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Pesymiści prognozowali, że trzeba będzie zwracać 60-milionową dotację,
jaką gmina Brwinów otrzymała na realizację projektu „Czyste życie – kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy Brwinów”. Optymiści zakładali, że uda się pomyślnie zrealizować projekt oraz uzyskać wymagany efekt ekologiczny... i mieli rację!

R

ealizowany w latach 2011-2014 projekt
„Czyste życie” był największą inwestycją gminy Brwinów, obejmującą m.in.
budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Brwinowie, Kaniach, Otrębusach
i Parzniewie. Gmina otrzymała na ten cel
dotację ze środków UE w wysokości ponad
60 mln zł w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Łączna
wartość inwestycji zamknęła się kwotą
102 025 843,28 zł.

P

rojekt był podzielony na kilka kontraktów. Największymi zadaniami
była budowa budowa sieci kanalizacyjnej
w Brwinowie oraz w Otrębusach i Kaniach. W północnej części miasta ostatni odcinek sieci sanitarnej oddano do
użytkowania na początku 2013 r. Wybudowano ok. 24,2 km nowej kanalizacji
obejmującej kanały grawitacyjne, tłoczne
oraz odgałęzienia do granic nieruchomości i 25 przepompowni ścieków. Sieć

po południowej stronie miasta, której
budowa zakończyła się jesienią 2014 r.,
ma długość ponad 37,3 km. Łącznie wraz
z odcinkami na terenach Kań, Otrębus
i Parzniewa oddano do użytku ponad 120 km sieci kanalizacyjnej,
93 przepompownie
ścieków
oraz ponad 32 km sieci wodociągowej. Powstały też dwie
pompownie sieciowe wody,
które utrzymują stałe ciśnienie wody w sieci wodociągowej, i rozbudowano dwie stacje
uzdatniania wody: w Brwinowie i w Parzniewie, podwajając
praktycznie możliwość dostarczania wody do miejskiej sieci wodociągowej.

R

ealizacja projektu zakończyła się
na początku 2015 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej kontrolował już

>>>
dokończenie artykułu
na str. 3

Brwinów: cała naprzód! Narzuciliśmy sobie duże tempo inwestycji.
Rozmowa z burmistrzem Arkadiuszem Kosińskim

Wywiad przeprowadzony pod koniec czerwca w ramach konkursu ogłoszonego przez Polską Agencję Prasową.
Rozmawiamy pod koniec czerwca: to
chyba dla Burmistrza jeden z najbardziej pracowitych miesięcy w roku?
W ostatnich tygodniach zbiegło się wiele
tematów: negocjacje w istotnych sprawach, posiedzenia komisji rady miejskiej
i sesja absolutoryjna, a także bardzo wiele wydarzeń kulturalnych np. w ramach
Festiwalu Otwarte Ogrody, sportowa
SpecOlimpiada oraz zakończenia roku

szkolnego. Z racji mojego doświadczenia
zawodowego [inżynier z uprawnieniami]
staram się też na bieżąco doglądać inwestycji prowadzonych na terenie gminy, np.
prac przy budowie pasywnej hali sportowej w Brwinowie oraz rozbudowie OSP
w Żółwinie. Czerwiec był pracowitym
miesiącem, ale jeszcze mniej czasu będę
mieć we wrześniu, gdy jak co roku będę się
spotykał z mieszkańcami Brwinowa oraz
okolicznych sołectw. To w sumie siedemnaście spotkań, trwających z reguły 2–4
godziny, więc kalendarz na popołudnia
i weekendy już się zapełnia. Jesienią mamy
też do zrealizowania kilka ważnych tematów, np. przygotowanie do wprowadzenia
Brwinowskiej Karty Mieszkańca, a potem
zaczną się już intensywne prace nad projektem budżetu na przyszły rok.
Pięć i pół roku na stanowisku,
a Burmistrz nadal nie zwalnia tempa?
Ależ zwalniam! Kiedyś wstawałem o godz.
5 rano, teraz pół godziny później. Biorę
rower i rano robię sobie objazd po okolicy
– taki jest mój relaks przed pracą, a przy
okazji przyglądam się też naszej gminie.
Nie jestem urzędnikiem, który zna ją tylko zza biurka. W urzędzie oraz na wyjazdach służbowych spędzam kolejne 8–10
godzin, a często zdarza się, że i wieczorem
odbywają się jakieś posiedzenia lub wy-

darzenia, na których jako burmistrz powinienem być obecny. Dopiero na koniec
dnia mam czas na chwilę wytchnienia...
i zasiadam do przeglądania maili oraz
mojego konta na Facebooku. Stronę
fb.com/arkadiusz.kosinski zacząłem prowadzić jakieś 6 lat temu, startując po raz
pierwszy w wyborach samorządowych,
i tak już zostało.
Gmina Brwinów w ostatnich latach
rozwija się w szybkim tempie. Czy
uda się je utrzymać?
Gmina wręcz przyśpiesza. Narzuciliśmy
sobie duże tempo inwestycji. Zbudowaliśmy m.in. świetlicę wiejską w Owczarni,
przedszkole w Brwinowie i gimnazjum
w Otrębusach. Teraz budujemy nowoczesną, pasywną halę sportową. Po latach
starań spełniło się moje marzenie o pozyskaniu dla gminy zabytkowego pałacu
w parku miejskim i po przeprowadzeniu
renowacji planujemy przeznaczyć go na
centrum kultury. Cieszą mnie kolejne kilometry przebudowanych i utwardzanych
dróg oraz nowych ciągów pieszo-rowerowych. Mogę wyliczać wiele sukcesów,
ale pracuję ze świadomością, że rosną też
oczekiwania mieszkańców. Takie tempo
musimy i będziemy utrzymywać dalej.
Wywiad przeprowadziła kierownik
Biura Promocji Mirosława Kosiaty
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Na straży porządku publicznego - cd.
W poprzednim numerze „Ratusza” rozpoczęliśmy publikację artykułu o działaniach Straży Miejskiej w Brwinowie w 2015 r.

S

Z

naczna część interwencji dotyczyła zwierząt. Odnotowano 84
zgłoszenia dotyczące bezdomnych
psów, 89 zgłoszeń dotyczących zwierząt martwych, 56 – zwierząt dziko
żyjących pojawiających się na terenach zamieszkałych. W 10 przypadkach udało się odnaleźć właściciela
psa dzięki odczytaniu chipa. Strażi n f o r m a c j a

nicy 19 razy sprawdzali warunki
utrzymania zwierząt. Niepokojąca
jest liczba interwencji dotyczących
pogryzień przez psy: łącznie odnotowano 10 przypadków, z czego
w trzech ucierpiały dzieci.
trażnicy patrolujący swoje rejony
zwracają też uwagę na czystość.
W ubiegłym roku odnotowali 78 zaśmieconych miejsc. Referat Gospodarki Komunalnej uporządkował
32, właściciele działek prywatnych
– 39. Po interwencji Straży Miejskiej
właściele usunęli z miejsc publicznych 7 porzuconych samochodów
i wraków.

S

P

owracającym tematem jest palenie śmieci. Strażnicy reagowali
na zgłoszenia oraz podejmowali interwencje z własnej inicjatywy w 67
sprawach, z których 6 zakończyło
się nałożeniem mandatu, a 30 pouczeniem. W połowie spraw sygnały
o spalaniu odpadów nie potwierdziły się. Wśród tematów związanych
z ekologią jest także kontrolowanie
posiadania umów na wywóz nieczystości. Takich kontroli przeprowadzono 189.

O

becność strażników miejskich
przydaje się podczas różnego
rodzaju imprez oraz uroczystości.
Widać ich ze sztandarem gminy
Brwinów oraz przy składaniu wieńców, ale strażnicy przede wszystkim czuwają nad bezpieczeństwem.
W ubiegłym roku z ich wsparciem odbyło się 19 imprez
i uroczystości.

Nie działa oświetlenie uliczne?

ZGŁOŚ AWARIĘ!
Zgłoszenia są przyjmowane przez
24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu
tel. 603 623 717 i 609 099 063



W

statystykach Straży
Miejskiej pojawiają
się też osoby nietrzeźwe:
14 strażnicy odwieźli do
domów i przekazali rodzinom, 6 umieszczono
w policyjnej izbie zatrzymań, a 11 zabrało pogotowie ratunkowe.
Dokończenie tematu:
w kolejnym numerze.

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, 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
Geodeta Gminny Gminy Brwinów, tel. 22 738 26 54
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

Destruktowe równanie dróg: 18 + 23
Pierwszy przetarg dotyczył 18 dróg. Kolejny obejmuje naprawę
następnych 23 ulic w Brwinowie, Czubinie, Kaniach, Milęcinie,
Parzniewie, Żółwinie oraz Otrębusach.
Gmina poprawi nawierzchnię łącznie ponad 40 tys. m kw. ulic w technologii odtworzenia nawierzchni
destruktem i podwójnego utrwalenia powierzchniowego grysami
i emulsją asfaltową na podbudowie
z tłucznia betonowego. Zakres drugiego przetargu obejmuje:
Brwinów: Błońska (odcinek od ul.
Czubińskiej do końca), Brzozowa,
Jagiellońska, Kwiatowa (odcinek
Chopina – Kampinoska), Płocka
(odcinek Kryniczanki – Łomżyńska), Pruszkowska (boczna przy nr
30 i 31), Słowackiego (boczna od nr

12c), Wiosenna (odcinek Pszczelińska – Otrębuska), Jaśminowa (odcinek Kępińska – Lilpopa oraz Lilpopa
– Wiewiórek), Biskupicka (boczna
od nr 57), Pszczelińska (boczna od
nr 50, odcinek Pszczelińska – Otrębuska), Niecała, Cicha.
Kanie: Miła Parzniew: Strusia
Czubin: odc. wzdłuż dz. ew. 1–10.
Żółwin: Zarybie (odcinek Kasztanowa – Poprzeczna), Boczna, Leśna
(odc. od ul. Nadarzyńskiej do Świerkowej) Milęcin: droga na Czubinek
Otrębusy: Łosia (od nr 7 do 9c), Wiejska (odcinek od nr 40 do nr 44a).

Ciąg dalszy budowy
kanalizacji w Owczarni

Fot. Urząd Gminy Brwinów (Ir)

traż Miejska często współpracuje z innymi służbami. Funkcjonariusze stwierdzili w ubiegłym
roku 618 „nieprawidłowości w infrastrukturze”, które wymagały
kontaktu z zarządcami dróg, Brwinowskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji, Rejonem
Energetycznym czy Telekomunikacją. Ujęci przez strażników sprawcy
przestępstw (kradzież złomu, handel
żywymi rybami bez wody) zostali
przekazani policji. W 2015 r. strażnicy uczestniczyli w zabezpieczeniu
27 zdarzeń takich jak pożary, awarie
wodociągowe i gazowe oraz ujawnienie niewybuchów. Sporo spraw
zostało przekazanych do realizacji
zgodnie z kompetencjami, np. 343
do konserwatora oświetlenia, 31 do
policji, 23 do straży pożarnej, 89 do
zbiornicy martwych zwierząt, a 118
do innych referatów Urzędu Gminy Brwinów. Ponad 90 razy strażnicy uczestniczyli we wspólnych
interwencjach i kontrolach wraz
z pracownikami urzędu, a dziewięć
razy – z pracownikami Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Został rozstrzygnięty przetarg
na budowę kolejnego etapu
kanalizacji sanitarnej w Owczarni. Sieć kanalizacji wydłuży się o ponad 5 km.
Zadanie obejmuje budowę kanalizacji
sanitarnej grawitacyjno-pompowej
wraz z odgałęzieniami w granicach
pasów drogowych w ul. Żółwińskiej
(między ul. Grodziską i ul. Kazimierzowską), ul. Wazów, ulicach bocznych od ul. Żółwińskiej na dz. nr ew.
166/8, 125/8 oraz 127/8. Kanalizacja
zostanie też wybudowana w ul. Łokietka, ul. Mieszka I, ul. Chrobrego,
ul. Jagiellonki, ul. Jadwigi, ul. Kingi,
ul. Bony oraz na dz. 522/25, 522/15.
Zostanie wybudowanych ok. 4 km

sieci grawitacyjnej, ok. 670 m sieci
tłocznej oraz ok. 708 m odgałęzień.
W ramach zadania zostaną też zaprojektowane i wybudowane brakujące
odgałęzienia kanalizacji sanitarnej w
granicach pasów drogowych powyższych ulic.
Wykonawcą wybranym w przetargu została firma Zakład Usługowy
MARTEL s.c. z Brwinowa, która
za zrealizowanie inwestycji zaoferowała kwotę 1.968.000,00 zł. Termin
wykonania to 16 października 2017 r.

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. 6–12)
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Gmina Brwinów osiągnęła efekt ekologiczny

Fot. Urząd Gminy Brwinów (pr)

P

esymiści, którzy prognozowali
kryzys finansów gminnych, czekając w napięciu na wieści o zwrocie dotacji, mogą już odetchnąć.
Efekt ekologiczny został osiągnięty,
a rozbudowana sieć wodociągowa
i kanalizacyjna służy mieszkańcom.
W dalszym ciągu namawiamy
mieszkańców nieruchomości będących w zasięgu miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej
do przyłączania swoich gospodarstw
do tych sieci, gdyż oprócz korzyści
ekonomicznych dla mieszkańców
służy to ochronie środowiska i taki
był cel realizacji Projektu „Czyste
życie-kompleksowa
gospodarka
wodno-ściekowa na terenie Gminy
Brwinów”. Gmina Brwinów po raz
kolejny udowodniła, że dobre zarządzanie projektem i wytężona praca
wielu osób przynosi dobre efekty.

Wpis z 24 czerwca: Na drodze z Koszajca do Brwinowa cień
swój widzę ogromny: coraz wyrazistszy, bo rysujący się na
równej warstwie wyrównującej asfaltowej jezdni oraz szerokiego ciągu pieszo-rowerowego – JEST MOC!
PS. Już piątek. Szósta rano. Wstawajcie śpiochy!
Wpis z 4 lipca: Czy w czasie urlopu wolno mi zaglądać na inwestycje realizowane na terenie Naszej Gminy? Myślę, że się nie obrazicie na to poranne
zdjątko odcinka drogi Koszajec – Moszna, którego przebudowa rozpoczęła się
w czwartek 30 czerwca?
PS. Na urlopie cień mój jest jakby mniejszy ;-)
Na zdjęciu:
droga
z Koszajca
do Brwinowa,
przedłużenie
ul. Powstańców Warszawy.
Wykonawca
prac nie tracił
czasu. Prace
są obecnie już
na ukończeniu,
miesiąc przed
terminem.

Fot. Urząd Gminy Brwinów (pr)

>>> dokończenie artykułu ze str. 1
poprawność rozliczeń finansowych. Ostatnim etapem wieńczącym „Czyste życie” było zgodnie
z umową na dofinansowanie uzyskanie efektu ekologicznego na dzień
30 czerwca 2016 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z niepokojem przygląda się wskaźnikom uzyskiwanym
przez samorządy na Mazowszu.
Nawet przy mniej rygorystycznych
progach dotyczących liczby gospodarstw domowych podłączanych do
zbiorczej sieci kanalizacyjnej wiele
gmin ma kłopoty z wykazaniem tzw.
efektu ekologicznego. Gmina Brwinów zdała ten egzamin celująco.
Wobec wymaganych 11 060 osób
obsługiwanych przez nowo wybudowaną sieć kanalizacji sanitarnej,
udało się uzyskać wynik aż 12 246
osób.

Wakacyjne komentarze burmistrza Arkadiusza Kosińskiego
na temat przebudowy drogi powiatowej 3111W.

Zapraszamy na strony społecznościowe serwisu Facebook.com:
Brwinów

Strona gminy Brwinów
prowadzona przez
Biuro Promocji
z a p r o s z e n i e

Arkadiusz Kosiński

Strona prowadzona
przez Burmistrza
Gminy Brwinów

4 ratusz
Biuletyn informacyjny Ur z ę d u G m i n y B rw i n ó w
nr 57 | 20 lipca 2016

Społecznicy z Koszajca
Lipiec: uczniowie i studenci właśnie zaczęli wakacje, nieco starsi w znacznej części udają się
na urlopowe wojaże, inni po prostu korzystają z uroków letniej aury. Tymczasem w Koszajcu jakby
nic się nie zmienia – pomimo niewielkich rozmiarów w tej wsi dzieje się całkiem sporo.

D

C

K

w zakresie wspomagania w prowadzeniu ekonomii społecznej zorientowanej przede wszystkim na
tworzenie nowych miejsc pracy
w różnego rodzaju organizacjach
społecznych. Być może WIEŚWIEJAK stanie się miejscem zatrudnienia dla kogoś, komu trudno się odnaleźć na rynku pracy.

W

najbliższą sobotę, 23 lipca
o godzinie 21.00 „Zielony
Zakątek” zamieni się w salę kinową
„pod chmurką”. Dla przybyłych gości
wyświetlony
będzie
musical
„Mamma Mia!”. Natomiast po filmie miłośnicy dobrej zabawy będą
mogli spożytkować nadwyżkę wakacyjnej energii na żwawe pląsy przy
dźwiękach muzyki zespołu ABBA
– zapraszamy wszystkich tych, którzy lubią spędzać czas w miłej atmosferze. W Koszajcu to pewne.
Choć aktywiści z Koszajca nie dysponują specjalnym budżetem na
organizację otwartych wydarzeń
integracyjno-kulturalnych, to przykładają dużą wagę do prowadzenia
działań w zgodzie z przepisami. Jak

z a p r o s z e n i e

czy k

do 3 sierpnia – trzymamy kciuki
za powodzenie.
hoć „Wystrugać marzenia” to
wyjątkowa, bo męska inicjatywa, jednak panie z Koszajca wcale nie
zwalniają tempa w rywalizacji. „Koszajecki Garaż Babski” znalazł się
w półfinale ogólnopolskiego konkursu „Kobiety na start” organizowanego przez „Magazyn Gospodyni” i „Tygodnik Rolniczy”.
Spośród ponad 6000 organizacji
i grup nieformalnych organizatorzy
zdecydowali o tym, iż KGB zasługuje na wyróżnienie poprzez awans
do półfinału konkursu związanego
z jubileuszem 150-lecia powstania
pierwszych kół włościanek na ziemiach polskich. Informacje o wynikach tego etapu „Kobiet na start”
pojawią się do 20 lipca, natomiast
finał konkursu nastąpi 10 września
w Licheniu – wierzymy w sukces naszych Pań.
ontynuujemy współpracę z Biurem Obsługi Ruchu Inicjatyw
Społecznych (BORIS), które objęło fundację WIEŚWIEJAK opieką

Fot. A. Łuk aw ska-Ad
am

o 4 lipca wyznaczony był termin składania wniosków
w programie „Seniorzy w akcji”
realizowanym przez Towarzystwo
Inicjatyw Twórczych „ę” i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Złożony został wniosek koszajeckiego seniora – pana Mariana
Galusa (wspieranego przez innego
koszajecczanina – Adama Adamczyka). Obaj panowie, po dwuetapowej selekcji, znaleźli wśród aktywnych, międzypokoleniowych grup
z całej Polski zaproszonych do składania aplikacji o wsparcie w realizacji swoich pomysłów na działania
łączące osoby w różnym wieku. Nasi
mieszkańcy zwrócili się o wsparcie
dla projektu „Wystrugać marzenia”,
który zakłada aktywizację i wsparcie inicjatyw męskiej części Koszajca i okolic poprzez cykl warsztatów stolarskich, podczas których
powstaną przeróżne przedmioty
możliwe do zaprezentowania i wykorzystania we wspólnej przestrzeni „Zielonego Zakątka”. Wyniki
„Seniorów…” powinny ukazać się

zwykle przy okazji organizacji pokazów kina plenerowego zawieramy
umowę z ZAiKS-em. Ponadto nawiązaliśmy współpracę z fundacją
„Legalna Kultura”, która przekaże
materiały propagujące szanowanie
praw autorskich twórców oraz udostępni leżaki dla widzów naszego
pokazu. Sprzęt potrzebny do wyświetlenia filmu udostępni Gminny
Ośrodek Kultury w Brwinowie – zawsze możemy liczyć na OKej, dziękujemy.
– Anna Łukawska-Adamczyk,
Fundacja Wieświejak z Koszajca
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Wieczór wspomnień w Zagrodzie
27 lipca mijają trzy lata od śmierci Henryka Baranowskiego,
reżysera teatralnego, scenarzysty, aktora i scenografa, mieszkańca Brwinowa. Z tej okazji w dworku Zagroda odbędzie się
spotkanie poświęcone jego osobie oraz wernisaż fotografii.
Henryk Baranowski jest absolwentem Wydziału Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału
Reżyserskiego PWST w Warszawie.
Był dyrektorem warszawskiego Teatru Małego oraz Teatru Śląskiego
w Katowicach. Jest autorem znanych i wielokrotnie nagradzanych
inscenizacji teatralnych i operowych. Pracował dla Teatru Telewizji
i dla Teatru Polskiego Radia. Jako
aktor pojawił się w rolach epizodycznych kilku filmów m.in. w „Panu
Tadeuszu” Andrzeja Wajdy. Zagrał
główną rolę u Krzysztofa Kieślowskiego, z którym się przyjaźnił,
w „Dekalogu I”, gdzie wcielił się
w postać naukowca, racjonalisty
i ateisty, który zbytnio zaufał możliwościom współczesnej nauki. Mieszkał w Brwinowie i tu zmarł 27 lipca 2013 r. po długiej i ciężkiej chorobie.
„Od kiedy zachorowałem, stałem
się przez te lata innym człowiekiem.
Pozbyłem się egotyzmu, agresywności. Jestem przyjaźnie nastawiony do

wszystkiego, co mnie spotyka. Trapiące mnie przez lata depresje i melancholia pękły jak mydlana bańka.
Znalazłem szczęście, które było tak
blisko, we mnie. Nigdy nie byłem
zazdrosny lub zawistny o sukcesy
innych, ale zawsze byłem zazdrosny w stosunku do moich kobiet,
przyjaciółek i żon. Dziś to uczucie
jest zaledwie powidokiem tamtych
destrukcji i psychicznych szaleństw.
Czyż ta choroba nie jest zatem błogosławieństwem, za które płacę
niekiedy cierpieniem, bólem – ale
zawsze jest coś za coś?” – cytat z autobiografii Henryka Baranowskiego
pt. „Spowiedź bez konfesjonału”.
W trzecią rocznicę śmierci Artysty,
Ojca i Przyjaciela zapraszamy na
wystawę fotografii – portretów Człowieka i Twórcy – autorstwa m.in.
Svetlany Bakushiny i Krzysztofa Lisiaka oraz z prywatnych archiwów.
Miejsce: Dworek Zagroda, ul. Grodziska 57, w godz. 18–22.
– Magdalena Nowacka,
organizatorka spotkania

S ta r t

Burmistrza Gminy Brwinów

Medale z igrzysk lekkoatletycznych

Konrad Bońda od lat startuje w amatorskich zawodach lekkoatletycznych. Po ubiegłorocznej pechowej kontuzji ten
sezon może zaliczyć do udanych.

O

d 28 maja do 4 czerwca w słoweńskim Mariborze odbyły się
37. Światowe Igrzyska Sportowe Zawodów Medycznych (Medigames),
w których wystartowało około 1500
osób w kilkunastu dyscyplinach.
Konrad Bońda uzyskał bardzo dobre
wyniki i zdobył złote medale:
Pchnięcie kulą 5 kg - 14,51 m
Rzut oszczepem 700 g - 43,85 m
Rzut dyskiem1,5 kg - 35,57 m
Rzut młotem 5 kg -36,32 m

K

olejne zawody potwierdziły
dobrą formę mieszkańca Brwinowa. Konrad Bońda relacjonuje: W dniach 2-3 lipca na pięknym
i funkcjonalnym stadionie lekkoatletycznym
w Opolu
odbyły się
26.
Mist r z ost wa
Polski Weteranów
Lekkiej
Atletyki

z a p r o s z e n i a

Wystawa fotografii
27 lipca (Środa) o godz. 18:00
Dworek Zagroda w Brwinowie, ul. Grodziska 27

p o d pat r o n at e m

oraz 5. Mistrzostwa Polski Lekarzy
w Lekkiej Atletyce. Mistrzostwa weteranów były rozgrywane w kategoriach wiekowych, natomiast lekarze
rywalizowali w formule „open”, tzn.
z wykorzystaniem specjalnych współczynników wiekowych. Przy pięknej
pogodzie ponad 400 osób walczyło
o jak najlepsze wyniki, medale oraz
puchary. Ustanowiono 23 rekordy
Polski, 41 rekordów Mistrzostw,
a także olbrzymią liczbę rekordów
życiowych. Startowałem w czterech
konkurencjach rzutowych (kula,
dysk, oszczep i młot), zdobywając
srebrny medal Mistrzostw Polski
Weteranów w rzucie oszczepem oraz
3 brązowe medale Mistrzostw Polski
Lekarzy (oszczep, kula i młot). Co ciekawe, rekord życiowy ustanowiłem
w jedynej „niemedalowej” konkurencji, czyli rzucie dyskiem.
Pozdrawiam wszystkich sympatyków Królowej Sportu, a chętnych
do treningów i ewentualnych startów proszę o kontakt mailowy:
pzwlabrwinow@gmail.com.
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BPWiK w Internecie
Brwinowskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji uruchomiło stronę internetową
www.bpwik.pl oraz Internetowe Biuro Obsługi, dzięki któremu odbiorcy mogą skorzystać
z e-usług ułatwiających kontakt z tą spółką gminną.
Internetowe Biuro Obsługi (IBO)
ułatwia załatwienie wielu spraw
bez konieczności odwiedzania biura BPWiK, które znajduje się przy
ul. Wilsona 46 w Brwinowie. Przez
internet, można np. podać aktualny stan wodomierza, sprawdzić
poprzednie odczyty lub wysłać do
BPWiK krótką wiadomość lub zapytanie. Klienci posiadający dostęp
do internetu będą mogli z dowolnego miejsca i o dowolnej porze
sprawdzić stan swoich płatności
i przejrzeć historie rozliczeń, a także

jest również możliwość zamówienia
e-faktury, która będzie wysyłana do
klienta e-mailem. Internetowe Biuro

Obsługi: https://ibo.bpwik.pl/
Rejestracja: https://ibo.bpwik.pl/
client/konto/Register.aspx

Dąb Brwinosław

Urodziny najstarszej mieszkanki Brwinowa

Najstarsze drzewo rosnące na terenie gminy Brwinów to okazały, pomnikowy dąb rosnący przy ul. Pszczelińskiej. Mieszkańcy
gminy Brwinów zdecydowali w głosowaniu internetowym, że
otrzyma on nazwę Brwinosław.

10 czerwca swoje 103. urodziny obchodziła Jadwiga Przetakiewicz – najstarsza mieszkanka gminy Brwinów. Z tej okazji odwiedził ją burmistrz Arkadiusz Kosiński.

onkurs na nazwę dla dębu rosnącego przy ul. Pszczelińskiej
8 spotkał się z dużym zainteresowaniem mieszkańców. Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa ustalił,
że wiek tego drzewa sięga już 335 lat.
Było ono od dawna uznanym pomnikiem przyrody, ale do tej pory
- bezimiennym. Pomysł ogłoszenia
konkursu na „imię” drzewa spotkał się z dużym zainteresowaniem.
W pierwszym etapie mieszkańcy
zgłaszali swoje propozycje nazw.
Wśród propozycji pojawiły się m.in.
takie nazwy jak np. Prymas, Semafor, Skamander oraz imiona męskie:
Mieszko, Kuba, Edek, Leon, Florian,
a także Wacław i Arkadiusz. Jury
konkursowe wybrało do drugiego etapu trzy propozycje: Brwidąb,
Brwinosław oraz Starodziej. Ostateczny wybór należał do internau-

tów, którzy wskazywali swojego
faworyta. Oddano łącznie 186 głosów. Z ogromną przewagą wygrał
Brwinosław, na którego głosowało
128 osób.
utorem zwycięskiej nazwy dla
najstarszego dębu jest Bartosz
Kalinowski z Falęcina, uczeń Zespołu Szkół nr 1 w Brwinowie. Nazwy
zaproponowane przez Małgorzatę
Komę (Starodziej) oraz Agnieszkę Brodniewicz (Brwidąb) zajęły
II i III miejsce. Laureaci konkursu
otrzymali nagrody i dyplomy na
sesji Rady Miejskiej w Brwinowie
22 czerwca 2016 r. Pamiątkowe upominki trafiły także do tych osób,
które w pierwszym etapie konkursu przesłały swoje propozycje nazw
zgodnie z zasadami konkursu:
w regulaminowym terminie oraz
na formularzu zgłoszeniowym.

A

P

ani Jadwiga Przetakiewicz urodziła się w 1913 r. Z najlepszymi
życzeniami i kwiatami udali się do
niej, w dniu urodzin, burmistrz Arkadiusz Kosiński i kierownik Referatu Spraw Obywatelskich Agnieszka Dębowska. Jubilatka od wielu lat
mieszka w Brwinowie, jej pasją jest
pisanie wierszy. Została też bohaterką jednego z reportaży wydanej
w 2013 r. książki „Podróże do Brwinowa”. Jak zwykle znalazła wiele
ciekawych tematów do rozmowy

Fot. PIOTR SADURSKI

K

Fot. URZĄD GMINY BRWINÓW (PR)

przeanalizować swoje zużycie wody
za dowolny okres rozliczeniowy.
Wśród e-usług oferowanych w IBO

z burmistrzem. Pani Jadwidze życzymy kolejnych lat w dobrym zdrowiu!

O bezpieczeństwie nigdy dosyć
Konkursy dla dzieci w szkołach, festyn z mobilnym miasteczkiem rowerowym oraz spotkanie z Kajetanem Kajetanowiczem,
który mówił o konieczności zapinania pasów – to wszystko przypominać miało przed wakacjami o zasadach bezpieczeństwa.

E

dukację z zakresu bezpieczeństwa należy rozpocząć jak najwcześniej w przedszkolach, a także
w pierwszym okresie nauki w szkole. Chcąc utrwalić wśród dzieci podstawowe zasady na temat bezpieczeństwa drogowego, niezbędne jest
współdziałanie straży miejskiej i policji z nauczycielami oraz rodzicami.

P

rzykładów dobrej współpracy jest wiele. Przed wakacjami,
w Zespole Szkół w Żółwinie, po raz
dziewiąty odbył się gminny konkurs
wiedzy o bezpieczeństwie pod hasłem „Jestem bezpieczny na drodze”.
Zwyciężyła reprezentacja Otrębus.
ZS nr 1 w Brwinowie był organizatorem konkursu plastycznego „Bezpieczne wakacje”. – W okresie waka-

cji wśród dzieci i młodzieży dochodzi do wielu tragicznych wypadków
wynikających z lekkomyślności
i braku odpowiedzialności. Utonięcia, trwałe kalectwa spowodowane skokami do wody i zabawami
w nieodpowiednich miejscach są
skutkiem braku umiejętności przewidywania. Poprzez przekaz artystyczny można zwrócić uwagę na
zjawiska i sytuacje, jakie mogą pojawić się w codziennym życiu oraz
nauczyć właściwego zachowania
i prawidłowego postępowania
– podkreślają organizatorzy konkursu. Na konkurs, który miał zasięg ponad gminny, wpłynęło 521
prac plastycznych z 92 szkół.
>>> dokończanie na stronie obok
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Podwarszawskie
Trójmiasto
Ogrodów :

Dalsze
Zacieśnienie
Współpracy

sejsa 9.06.2016 r.
W czwartek 9 czerwca 2016 r. radni Brwinowa, Milanówka i Podkowy Leśnej po raz kolejny spotkali się na wspólnej sesji.
Została podjęta uchwała w sprawie przyjęcia strategii rozwoju komunikacji na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów,
a burmistrzowie trzech gmin podpisali akt założycielski Stowarzyszenia Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów.

J

>>>dokończenie artykułu ze str. 6

O

miny Brwinów, Milanówek
i Podkowa Leśna zacieśniają
współpracę. Hasło „Podwarszawskie
Trójmiasto Ogrodów” padało już
wielokrotnie, np. przy okazji wspólnych projektów kulturalnych czy
realizacji dofinansowanego z funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego projektu „Podwarszawskie
Trójmiasto Ogrodów − poprawa
spójności obszaru poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej,
kształtowania przestrzeni publicznej,
gospodarki wodnej i komunikacji”.
Kolejnym krokiem jest powołanie
stowarzyszenia gmin. Uroczyste
podpisanie aktu założycielskiego,
miało miejsce 9 czerwca 2016 r. podczas wspólnej sesji.

W

kazuje się też, że wiele osób ma
problem z zapinaniem pasów w
samochodzie. Spotkanie z kierowcą
rajdowym Kajetanem Kajetanowiczem na tereniem MOP Brwinów,
które odbyło się 17 czerwca, było
elementem ogólnopolskiej akcji
dotyczącej bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Uczestnicy dowiadywali się, jak ważny jest nawyk
zapinania pasów bezpieczeństwa
w prawidłowy sposób. – Olbrzymie
zainteresowanie kierowców naszą
kampanią pokazuje, że warto trafiać
do jeszcze większej publiczności,
a co za tym idzie zwiększyć bezpieczeństwo podróżujących. Akcja
bardzo się udała. Było naprawdę
duże zainteresowanie: auta prywatne, autobusy z dziećmi, a nawet bus,
który przewoził pracowników sezonowych, bez pasów. Pan Kajetan
długo ich uświadamiał, co ryzykują – relacjonuje Agnieszka Gawryś
z Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Czasami
wystarczy więcej wyobraźni i zdrowego rozsądku podczas aktywnego

P

N

wypoczynku na wakacjach. Mamy
nadzieję, że takie imprezy przyczy-

nią się do mniejszej liczby wypadków, gdy już ruszymy w drogę.

odczas sesji radni przegłosowali uchwałę w sprawie wspólnej
strategii rozwoju komunikacji. Celem jest stworzenie zrównoważonego
systemu transportowego, który będzie zapewniał mobilność, sprzyjał
przyjaznym środowisku zachowaniom transportowym mieszkańców,
przyczyniał się do poprawy atrakcyjności Podwarszawskiego Trójmiasta
Ogrodów jako miejsca zamieszkania
oraz wspierał rozwój gospodarczy.
W dokumencie wskazane też zostały
inwestycje drogowe i rowerowe, które
gminy zamierzają zrealizować w najbliższych latach. O środki na ten cel
będzie ubiegać się m.in. nowo założone stowarzyszenie.

ie mniej ważne jest zmniejszenie
negatywnego
oddziaływania
dróg na terenach mieszkaniowych.
Nowe i przebudowane odcinki powinny uwzględniać rozwiązania
zmniejszające prędkość pojazdów.
Zmodernizowane skrzyżowania, np.
w postaci skrzyżowań wyniesionych,
również mają poprawiać bezpieczeństwo uczestników ruchu. Dużą wagę
dokument przywiązuje do ruchu
niezmotoryzowanego. Dla bezpieczeństwa oraz wygody pieszych i rowerzystów ważne jest rozbudowanie
systemu ciągów pieszo-rowerowych.
Usprawnieniem komunikacji mają
być też parkingi, typu Park&Ride,
Bike&Ride oraz Kiss&Ride.

Fot. Krajowe centrum bezpieczeństwa drogowego

parku miejskim w Brwinowie
w czwartek 16 czerwca zagościł piknik zorganizowany pod hasłem: „Bezpieczeństwo ważne jest”.
Fundacja Orange przy wsparciu
Stowarzyszenia Projekt Brwinów
i miejscowych wolontariuszy zorganizowała mobilne miasteczko
ruchu drogowego oraz wiele innych
atrakcji: gry, malowanie buziek
oraz konkursy. Impreza cieszyła się
dużym powodzeniem i przyciągnęła całe rodziny. Dzieci szalały na
rowerkach w miasteczku rowerowym, a rodzice zastanawiali się, jak
ich pociechy poradziłyby sobie na
drogach publicznych. Na co dzień
widać na nich różne niebezpieczne
zachowania. Przechodzenie w poprzek jezdni, nie po pasach, nawet
w ruchliwych miejscach, jazda na
rowerze z telefonym komórkowym
w dłoni, kompletna nieuwaga i ignorowanie innych uczestników ruchu
przez pieszych ze słuchawkami na
uszach... To częste obrazki na ulicy.

ak zapisano w akcie: „(...) My –
Burmistrzowie Gminy Brwinów,
Miasta Milanówka oraz Miasta Podkowa Leśna w obecności Członka
Zarządu Województwa Mazowieckiego Rafała Rajkowskiego oraz innych znamienitych gości, sięgając
pamięcią do wspólnego dziedzictwa
kulturowego oraz kontynuując działania zmierzające ku poprawie jakości życia mieszkańców naszych gmin,
uroczyście przystępujemy do założenia Stowarzyszenia Podwarszawskie
Trójmiasto Ogrodów. Czynimy to w
przekonaniu, że wspierając i rozwijając ideę samorządu terytorialnego,
spełniamy wolę lokalnych społeczności. Z gorącym poczuciem wiary w
pomyślność tegoż przedsięwzięcia”.

Fot. PIOTR SADURSKI (2)

G
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ARTYSTYCZNIE I SPORTOWO
Tradycyjnie w czerwcu, wśród wielu atrakcji, OKej przygotowuje cykliczne spotkania, organizowane z myślą o osobach niepełnosprawnych. W tym roku Przegląd Twórczości „Dębowy Liść” odbył się w malowniczo położonej świetlicy OWCA, gdzie scenę stanowił taras, zaś
czwarta już Brwinowska SpecOlimpiada została zorganizowana na
Orliku w Żółwinie. Udział w niej wzięły reprezentacje Domów Pomocy Społecznej i Warsztaty Terapii Zajęciowej z Brwinowa, Pruszkowa,
Podkowy Leśnej i Milanówka. W roli debiutantów – nowy ośrodek
z Brwinowa „Wiosenna”. Prowadzącym i opiekunem merytorycznym
imprezy był pracownik polskiej Akademii Sportu, trener i współpracownik organizacji Polskie Olimpiady Specjalne, pan Zbigniew Tyc.
Przygotowano kilka konkurencji, m.in. bocce, koszykówka, piłka ręczna i trójbój lekkoalteltyczny. Na koniec spośród uczestników zostało
wybranych osiemnastu zawodników i rozegrano mecz piłki nożnej.
Olimpiadę otworzył burmistrz gminy Brwinów, w którego obecności uczestnicy głośno wypowiedzieli słowa ślubowania, które wypowiadają zawodnicy olimpiad specjalnych: „Pragnę zwyciężyć, lecz
jeśli nie będę mógł zwyciężyć, niech będę dzielny w swym wysiłku”.
Tegoroczne imprezy dla niepełnosprawnych odbyły się pod patronatem Arkadiusza Kosińskigo, burmistrza gminy Brwinów, oraz z udziałem środków PFRON przyznanych Ośrodkowi Kultury przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. [aq]

CHWILĘ TEMU
Czerwiec to również miesiąc posumowań,
zakończeń,
uroczystych bukietów wręczania…
Całoroczna praca adeptów pracowni plastycznej Agnieszki
Kremky została uroczyście podsumowana i skwitowana
okolicznościowym dyplomem. Z roku na rok rośnie liczba
osób w różnym wieku, które pragną tworzyć pod wrażliwym okiem pani Agnieszki. Powstała nawet „klasa malarska” dla słuchaczy Uniwersytetu Każdego Wieku. W Galerii
OK do końca wakacji można obejrzeć prace naszych malarzy
amatorów, a zaraz po wakacjach kolejna wystawa uczniów
i przyjaciół po pędzlu Agnieszki Kremky prezentująca dorobek letniego pleneru. [aq]
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Pesteczki, pestunie
- nie wyrzucaj, wykorzystaj!
Anna Czeremcha
Lato to magiczny czas robienia przetworów. Tych owocowych szczególnie, bo w nich
tkwi słodycz wprost niezbędna w długie, zimne miesiące. Zarobione baby już ledwo
dyszą, ale jeszcze lecą po 5 kilo porzeczek, po 5 kilo wiśni, moreli, śliwek, malin, jagód.
Spotykają się gdzieś w przelocie, np. w kolejce pod warzywniakiem na Leśnej, i mogłyby
godzinami wymieniać się przepisami, poradami, ciekawostkami.
Tymianku do malin, wie pani, niesamowity smak! A lawendy do moreli pani próbowała?
A ja robię nalewkę na pestkach z imbirem. A da pani przepis? A słyszała pani o termoforze z pestek wiśni?
Uwielbiam te rozmowy! Są ważniejsze niż Brexit i mistrzostwa.
Pestki wiśni – suchy termofor – absolutna alternatywa dla żelowych okładów.
Drylujecie wiśnie do przetworów? Nie wyrzucajcie pestek! Umyjcie je dobrze, wysuszcie w piekarniku (jak grzyby,
w uchylonym), żeby je zdezynfekować i znokautować ewentualne zarodniki pleśni i grzybów. Następnie napełnijcie nimi bawełniany woreczek i już, suchy termofor gotowy, zdrowy, prawie bezobsługowy. Woreczki mogą być
wiązane sznureczkiem lub na suwak jak poszewka na poduszkę. Mogą mieć przeróżne kształty, co tylko nasza fantazja i możliwości mogą ograniczyć. Serce, miś, koparka, poduszka domek lub poduszka Iron Man. Jeśli zaistnieje
potrzeba ogrzania brzuszka (kolka u dzieci i dorosłych, bolesne miesiączkowanie u dziewcząt i kobiet, bóle mięśni
i karku od nadmiernego siedzenia przed komputerem, bóle zatok), wystarczy wrzucić nasz pestkowy termofor
do piekarnika, na kaloryfer lub piec (15–20 min w temperaturze do 100°C) albo do mikrofali na 1–2 min. Co, jeśli
potrzeba zimnego okładu, bo np. mamy zwichnięcie, stłuczenie, zbyt długą ekspozycję na słońcu lub po prostu
ból głowy? Pakujemy naszego bohatera do strunowej plastikowej torebki i wrzucamy do zamrażalki na godzinę.
Wyjmujemy i na ciałko! Działa dłużej niż okłady żelowe, zimny nie ma zapachu, a ciepły pachnie troszkę jak sianko,
a troszkę jak piekarnia – jest naturalny i domowy. A żeby go mieć, nie musimy dodatkowo wydawać pieniędzy na
rzecz, którą i tak kiedyś wyrzucimy do czarnego wora. Wystarczy tylko postanowić, że dziś zrobię coś ultra magicznego, a przy okazji zatrzymać czas i cieszyć się ideą „zrób to sam/a” (może w towarzystwie babci, dziadka, dzieci?
Może pod gruszą, a może w deszczowy dzień w domowym zaciszu?). Taki termofor pestkowy ma wiele mocnych
stron. Przede wszystkim nie pęknie i nie wyleje się z niego woda lub żel, nie ma więc możliwości poparzenia.
Oprócz funkcji ogrzewania lub chłodzenia można go stosować jako woreczek rehabilitacyjny, czyli do ćwiczeń
przeciwko platfusowi (pamiętne wuefy) i na prosty kręgosłup zarówno dla dzieci, jak dorosłych. Jest jeszcze jedna
zaleta, bardzo ważna, jubileuszowa – może być absolutnym hitem jako prezent urodzinowy bez względu na wiek.
Co jeszcze z pestek wiśni? Z wysuszonych i zmielonych robi się wywary, a także zjada na sucho przy podagrze i kamicy moczowej. Popularny jest też olej z pestek wiśni, wnika w skórę ujędrniając ją i napinając, jest więc doskonały
dla skóry dojrzałej. Przy okazji jest ochronnym filtrem na wiatr i słońce. Jest drogi, ale można zrobić sobie podróbę,
która także jest skuteczna. Suche pestki mielimy i zalewamy olejem z pestek winogron. Taką miksturą (w szklanym
słoiku) potrząsamy codziennie i po 3 tygodniach przelewamy przez kilkukrotnie złożoną gazę lub filtr do kawy do
ciemnej buteleczki. I używamy, ciesząc się dobrodziejstwem natury, a resztkami po zmielonych pestkach myjemy
się jak królewskim peelingiem.
Z deszczowym pozdrowieniem z łąki i z lasu – Wasza Czeremcha

KONKURS NA
NAJPIĘKNIEJSZY
WIENIEC
DOŻYNKOWY

WIEŃCE 2016
konkurs kierowany jest do
reprezentantów sołectw,
stowarzyszeń, nieformalnych grup artystycznych,
miłośników tradycji i sztuki
ludowej – zrzeszonych lub
nie – działających na terenie
gminy Brwinów
zgłoszenia udziału w konkursie
16–19 sierpnia 2016 r.
do godz. 16.00
ok@ok.brwinow.pl

22 729 34 15

P.S. Już czas na zbiory zielonych orzechów na nalewkę. Ja robię z goździkami i kolendrą, a Wy?

LISTY doElizy
Droga Pani Elizo,
Ośrodek Kultury rokrocznie organizuje dla naszej
młodzieży pozostającej w mieście różne atrakcje
i wycieczki krajoznawcze. To zacna inicjatywa, jako
że w dzisiejszych czasach nie ma innego wyjścia, jak
wspierać pracujących rodziców w opiece nad progeniturą, gdy ci zarabiają na chleb. Jestem w pewnych
kwestiach konserwatystą, ale powstrzymam się od
dłuższej refleksji na temat upadku rodziny wielopokoleniowej, rozluźnienia więzi, które owocowały niegdyś tym, że rodzice pomagali dzieciom w opiece nad
ich dziećmi, dzieląc się swym doświadczeniem i mądrością nabytą z wiekiem… nie uczynię tego, gdyż
moja własna małżonka ślubna, patrząc na mnie, zatacza palcem koło na czole: kocha wnuki i dużo czasu
im poświęca, ale też każe mi jeździć na wycieczki i do
wód, bo jak nie teraz, to kiedy…? Do rzeczy: zgłaszam nieśmiało postulat, by instytucje typu Ośrodek
Kultury nie tyle zabawiały młodzież, ile wspierały ro-

dziców (nie wyręczały!) w okiełznaniu żywiołu i przystosowaniu go do życia w cywilizowanym świecie tak,
by ów żywioł nie naruszał granic wolności drugiego
człowieka. Savoir-vivre i kindersztuba to pojęcia z lekka zapomniane, a szkoda. Dziwne to, bo przecież nasze (starsze) pokolenie, starało się przekazać dzieciom
jasne zasady współżycia wśród ludzi kulturalnych.
Dlaczego zatem, dzieci te pozwalają swoim własnym
pociechom wrzeszczeć wniebogłosy w miejscach
publicznych, przerywać rozmowy osób dorosłych,
jeść kotlet przy użyciu widelca i dłoni, nie zważać na
potrzeby innych i naruszać ich granice nietykalności,
odwracać się tyłem do mówiącego coś wychowawcy, rzucać papierki po cukierkach gdzie bądź i mówić „włanczać”? Dlaczego naszym dzieciom nie jest
wstyd posyłać własne, rozpasane potomstwo pomiędzy ludzi i oczekiwać, że „wychowawca sobie poradzi,
skoro jest w y c h o w a w c ą”? Czy Ośrodek Kultury,
z nazwy gminny, lecz w istocie brwinowski – a to nie
zaścianek – nie mógłby włączyć się w akcję ukulturalniania biednych ofiar wychowania bezstresowego?
Z głębokim poważaniem
Emerytowany pedagog

Szanowny Panie,
Poruszony przez Pana temat jest szczególnie aktualny latem, jako że właśnie teraz najczęściej
napotykamy w restauracjach i muzeach zorganizowane grupy wycieczkowe, które tak, ja i my, pragną „zwiedzić” lub „skonsumować”. Właśnie: tak,
jak i my tego chcemy. My, którzy nie mamy szans
wobec napierającej na drzwi kolorowej, hałaśliwej
masy. My, którzy nie przepchniemy się po widelec
przez ruchomą zaporę sięgającą pasa i rażącą bezlitośnie bazylionem decybeli…
Skoro to przyszłość naszego narodu (nasza przyszłość), czyli pracownicy instytucji finansowych
i lekarze oddziałów geriatrycznych… to postaram
się zasięgnąć informacji w Ośrodku Kultury i przekażę postulat.
Łączę wyrazy szacunku
Eliza

list ydoeliz y@ok .br winow.pl

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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Tegoroczna akcja LATO W MIEŚCIE – jak wiemy, nazwa to zwyczajowa, jako że faktycznie dotyczy wszystkich mieszkańców gminy Brwinów, także mieszkańców Kań i Otrębus – rozpoczęła
się tuż po zakończeniu roku szkolnego. Specyfiką organizowanych przez OKej atrakcji miejsko-letnich jest to, że się wyjeżdża, zwiedza, uczy, poznaje, biega, skacze i tworzy. Stawiamy sobie
za zadanie wypełnić każdy dzień w sposób niepowtarzalny i tak, by uczestnik coś z niego wyniósł, czegoś nowego się dowiedział, nauczył. Z powodu braku odpowiedniej bazy lokalowej OKej
niestety nie może pełnić roli świetlicy, w której dzieci rodziców zapracowanych od rana do wieczora znajdą opiekę. Ale jak widać na załączonych poniżej obrazkach, można sobie w tej sytuacji
świetnie poradzić: odwiedziliśmy Puszczę Bolimowską, gospodarstwo agroturystyczne w Grzybowie, termy w Mszczonowie, indiańską Szkołę Młodych Wilków w Żurominie, przeszliśmy wąwozową plątaninę w Kazimierzu Dolnym. Działo się sporo na samym zachodnim Mazowszu, a potem część uczestników wyjechała w Pieniny na wakacje z duchami. Zakwaterowani pomiędzy
ruinami zamku w Czorsztynie i Niedzicy, siłą rzeczy natrafili na ducha, a nawet jedną mumię inkaskiego wojownika. Wakacje na półmetku, dlatego w ramach promocji czytelnictwa, którą
od lat uskuteczniamy, polecamy uczestnikom obozu dokończyć (bo nie zdążyliśmy, za mało wieczorów), a pozostałym zacząć i skończyć lekturę kultowej powieści sensacyjnej z dreszczem
„Wakacje z duchami” Adama Bahdaja.
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80 dzieci na koloniach nad morzem
Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej co roku organizuje kolonie profilaktyczno-terapeutyczne. W tym roku 80 dzieci
spędziło początek lipca w Jarosławcu nad Bałtykiem.

D

zieci gościły w Ośrodku Wypoczynkowym Gryfia w samym
centrum Jarosławca. Pogoda dopisywała, a bliskość plaży zachęcała
do spacerów i morskich kąpieli pod
okiem ratownika i wychowawców.
Dzieci skorzystały z wielu atrakcji.
Były na wycieczce w Słowińskim
Parku Narodowym, zwiedziły Ustkę oraz Darłówek. Na terenie ośrodka również nie było czasu na nudę.
Odbył się spektakl profilaktyczny
z udziałem publiczności o dzielnym marynarzu i piracie. Był cyrk

ze wspaniałym pokazem magicznym i akrobatycznym, którego finałowym punktem był taniec z wężem,
a każdy odważny mógł go dotknąć
i sfotografować. Do dyspozycji dzieci były boiska do gry w piłkę nożną,
siatkówkę i koszykówkę, świetlica,
w której odbywały się dyskoteki, zabawy kulturalne, np. pokaz talentów
czy quiz kolonijny.
– Izabela Sułkowska,
Środowiskowy Ośrodek Pomocy
Społecznej w Brwinowie

Powodzenie programu „Rodzina 500 plus”
Po świadczenie w ramach programu „Rodzina 500 plus” zgłosiło się 2065 rodzin z terenu gminy Brwinów, a wypłacona kwota
przekracza 3,6 mln zł. Dział Świadczeń Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej stanął na wysokości zadania.

U

ruchomienie programu było
dla wszystkich samorządów
nowym wyzwaniem. Można już
podsumować trzy pierwsze miesiące jego funkcjonowania. Jeśli chodzi
o przyjmowanie wniosków, gmina
Brwinów jest już na finiszu. Od początku lipca wpływają już tylko pojedyncze wnioski, ale przez pierwsze
tygodnie zespół Działu Świadczeń
Środowiskowego Ośrodka Pomocy
Społecznej miał pełne ręce roboty.
– Po świadczenie wychowawcze
zgłosiło się do tej pory 2068 rodzin, czyli ponad dwa razy więcej
niż zakładały obliczenia rządowe.
Prognozowano w nich, że na terenie
gminy Brwinów program obejmie
ok. 950 rodzin – mówi dyrektor
ŚOPS Joanna Dzierzba. Pracownicy
poradzili sobie z tak dużą popularnością programu.
o połowy lipca udało się rozpatrzeć ok. 80% złożonych wniosków i wydano 1697 decyzji. Na wskazane we wnioskach konta bankowe
przelano do tej pory 3.689.707 zł.

D

z a p r o s z e n i a

KONKURS NA
NAJWIĘKSZY OWOC
I WARZYWO
Nagrody przyznawane będą
w kategoriach:
- na najbardziej dorodne warzywo
- na najbardziej dorodny owoc

Konkurs trwa
do 7 października 2016 roku
Ogłoszenie wyników
konkursu i wyłonienie
zwycięzców nastąpi do
14 października 2016 roku
ORGANIZATOR:

Burmistrz
Gminy
Brwinów

INFORMACJE O KONKURSIE:

www.brwinow.pl
Referat Ochrony Środowiska
i Rolnictwa
tel. 22 738 25 65
e-mail: zielen@brwinow.pl

Pieniądze są wysyłane do rodzin
sukcesywnie, w miarę wpływania
środków z Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego. – Mamy nadzieję, że rodziny, których wnioski nie
zostały jeszcze zrealizowane, otrzymają wypłaty do końca lipca – podkreśla dyrektor Joanna Dzierzba.
Jeśli ktoś jeszcze nie złożył wniosku,
może to zrobić w każdej chwili, chociaż nie ma już możliwości otrzymania wyrównania za ubiegłe miesiące.
Obecnie wnioski rozpatrywane są
na bieżąco. Szybsze jest też wydawanie decyzji: wioski składane po
1 lipca są rozpatrywane w ciągu 30
dni (nie obowiązuje już 90-dniowy
termin realizacji, jak dla wniosków
składanych wcześniej).
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Punkty, w których można otrzymać Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy Brwinów „Ratusz”. Kolejne wydanie planowane 6 września 2016 r.

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  Świetlica Działu Wspierania Rodziny, ul. Grodziska 31  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 i apteka, 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  Pchli targ, ul. Leśna 3  sklepy przy Rynku: Zdrowa żywność
 Antoniak  Melba  Top Market Zygzak, ul. Armii Krajowej 14  sklep, ul. Płocka 13  Społem, ul. Pszczelińska 48  sklep, ul. Kraszewskiego 1
 sklep U Jacka, ul. Sochaczewska 19  sklep na Borkach, ul. Kępińska 66  kioski przy rondzie Wacława Kowalskiego (obok GOK-u i TAXI)
SOŁECTWA: INSTYTUCJE i SKLEPY					
otrębusy: Zespół Szkół, ul. M. Piaseckiego 2  Toeplitzówka, ul. Wiejska 1 – Biblioteka, NZOZ  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, koszajec: sklep spożywczo-przemysłowy Lecha Martysa, Koszajec 30
owczarnia: NZOZ Basis, ul. Kazimierzowska 33D  sklep Agata, ul. Książenicka 39A  sklep Agata, ul. Żółwińska 25  Pod Świerkami, ul. Mała 1
DZIĘKUJEMY ZA POMOC W DYSTRYBUCJI „RATUSZA” SOŁTYSOM SOŁECTW:
 Biskupice  Czubin  Krosna  Milęcin  Terenia  Owczarnia  Żółwin  Parzniew  Falęcin  Moszna  Domaniew  Kotowice  Koszajec

