaków pomordowanych przez Niemców (12
tys. mieszkańców Zakroczymia) w
czasie II wojny światowej. W czasie
przejazdu autokarem widzieliśmy
cmentarz forteczny, carskie bloki
oficerskie, kasyno dla oficerów rosyjskich z przełomu XIX i XX wieku, działobitnię gen. Dehna oraz
Redutę Napoleona z 1811 r.

K

olejnym punktem zwiedzania
było wejście na teren
koszar obronnych,
najdłuższych w Europie (dł. 2250 m).

Informacje ze szkół i przedszkoli samorządowych:
www.brwinow.pl w zakładce "Kultura i oświata"

rugim gościem spotkania będzie mieszkaniec Brwinowa
Grzegorz Przybysz, pasjonujący się
historią naszego miasta. Serdecznie
zapraszamy!!!

fb.com/Brwinow

Widzieliśmy tam Bramę Kadetów,
Bramę Napoleona, neogotycką wieżę ciśnień z 1847 r., zaopatrującą
koszary w wodę, przy której kąpano konie, a później jeźdźców. Weszliśmy na Wieżę Tatarską, skąd
rozciąga się wspaniały widok na
ujście rzeki Narwi do Wisły, most
na Narwi z 1910 r., spichlerz zbożowy
z 1844 r., prochownię carską z 1899 r.,
stanowisko dowodzenia we wrześniu
1939 r. gen. Thommée, Bramę Księcia Józefa Poniatowskiego, wschodnią Wieżę Białą, elewator w dawnej
działobitni, młyn, magazyny mąki
i piekarnię oraz „białe osiedle”, bloki
oficerskie z okresu II RP.

N

a zakończenie rajdu młodzież
musiała wykazać się wiedzą
z okresu kampanii wrześniowej,
wiadomościami o Modlinie i znajomością stopni wojskowych. Dla
wszystkich uczestników rajdu przygotowano ognisko z kiełbaskami
i śpiewanie pieśni patriotycznych.
Nad przebiegiem rajdu czuwał mjr
Waldemar Kruszyński - prezes WiN
Warszawa.
— Katarzyna Baczyńska,
Liceum Ogólnokształcące w Brwinowie
FOT. LO w BRWINOWIE

FOT. URZĄD GMINY BRWINWÓW (2)

łodzi
artyści
wystąpili
w trzech kategoriach: klasy
I – III, klasy IV – VI i gimnazjum.
Trzeba przyznać, że nasi uczniowie
posiadają niezwykłe umiejętności
muzyczne – utwory przez nich zaprezentowane odznaczały się bardzo wysokim poziomem, zarówno
pod względem wokalnym, jak i językowym. Pojawiły się utwory wokalistów takich jak: Adele, Pharrell Williams, Oasis, czy Eric Clapton. Mogliśmy usłyszeć zatem różnorodne
style muzyczne, co było dowodem
na wielką wszechstronność wykonawców. W jury zasiedli nauczyciele
z naszych szkół, a także zawodowy
muzyk, założyciel zespołu Walk
Away, Krzysztof Zawadzki, dzięki
któremu mogliśmy cieszyć się profesjonalnym sprzętem i nagłośnieniem. Gościnnie wystąpił u nas także zespół Hexagon z brwinowskiego OKeja, prowadzony przez Maję

apraszamy na spotkanie autorskie 2 czerwca (wtorek) o godz.
1900, Oddział dla Dzieci i Młodzieży, ul. Kościuszki 1E, Brwinów.
Gościem będzie Sławomir Koper,
historyk, specjalizujący się w okresie międzywojennym dziejów Polski
i historii polskiej obyczajowości XIX
stulecia. Jedna z książek autora, „Kobiety władzy PRL”, wyd. Czerwone
i Czarne, została nominowana do
nagrody Bestsellery EMPIKU 2012.
W naszym księgozbiorze znajdą
Państwo wiele pozycji napisanych
przez Sławomira Kopra.

D

Więcej o spotkaniu: www.brwinow.pl/index.
php/2701-portret-profesora-wernera.
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Mistrzostwa w rzutach nietypowych
W XII Mistrzostwach Polski w Rzutach Nietypowych, które odbyły się w dniach 25 i 26 kwietnia 2015 r. na Stadionie Leśnym
w Sopocie, wzięło udział dwóch mieszkańców Brwinowa.
zawodach
wystartowało
dwóch mieszkańców Brwinowa: Stanisław Bońda (na zdjęciu
z lewej) i Konrad Bońda (z prawej).
Stanisław Bońda w kategorii M65
zdobył brązowy medal w konkurencji rzut granatem. Natomiast Konrad Bońda w kategorii M45 zdobył
2 złote medale (konkurencje speerorama i rzut granatem), 3 srebrne
(konkurencje: shotorama, rzut młotem szkockim, rzut ciężarem 25 kg)
i 4 brązowe (konkurencje: schockorama, rzut dyskiem antycznym, rzut
cegłą, rzut ciężarkiem).

FOT. ARCH. K. BońDY

W

T

eraz trzeba przygotować się
do kolejnych startów. Chętnych
do rozpoczęcia treningów proszę
o kontakt:
pzwlabrwinow@gmail.com.
Do zobaczenia na stadionie!
— Konrad Bońda

Dzień Lekkoatletyki
Po długiej zimowej przerwie lekkoatleci Uczniowskiego Klubu
Sportowego z Otrębus rozpoczęli sezon. Wystartowali w Warszawie na zawodach z okazji Światowego Dnia Lekkoatletyki.
FOT. S. KońCZAK

W

zawodach zorganizowanych
przez Warszawsko-Mazowiecki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki wystartowało ok. 500 zawodników z różnych kategorii wiekowych.
Nasz klub reprezentowały: Zuzanna
Fijak w biegu na 100 m i skoku w dal,
Natasza Chrabąszcz i Ola Misarko w
biegu na 300 m. Zuzanna Fijak w
biegu eliminacyjnym na 100 m poprawiła swój dotychczasowy rekord
życiowy o dziesięć setnych sekundy uzyskując czas 13.67. Wynik ten
pozwolił jej wystartować w finale B,
w którym znów poprawiła swój re-



kord uzyskując wynik 13.52. Dało
jej to ósme miejsce w ogólnej klasyfikacji na 60 startujących zawodniczek. W skoku w dal uzyskała wynik
4.50, co dało jej czwarte miejsce. Ola
Misarko i Natasza Chrabąszcz rywalizowały ze starszymi koleżankami w biegu na 300 m. Ola uzyskała
czas 46.17 i poprawiła swój rekord
życiowy o dwie sekundy. Natasza,
najmłodsza w stawce startujących
zawodniczek, uzyskała wynik 52.15
i zdobyła doświadczenie do kolejnych startów.
— Sebastian Kończak, UKS 1 Otrębusy

Zapowiedzi wydarzeń sportowych

30 maja
godz. 9-14 Brwinów Cup: Turniej Piłki Nożnej dla dzieci na terenie ZSO
godz. 9-18 LKS Wolta w Żółwinie – zawody regionalne w Ujeżdżeniu
godz. 11 XVI Mistrzostwa Brwinowa w wyciskaniu sztangi leżąc, ZS nr 1
31 maja
godz. 9-20 LKS Wolta w Żółwinie– zawody w skokach przez przeszkody
6 czerwca, godz. 15 – mecz BKS Naprzód z KS Teresin
13 czerwca, godz. 12 – Tenisowe Skrzyżowanie Kultur na kortach ZS nr 1
14 czerwca, godz. 11 – bieg na 10 km w ramach DNIA SPORTU, ZSO
17 czerwca, godz. 18.30 – mecz BKS Naprzód z KS Milan Milanówek

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

