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Program Dni Brwinowa 10 i 11 września 2016 r.
SOBOTA, 10 września
 godz. 1700 Inscenizacja bitwy pod Brwinowem
		
		

(rekonstrukcja historyczna na polach
parzniewskich, przy drodze Brwinów – Parzniew)

 godz. 1900 Wydarzenie muzyczne Dni Brwinowa
		

Koncert w Parku Miejskim

		

Santa Irena, Monika Adamska & MadMood

		Godz. 2000 Zespół Raz Dwa Trzy

NIEDZIELA, 11 września
 godz. 1030 Msza Św. w intencji Ojczyzny w kościele
		

św. Floriana w Brwinowie

 godz. 1115 Uroczystości przy pomniku 36 PP
> str. 3

Szkoły i przedszkola
po wakacjach

> str. 3

W Kaniach
i Otrębusach
relacja ze spotkań
Burmistrza

> str. 4–5

Trzebiatów
wakacyjna wymiana
dzieci i młodzieży

> str. 6

		Legii Akademickiej na Rynku w Brwinowie

 godz. 1200 Wyjazd na uroczystości powiatowe

		w Pruszkowie
		Osoby, które chciałyby skorzystać z bezpłatnego
		
		

 godz. 1230 Uroczystości na cmentarzu w Pruszkowie:
		
		
		

 godz. 1500 „Trenuj z Krzychem!” spotkanie z piłkarkim freestylerem
		

Qltywator
strony Gminnego
Ośrodka Kultury

> str. 8–9

Lato w Zagrodzie
informacje z Towarzystwa Przyjaciół
Brwinowa

> str. 11

Quo vadis
Czytanie powieści
Sienkiewicza w ZSO
w Brwinowie

> str. 11

Zaproszenia
Informacje o propozycjach na wrzesień

> str. 11–12

Krzysztofem golonką na Orliku w Żółwinie, ul. Szkolna 56

Szesnaście spotkań z burmistrzem Arkadiuszem Kosińskim

> str. 6

> str. 7

przemówienia, Apel Pamięci i złożenie kwiatów
przy grobach poległych w bitwie pod Ołtarzewem,
Brwinowem i Błoniem

 godz. 1400 złożenie kwiatów na cmentarzu w Brwinowie

Szczepienie przeciw grypie
Dni Brwinowa
informacje
o wydarzeniach

>>>
więcej na temat Dni Brwinowa
na stronie 7 i 12

autokaru proszone są o kontakt do 9 września
Tel. 22 738 26 29 lub e-mail: promocja@brwinow.pl

Jak co roku w Brwinowie oraz wszystkich sołectwach gminy odbywają się spotkania
burmistrza z mieszkańcami. Pierwsze relacje – z Kań i Otrębus – publikujemy na str. 4.
Termin spotkania

Miejsce spotkania

Kanie

30 sierpnia (wtorek)

godz. 18.00

Kanie, Patataj, ul. Krótka 9

Otrębusy

1 września (czwartek)

godz. 18.00

Otrębusy, świetlica, ul. Krótka 10

Czubin

5 września (poniedziałek)

godz. 18.00

Czubin 9

Biskupice

5 września (poniedziałek)

godz. 20.00

OSP Biskupice

Krosna

7 września (środa)

godz. 18.00

Krosna, ul. Tęczowa 13

Koszajec

7 września (środa)

godz. 20.00

Koszajec 20

Milęcin

12 września (poniedziałek)

godz. 18.00

Milęcin 54

Kotowice

12 września (poniedziałek)

godz. 20.00

Kotowice 3

Owczarnia

13 września (wtorek)

godz. 18.00

Owczarnia, OWCA, ul. Cyprysowa 4

Domaniew
i Domaniewek

15 września (czwartek)

godz. 18.00

Pruszków, ZWiK,
ul. Domaniewska 23

Moszna

15 września (czwartek)

godz. 20.00

OSP Moszna

Brwinów

16 września (piątek)

godz. 18.00

ZS nr 1, ul. Piłsudskiego 11

Żółwin i Terenia

26 września (poniedziałek)

godz. 18.00

ZS w Żółwinie, ul. Szkolna 39

Falęcin i Grudów

27 września (wtorek)

godz. 20.00

Falęcin 14

Parzniew

29 września (czwartek)

godz. 18.00

Parzniew, Dom Gościnny
Zalewskich

Brwinów

16 października (niedziela)

godz. 16.00

OSP Brwinów, ul. Pszczelińska 3
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Na straży porządku publicznego (cz. 3)

Stanowisko w sprawie linii 400 kV

Dokończenie tematu z poprzednich numerów „Ratusza”: informacje o działaniach Straży Miejskiej w Brwinowie w 2015 r.

S

traż Miejska w Brwinowie uczestniczyła w ogólnopolskich działaniach profilaktycznych. Podczas akcji „STOP 18” strażnicy odwiedzili
49 punktów sprzedaży papierosów
i wyrobów tytoniowych na terenie
gminy Brwinów. Zwracali szczególną uwagę na zakaz sprzedaży wyrobów tytoniowych nieletnim.
Przed 1 listopada strażnicy włączyli się do akcji „ZNICZ”. Patrole
kontrolowały rejon cmentarza w
Brwinowie pod kątem prawidłowości parkowania pojazdów oraz
prowadzenia działalności handlowej bez utrudnień dla ruchu osób
odwiedzających groby najbliższych.
Strażnicy uczestniczyli też w akcji
„HIENA”. Po zmroku patrolowali okolice cmentarza. Celem tych
działań było zapobieganie przypadkom kradzieży kwiatów i zniczy
z grobów. We współpracy z Urzędem Skarbowym prowadzona była
akcja edukacyjna „PARAGON”,
polegająca na uświadamianiu kupującym znaczenia pobierania paragonów od sprzedawców.
śród czynności wykonywanych na co dzień przez strażników jest także udzielanie asyst
oraz konwojowanie pieniędzy i różnego rodzaju dokumentów. Statystyki podają 59 asyst podczas wykonywania czynności administracyjnych
(w tym 11 dla Urzędu Skarbowego
w Pruszkowie) oraz 410 konwojów:
322 z kasy Urzędu Gminy do banku, 49 asyst związanych z pracą
Referatu Spraw Obywatelskich (dowody osobiste) oraz 39 dla potrzeb
Środowiskowego Ośrodka Pomocy
Społecznej.

W

K

oniec ubiegłego roku przyniósł
kolejne inicjatywy strażników.
Czworo kierowców otrzymało w zimie pomoc przy uruchamianiu pojazdu urządzeniem rozruchowym.
W połowie grudnia 2015 r. Straż
Miejska podjęła się przygotowania
świątecznej paczki dla ubogiej wielodzietnej rodziny z terenu naszej
gminy. Wybrano ją na podstawie
zgłoszeń strażników rejonowych,
a następnie zweryfikowano ten wybór w Środowiskowym Ośrodku
Pomocy Społecznej. Po zbiórce pieniężnej, w której uczestniczyli wszyscy pracownicy Straży Miejskiej w
Brwinowie, została kupiona żywność, artykuły chemiczne i in. Kilka
dni przed świętami Bożego Narodzenia paczka trafiła do rodziny.

P

odsumowując działania Straży
Miejskiej w Brwinowie za rok
2015, komendant Tomasz Kowalski
zwracał z jednej strony uwagę na
znaczne zwiększenie zaangażowania i inicjatywy własnej funkcjonariuszy. Z drugiej strony widać też
wzrost aktywności mieszkańców
gminy, którzy coraz częściej zwracają się do strażników nie tylko
z prośbami o interwencje, lecz także z wieloma innymi sprawami
i problemami. Rośnie liczba zgłoszeń
oraz liczba interesantów kontaktujących się ze Strażą Miejską. – W dalszym ciągu podejmowane będą
działania majace na celu utrzymanie
obecnych tendecji w zakresie ograniczania zjawisk szczególnie uciążliwych zarówno dla mieszkańców, jak
i gości naszej gminy – zapowiada
komendant Tomasz Kowalski.

i n f o r m a c j a

Nie działa oświetlenie uliczne?

tel. 603



ZGŁOŚ AWARIĘ!
623 717 lub 609 099 063

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

T

W

B

O

o było zaskoczenie dla wszystkich, którzy od wielu miesięcy
pracowali nad wypracowaniem kompromisowego przebiegu linii 400 kV,
ustalonego w czerwcu br. w wyniku
konsultacji i wielokryterialnych analiz: 3 sierpnia 2016 r. Polskie Sieci
Elektroenergetyczne wydały komunikat o odrzuceniu tego przebiegu
i powrocie do trasy w korytarzu
określonym w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa
Mazowieckiego.
udowa linii elektroenergetycznej
400 kV z elektrowni Kozienice
do Ołtarzewa w gminie Ożarów Mazowiecki jest inwestycją strategiczną
dla bezpieczeństwa energetycznego
Polski. Mając świadomość, że trasa
linii musi przebiegać przez tereny
gminy Brwinów, władze gminy już w
2014 r. włączyły się aktywnie w prace
zmierzające do uzgodnienia przebiegu możliwie najlepszego z punktu
widzenia mieszkańców oraz przyszłego zagospodarowania gminy. Nadzieję na pomyślne załatwienie sprawy dawała przeprowadzona przez
ekspertów wielokryterterialna ocena
pięciu różnych wariantów, która pokazała, że optymalne jest rozwiązanie, w którym linia 400 kV na terenie
gminy Brwinów miała przebiegać
jedynie przez niezabudowane tereny
wsi Milęcin (od granicy wsi Żuków
w gminie Grodzisk Maz. do granicy
wsi Żukówka w gminie Błonie). Niestety, sytuacja zmieniła się. Przebieg,
do którego wracają teraz Polskie Sieci
Elektroenergetyczne, jest wariantem
gorszym i powodującym olbrzymie
problemy społeczne, nie tylko na terenie gminy Brwinów. Podobne odczucia mają też władze i społeczności
gmin Grodzisk Mazowiecki, Głowaczów, Jaktorów, Jasieniec, Promna,
Stromiec, Tarczyn i Żabia Wola.

iele miesięcy pracy, analiz
i uzgodnień zostało przekreślonych niezrozumiałą decyzją
uzasadnianą tym, że wypracowana
optymalna trasa jest (cyt.) „kontestowana przez lokalne społeczności,
mniejszość z samorządów i organizacji społecznych, które nie wzięły
udziału w pracach Grupy Roboczej”.
Dla mnie to zwykła pochwała warcholstwa i sobiepaństwa – komentował burmistrz Arkadiusz Kosiński.

becnie trasa linii 400 kV Kozienice – Ołtarzew, która jest zgodna z przebiegiem ustalonym w miejscowym Planie Zagospodarowania
Przestrzennego Województwa Mazowieckiego, nie jest jeszcze konkretnie wytyczona. Wiadomo jednak, że
gmina Brwinów straci na tej zmianie.
Linia ma bowiem przebiegać po północnej stronie autostrady A2, przez
sołectwa Kotowice, Biskupice, Krosna, Koszajec i Moszna.

R

adni Rady Miejskiej w Brwinowie uchwalili stanowisko w tej
sprawie. Oni także sprzeciwiają się
wskazanemu w tej chwili przebiegowi linii 400 kV i wnoszą o powrót
do przebiegu, który został ustalony
w czerwcu br. w wyniku konsultacji społecznych i wielokryterialnych
analiz w ramach tzw. Grupy Roboczej (dla przypomnienia: w czerwcu
ustalono, że optymalny przebieg na
terenie gminy Brwinów przebiega
przez niezabudowane tereny jednego
sołectwa – Milęcina).

P

od koniec sierpnia słychać już
było w mediach o głośnych protestach mieszkańców i blokowaniu
dróg. Władze 11 gmin współpracują
i prowadzą dalsze rozmowy, dążąc
do zmiany sierpniowej decyzji. Będziemy informować o tej sprawie.

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

Fot. Freepik.com

Zgłoszenia
są przyjmowane
przez 24 h na dobę,
7 dni w tygodniu

Na nadzwyczajnej sesji, która odbyła się 8 sierpnia 2016 r., Rada
Miejska w Brwinowie z inicjatywy burmistrza Arkadiusza Kosińskiego przyjęła stanowisko w sprawie zmiany przebiegu linii
energetycznej 400 kV relacji Kozienice – Ołtarzew. Zainteresowane samorządy zamierzają ze sobą współpracować.
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Komentarz burmistrza Arkadiusza Kosińskiego

1
Brwinowie
Przy okazji budowy hali sportowej - załatwiliśmy wiele
problemów oddanego w 2007 r. gimnazjum przy brwinowskiej Jedynce (przeszklony dach z cieplarnią na piętrze, niedostępność dla osób niepełnosprawnych, brak toalet). Muszę jeszcze dodać,
że w czerwcu br. został również załatwiony problem fundamentów „odkopanych w 2007 r.”...
Niektórzy zapewne pamiętają, że po wybudowaniu gimnazjum w 2007 r.
na jego pierwszy odbiór nie zgodziły się: Sanepid, Państwowa Inspekcja Pracy
i Państwowa Straż Pożarna. Okazało się bowiem, że budynek nie spełnia podstawowych wymagań technicznych wynikających z obowiązujących przepisów.
O ile spełnienie wymagań PSP było stosunkowo proste (wymagało wykonania
dodatkowych opracowań projektowych i wydania dodatkowych pieniędzy na
niezbędne zabezpieczenia), o tyle sposób załatwienia uwag Sanepidu i PIP był
naprawdę zaskakujący... Instytucje te odmówiły bowiem odbioru budynku,
ponieważ podłoga pomieszczeń w najniższej kondygnacji (przyziemiu) znajdowała się poniżej poziomu terenu. Tymczasem, przepisy w tym zakresie są
jasne: „W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi w budynku zakładu opieki zdrowotnej, opieki społecznej, oświaty, wychowania i nauki poziom
podłogi powinien znajdować się co najmniej 0,3 m powyżej terenu urządzonego przy budynku”.
Wiecie na jaki pomysł wpadły wówczas osoby prowadzące tę inwestycję? Skoro
nie da się przecież podnieść do góry wybudowanego gimnazjum, to może dałoby się obniżyć teren przy budynku? Jak pomyślano, tak zrobiono, w efekcie pogłębiając o dodatkowe 85 centymetrów fosę przy budynku. Niestety, przy okazji
odkopując w części fundamenty budynku.
W lipcu 2008 r. – jako mieszkaniec Brwinowa i ojciec dziecka w wieku szkolnym – podjąłem próbę zweryfikowania potencjalnych zagrożeń dla konstrukcji budynku spowodowanych wypłyceniem fundamentów. Niestety, ówczesny burmistrz uznał, że mój wniosek o udostępnienie dokumentów stanowi
prośbę o udostępnienie informacji przetworzonej i odmówił mi jej udzielenia
„ponieważ nie wykazałem istotnego znaczenia tej informacji dla interesu
publicznego”. Długo by opowiadać o dalszych perypetiach tego wniosku i dowodzeniu, że prośba o wgląd w dokumenty nie stanowi prośby o informację
przetworzoną...
Tak naprawdę dopiero w 2011 roku, tj. po tym jak zostałem wybrany na burmistrza, mogłem ten temat dogłębnie zbadać. Wówczas to okazało się, że stabilność budynku przez najbliższe kilkanaście lat jest niezagrożona, ale nie ma
gwarancji, że się później nie pogorszy wraz ze starzeniem się obiektu. Dlatego
też, przy okazji projektowania hali sportowej, zdecydowałem o konieczności
rozwiązania również tego zagadnienia.
Okazało się, że najprostszym wyjściem będzie uzyskanie od Ministra Infrastruktury odstępstwa od ww. wymagań technicznych dotyczących konieczności zapewnienia 30 cm poziomu podłogi w przyziemiu ponad poziomu terenu.
Odstępstwo otrzymaliśmy, a następnie uzyskaliśmy decyzję pozwolenia na budowę, którą zrealizowaliśmy w tym zakresie w czerwcu br., tj. w trakcie prac
budowlanych związanych z przebudową gimnazjum i budową łącznika do sąsiedniej hali sportowej. Temat uznaję za zamknięty.
na temat prac wykonanych przy budynku gimnazjum nr

Fot. Urząd Gminy Brwinów (pr)

w

Gminne placówki oświatowe gotowe
na nowy rok szkolny

1 września rozpoczął się nowy rok szkolny 2016/2017. Uczniowie
i przedszkolaki zaczęli naukę w placówkach wyremontowanych
podczas wakacji. W szkolnych ławkach zasiądzie łącznie ponad
2400 uczniów. Nowy rok szkolny rozpoczęli też nowi dyrektorzy.

P

o raz pierwszy rok szkolny rozpoczęli nowi dyrektorzy – w Samorządowym Przedszkolu nr 3 przy
ul. Słonecznej w Brwinowie dyrektorem wyłonionym w konkursie została
Ewa Przybylik, a w Samorządowym
Przedszkolu nr 1 przy ul. Lilpopa
obowiązki dyrektora pełni Grażyna
Dubiniak. W ZSO w Brwinowie dyrektorem została Zofia Kowalczyk,
która dotychczas pełniła obowiązki
dyrektora.

Z

W

Zespole Szkół w Otrębusach
konieczny był remont w dużej
sali gimnastycznej, gdzie została wymieniona stolarka okienna. Zmodernizowano także salę gimnastyczną
nr 26 wraz z zapleczem – została
wymieniona instalacja elektryczna,

W

nowym roku szkolnym uczniowie ZSO w Brwinowie będą
mogli skorzystać z wyremontowanej
biblioteki i czytelni. W obu pomieszczeniach zostały pomalowane ściany,
sufity i lamperie, a także grzejniki
i ich osłony. Na podłogach pojawiła się nowa wykładzina, w bibliotece
i w czytelni zostały wymienione drzwi
wejściowe. Zakupiono nowe meble,
a w części głównej zostały wymienione osłony grzejnikowe. Koszt tych
prac to 252 698,11 zł. Prace w ZSO wykonali też pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy
Brwinów. Remont w pięciu salach na
I piętrze objął wycyklinowanie i lakierowanie podłóg, malowanie ścian
i olistwowanie narożników. W pokoju
dyrektora zostały pomalowane ściany i naprawione podłogi. Pracownicy
olistwowali też narożniki na korytarzach, a także usunęli stare szafy
wnękowe. Materiały zakupiła szkoła.
Koszt prac wyniósł 17 384,00 zł.
czniowie Zespołu Szkół nr 1
w Brwinowie będą mogli wykonywać doświadczenia chemiczne
i poznawać tajemnice fizyki w nowej
pracowni chemiczno-fizycznej. Na
podłogach zostały położone wykładziny chemoodporne, które są odporne na działanie wysokich temperatur i
skażenie substancjami chemicznymi.
Pomieszczenie zostało umeblowane
– zamontowano dygestorium, które
służy do prowadzenia prac laboratoryjnych i chroni przed działaniem
substancji chemicznych. Dla ochrony przed szkodliwymi oparami zamontowano przewody wentylacyjne,
nagrzewnice i nawiewniki okienne.
Wykonana została izolacja kanałów
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
a także instalacja ciepła technologicznego: m.in. rurociągi, izolacja, odpowietrzniki automatyczne. Remont
w ZS nr 1 objął też sale lekcyjne nr 11
i 12, gdzie pomalowano ściany i sufity.

U
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anim zabrzmiał pierwszy dzwonek, zakończyły się remonty
placówek oświatowych. Remont w
Zespole Szkół w Żółwinie, wykonany przez firmę wybraną w przetargu,
objął salę gimnastyczną i korytarze
na parterze. W sali gimnastycznej
zostały m.in. odnowione ściany, podłoga, drabinki gimnastyczne, stolarka okienna i osłony grzejnikowe.
Ponownie namalowano linie boisk.
Dzięki temu uczniowie będą mieli
lepsze warunki do uprawiania sportu.
W korytarzach na parterze zostały
pomalowane ściany, stolarka drzwiowa, szafki, drzwiczki wentylacyjne
i grzejniki. Zamontowane zostały
również ochronne listwy winylowe,
położono wykładzinę, wykonano wycieraczkę systemową czyszcząco-osuszającą, wymieniono gniazda wtyczkowe, włączniki, gniazda podtynkowe, oprawy nasufitowe. Na frontowej
i tylnej pochylni dla niepełnosprawnych została wykonana nawierzchnia
z kostki brukowej. Koszt tych prac
wyniósł łącznie 183 613,40 zł. Dodatkowe roboty wykonywali pracownicy
Referatu Gospodarki Komunalnej
Urzędu Gminy Brwinów. Wyremontowali oni trzy sale, łazienkę oraz zaplecze kuchenne dla sześciolatków.
Prace objęły malowanie, wymianę
podłogi, wymianę drzwi oraz przygotowanie łazienki dla najmłodszych
uczniów. Koszt tych robót wyniósł ok.
25 000,00 zł.

oprawy świetlne, włączniki i gniazda. Roboty na zewnątrz budynku
objęły rozebranie obrzeży, ścieków i
nawierzchni do ponownego wbudowania. Ze ścian usunięto wykładzinę
ścienną z płytek i zastąpiono ją tynkiem żywicznym. Koszt prac wyniósł
195 434,70 zł.

Zostały też zamontowane nowe drzwi
oraz pomalowano ściany i sufity. Wymieniono także instalację elektryczną
i oprawy świetlne, włączniki i gniazda. Na podłogach została położona
wykładzina PCV. Częściowy remont
korytarza przy salach nr 11 i 12 objął
demontaż zielonych ekranów akustycznych, zamontowanie nowej stolarki drzwiowej aluminiowej, a także
malowanie ścian korytarza. Koszt
prac wyniósł 276 394,95 zł. Pracowni-

cy Referatu Gospodarki Komunalnej
Urzędu Gminy Brwinów wycyklinowali i polakierowali podłogi w pokoju
nauczycielskim, a lakier został zakupiony ze środków własnych szkoły.
rzedszkolaki również będą korzystać ze zmodernizowanych
placówek. W przedszkolu w Otrębusach zostało wymienione ogrodzenie
przed budynkiem, a w przedszkolu
nr 1 przy ul. Lilpopa w Brwinowie
wyremontowano szatnię.

P
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Rozmowy o Kaniach i Otrębusach (i innych gminnych sprawach)
Burmistrz Arkadiusz Kosiński co roku zaprasza mieszkańców Brwinowa oraz wszystkich sołectw
na spotkania poświęcone sprawom gminnym. Cykl tegorocznych 16 spotkań już się rozpoczął –
pierwsze odbyły się 31 sierpnia i 1 września w Kaniach i Otrębusach.

K

ażde ze spotkań trwało ponad
3,5 godziny. Był to czas na omówienie wielu tematów – od działań
realizowanych w każdym z sołectw,
po tematy związane z zarządzaniem
gminą, jej budżetem i inwestycjami.
Tradycyjnie już większa część spotkań przebiegała w formie dyskusji
na tematy interesujące mieszkańców, którzy chętnie też korzystali
z możliwości zgłaszania burmistrzowi różnych wniosków i uwag.

W

Fot. Urząd Gminy Brwinów (pr)

Kaniach burmistrz Arkadiusz
Kosiński rozpoczął spotkanie
od podsumowania realizacji funduszu sołeckiego oraz omówienia
inwestycji realizowanych w sołectwie przez gminę Brwinów w ciągu
ostatniego roku. W dalszym ciągu
trwa tam rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz budowa oświetlenia. Gmina Brwinów
stopniowo uzupełnia brakujące
odcinki, nierzadko angażując się
w skomplikowane kwestie związane
z własnością gruntów. Mieszkańcy
Kań dowiedzieli się też o kolejnej
planowanej dużej inwestycji drogowej, która zdecydowanie poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego – gmina Brwinów zleciła już
opracowanie projektu przebudowy
skrzyżowania ulicy Piłsudskiego
z ul. Warszawską (DW nr 719).
Skompletowanie całości dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwoleń na realizację inwestycji potrwa
jeszcze kilka miesięcy. Przebudowa
tego newralgicznego punktu na ul.
Warszawskiej w Kaniach wraz z budową sygnalizacji świetlnej usprawni ruch i poprawi bezpieczeństwo
kierowców i pieszych. Planowane
są pasy lewoskrętu w ul. Kolejową
oraz ul. Piłsudskiego. Pomyślano też
o pieszych oraz rowerzystach – nowe
rondo połączy się z przebudowaną dwa lata temu ulicą prowadzącą
do przystanku WKD.

S

porą część spotkania w Kaniach
zdominował temat „Lokalnego Programu Rewitalizacji”. Burmistrz wyjaśniał nieporozumienia.
Przede wszystkim – ten program dotyczy tylko wyznaczonej na podstawie analiz części miasta Brwinowa,
która może być uznana za „obszar
zdegradowany” (m.in. na podstawie stopy bezrobocia, wskaźników
dotyczących bezpieczeństwa itp.).
Tworzony jest z myślą o pozyskiwaniu środków zewnętrznych (dotacji
unijnych). Działania do programu
rewitalizacji uchwalonego przez
Radę Miejską zostały zaproponowane nie tylko przez gminę Brwinów, ale też m.in. przez prywatnych
przedsiębiorców, organizację pozarządową czy parafię. Nie oznacza
to jednak, że wszystkie te działania
będą finansowane z budżetu gminy. Każdy wnioskodawca projektu
zgłoszonego do rewitalizacji będzie
się mógł ubiegać o dotację na swój
projekt. Dla obszarów wiejskich podobną funkcję pełnią „Plany odnowy miejscowości”, które powstały
już dla Owczarni, Otrębus, Parzniewa, Moszny, Biskupic, Żółwina, Domaniewa, Krosny i Czubina.
Umożliwiły w ostatnich latach m.in.
budowę świetlicy wiejskiej, remonty
budynków, zagospodarowanie terenu, przebudowę jednej z ulic. Teraz
trzeba poczekać na uruchomienie
konkursów ofert w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w nowym rozdaniu środków
unijnych. Wstępnie mówi się o naborze wniosków w I połowie 2017 r.
Mieszkańcy liczą przede wszystkim
na poprawę stanu dróg. Burmistrz
zapowiedział dalsze działania, choć
już w tym roku zostanie na terenie
gminy Brwinów wykonana rekordowa liczba prac: nową nawierzchnie zyskało w sumie ponad 40 ulic.
W czasie jesienno-zimowym można

liczyć jedynie na doraźne remonty,
natomiast wiosną wszystkie drogi
gminne po raz kolejny zostaną poddane ocenie i te, które będą wówczas
w najgorszym stanie, zostaną wytypowane do utwardzenia destruktem
asfaltowym wraz z emulsją.

W

śród omawianych tematów
pojawiła się też tzw. Paszkowianka – projektowana nowa droga wojewódzka, która połączy drogę nr 719 w węzłem autostrady A2
w Brwinowie. Mazowiecki Zarząd
Dróg Wojewódzkich wystąpił obecnie o decyzję środowiskową, zaś realizacja tej inwestycji przewidziana
została w Regionalnym Planie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego (termin do realizacji do 2022
r.). Na odcinku od Kań, w rejonie
fabryki L’Oréal'a, do węzła autostrady A2 w Pruszkowie ma to być
droga dwupasmowa dwujedzniowa.
Węższe odgałęzienie przebiegać ma
z północnego Parzniewa w kierunku Brwinowa. Przy okazji ma zostać
przebudowany wjazd na autostradę,
co pozwoli i na usprawnienie ruchu.

N

iektóre tematy powtórzyły się
także na spotkaniu w Otrębusach. Mieszkańców obu miejscowości interesowały możliwości
rozbudowy systemu transportu
publicznego. Burmistrz Arkadiusz
Kosiński zapowiedział duże zmiany w gminnej komunikacji autobusowej. Od 1 stycznia 2017 r. zostaną uruchomione nowe połączenia.
Mieszkańcy Osiedla Słonecznego
w Kaniach będą mogli dojechać do
Otrębus, np. do szkoły w Otrębusach i przystanku WKD. Niektóre
autobusy tej linii będą kursowały dalej, z Otrębus do Brwinowa
i z powrotem. Burmistrz Arkadiusz
Kosiński zapowiedział przy okazji
wprowadzenie Karty Mieszkańca,
która przyniesie korzyści wszyst-

kim osobom zamieszkującym na
terenie gminy Brwinów i rozliczającym pod tym adresem swój
PIT – dorośli posiadacze karty będą
płacić za bilet jednorazowy gminnej
komunikacji autobusowej złotówkę, a dzieci i młodzież ucząca się do
26 roku życia będą jeździć za darmo.
spólnym tematem była też
rozbudowa sieci ścieżek
rowerowych. Okazuje się, że ich
projektowanie i budowa nie są łatwą sprawą. Ścieżka rowerowa
w Kaniach wzdłuż ul. Pruszkowskiej miała połączyć Osiedle Słoneczne z Granicą i Strzeniówką, ale
skomplikowany stan własnościowy
gruntu tuż za ogrodzeniem osiedla
spowodował pat prawny. Ta sprawa
jest rozpatrywana przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze, więc
na razie trudno jest określić dalszy
los pomysłu połączenia ciągiem
pieszo-rowerowym
miejscowości
leżących na terenie trzech gmin.
Z kolei budowa ścieżki wzdłuż całej
linii WKD jest utrudniona, a czasem
uniemożliwiona przez zbyt małą
szerokość dostępnego pasa terenu.
Z jednej strony obowiązują przepisy dotyczące terenów kolejowych,
z drugiej strony – prawo własności.
Wyjeżdżone ścieżki, z których korzystają dziś rowerzyści, prowadzą
często po działkach prywatnych,
a nawet – tak jak w przypadku wyjazdu z Kań w stronę Nowej Wsi –
przez teren rolny, na którym budowa ścieżki w obecnym stanie prawnym nawet nie byłaby dopuszczalna.

W

T

ematem poruszanym w obu sołectwach były inwestycje oświa-
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towe. W ubiegłym roku oddane zostało do użytku gimnazjum w Otrębusach. Po likwidacji gimnazjów
ten budynek, wraz ze starą częścią
szkoły, będzie z powodzeniem służył 8-klasowej szkole podstawowej.
Gmina Brwinów planuje budowę
przedszkola w Otrębusach. Obecnie prowadzona jest już aktualizacja
dokumentacji, a projektant pracuje
nad wprowadzeniem do niej nowoczesnych rozwiązań termooszczędnych.
ieszkańcy obu miejscowości
zgłaszali kłopoty z ograniczeniem odbioru odpadów zielonych.
Burmistrz tłumaczył, przed jakim
wyborem stanęła gmina Brwinów
po ubiegłorocznym nierozstrzygniętym pierwszym przetargu
na odbiór odpadów: czy odbierać
wszystkie odpady zielone, znacząco podwyższając opłatę wszystkim
mieszkańcom, czy też ograniczyć
odbiór, przez co opłata śmieciowa
pozostaje bez zmian, a osoby, które nie są w stanie zagospodarować
większej ilości np. poprzez kompostowanie, będą mogły kupować
dodatkowe worki. Mieszkańcy zgłaszali propozycje modyfikacji, które
burmistrz obiecał przedyskutować
z firmą odbierającą odpady. Wśród
zgłaszanych rozwiązań było np.
zmniejszenie liczby worków sprzedawanych w dodatkowych pakietach oraz zmiana systemu odbioru
z „dwóch worków w miesiącu” na
„szesnaście worków na cały sezon”.
a spotkaniu w Otrębusach
burmistrz Arkadiusz Kosiński także przedstawił listę prowadzonych tu inwestycji, dotyczących
budowy oświetlenia dróg, wodociągów i kanalizacji. Gmina Brwinów wystąpiła w tym roku o dofinansowanie na przebudowę ciągu
ulic Piaseckiego, Malinowej i Świerkowej, ale nie udało się go uzyskać.
Zabrakło punktów w kategoriach,
które premiują gminy z mniej zamożnych regionów Mazowsza. Nie
oznacza to jednak rezygnacji z działań, które doprowadzą do realizacji
kolejnych inwestycji drogowych. Już
w ubiegłym roku została wykonana koncepcja ronda przy zbiegu ul.
Natalińskiej i Piaseckiego. Gmina
Brwinów finansuje tę dokumentację
oraz konieczne wykupy gruntów,
a Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich zapowiada, że podejmie
się w kolejnych latach jej realizacji.
W projekcie budżetu gminy na 2017 r.
znajdzie się z pewnością przebudowa ciągu ulic: Toeplitza, Sadowa
i Wspólna. Nie na całej długości
mieści się tam osobny chodnik, ale
w gotowym już projekcie widać
starania o zapewnienie bezpieczeństwa: na planowanym z kostki
betonowej ciągu pieszo-jezdnym
w ul. Toeplitza, skrzyżowanie z ul.
Sadową spowolni ruch pojazdów,
a dodatkowo w odległości kilku-

M

N

dziesięciu metrów pojawi się szeroki próg zwalniający. Mieszkańcy
Otrębus wskazywali też ulice, na
które trzeba szczególnie zwrócić
uwagę przy kolejnym typowaniu
dróg do remontów i przebudowy.
Znowu pojawił się temat własności gruntów. Czasem zdarza się, że
droga nie może zostać poszerzona,
gdyż właściciele sąsiednich działek
nie są tym zainteresowani – stawiają
ogrodzenia w granicy swoich nieruchomości, aby zwęzić jezdnię i w ten
sposób ograniczyć ruch na swojej
ulicy.
rzy okazji rozmowy o drogach
wywiązała się rozmowa na temat
technologii ich budowy. Wykonana
kilka lat temu z destruktu ul. Stokrotki w Otrębusach jest dziś w bardzo złym stanie. Dawniej destrukt
kładziono nawet w niesprzyjających
warunkach pogodowych (przy zbyt
niskich temperaturach) i bez podbudowy. Burmistrz Arkadiusz Kosiński wskazywał przykłady ostatnio

P

wykonanych ulic z destruktu – po
korytowaniu drogi i przy zachowaniu wszelkich zasad w trakcie budowy, a także dzięki zastosowaniu
dodatkowo emulsji nawierzchnia
przypomina asfalt i można liczyć na
jej trwałość przez wiele lat. Mieszkańcy obawiają się, że pod nową
nawierzchnią „znikają” studzienki
i hydranty – jest to jednak przejściowy etap prac. Dopiero po utrwaleniu nawierzchni i wyrównaniu
specjalnym walcem oraz związaniu
górnej warstwy drogowcy mogą
przystąpić do wycięcia fragmentu
nawierzchni i „wyciągnięcia” studzienek do poziomu jezdni.

W

śród zgłaszanych spraw pojawiło się kilka próśb o interwencję. Zgłoszenia uschniętych
drzew, zamulonych studzienek oraz
gałęzi niebezpiecznie wyrastających
na drogi i chodniki z prywatnych
działek zostały już przekazane odpowiednio do Referatu Ochrony
Środowiska i Rolnictwa, Brwinow-

skiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji oraz do Straży
Miejskiej, która ze swej strony planuje rozszerzenie akcji informacyjnej, przypominającej właścicielom
o ich obowiązkach.

P

odczas spotkania w Otrębusach
rozmawiano także o gminnym
programie szczepień przeciwko
grypie. Jest on w całości finansowany z budżetu gminy Brwinów, a dotyczy mieszkańców w wieku 66 lat
i starszych (więcej informacji na ten
temat na str. 6). Można już składać
deklaracje skorzystania z bezpłatnego szczepienia, które realizowane będzie przez Lecznicę Rodzinną
Alfa przy ul. Powstańców Warszawy
w Brwinowie. Tylko ten jeden ośrodek zdrowia był zainteresowany złożeniem swojej oferty w konkursie.
Na zdjęciach na poprzedniej stronie:
spotkanie w świetlicy Gminnego
Ośrodka Kultury w Otrębusach,
1 września 2016 r.

o g ł o s z e n i e

Gmina Brwinów
oferuje

działki budowlane
na sprzedaż
Najbliższy przetarg
(konieczne wadium):
30 września 2016 r.
Informacje:
Referat Gospodarki
Nieruchomościami,
Urząd Gminy Brwinów
ul. Grodziska 12,
pokój 204, II piętro,
tel. 22 738 26 13
lub 22 738 26 53

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

DZIAŁKI BUDOWLANE: 23 działki mieszkaniowe
oraz 6 działek mieszkaniowo-usługowych
Oferowane działki położone są w rejonie ul. Bratniej, po północnej stronie
Brwinowa. Jest to teren płaski, porośnięty obecnie trawami i pojedynczymi drzewami. Dostęp do drogi publicznej (ul. Bratniej) zapewniony
jest poprzez drogi wewnętrzne ul. Brzoskwiniową, Agrestową, Aroniową, Czereśniową, Morelową, Dereniową, Pigwową oraz drogę lokalną
ul. Gruszową (obecnie nieurządzone).
Powierzchnie 23 działek mieszkaniowych wynoszą od 900 do 1514 m kw.
Ceny wywoławcze rozpoczynają się od 136 tys. zł.
Działki mieszkaniowo-usługowe o numerach ewidencyjnych 98, 99, 100,
123, 124 i 126 znajdują się na terenie rozpościerającym się w pobliżu
torów PKP.
Powierzchnie 6 działek mieszkaniowo-usługowych wynoszą od 2171 do 2249 m kw.
Ceny wywoławcze rozpoczynają się od 365 tys. zł.
Informacje na temat przetargów publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej
oraz na stronie oferta.brwinow.pl
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Goście z Trzebiatowa
Grupa uczennic z gminy Trzebiatów gościła wraz z opiekunami w Brwinowie. Wymiana
młodzieży jest jednym z efektów długoletniej współpracy
partnerskiej pomiędzy gminami Brwinów i Trzebiatów.
Artykuł na ten temat na stronach
Gminnego Ośrodka Kultury (Qltywator, str. 9)
o g ł o s z e n i e

APEL !!!
W lipcu spłonęło całe
poddasze domu w Brwinowie.
Sąsiedzi, chcąc pomóc
samotnej kobiecie,
powołali komitet społeczny,
który organizuje zbiórkę publiczną
w dniach od 5.09. – 31.10.2016 r.
Osoby zaangażowane w zbiórkę będą
posiadały identyfikatory i puszki.

BARDZO PROSIMY O WSPARCIE
I UDZIAŁ W ZBIÓRCE

„POMÓŻ GRAŻYNCE
ODBUDOWAĆ
DACH PO POŻARZE ”

Pieniądze można wpłacać również
bezpośrednio na konto Pani Grażynki:

91 1320 1537 2389 6831 3000 0001
		

Komitet Społeczny
„Razem Można Więcej”

Nr zbiórki 2016/2993/KS
Zbiórka publiczna zarejestrowana
na portalu zbiorki.gov.pl
prowadzonym przez ministerstwo
spraw wewnętrznych i administracji

o g ł o s z e n i e

Gmina Brwinów
www.brwinow.pl

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy na
BEZPŁATNE SZCZEPIENIA PRZECIWKO GRYPIE DLA MIESZKAŃCÓW
GMINY BRWINÓW URODZONYCH W ROKU 1950 I WCZEŚNIEJ
w ramach
„Programu profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie
dla mieszkańców gminy Brwinów po 65 roku życia na lata 2015 - 2019”
realizowanego w latach 2015 - 2016

NIE BAGATELIZUJ GRYPY
– JEST GROŹNA
Szczepienie to bezpieczna i skuteczna metoda
zapobiegania powikłaniom pogrypowym takim jak:

zapalenie płuc,
zapalenie mięśnia sercowego,
zapalenie mózgu.

Deklarację udziału w programie należy złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Brwinów
w pokoju nr 007
ul. Grodziska 12, 05-840 Brwinów
Informacja tel.: 22 738 26 23
Termin składania deklaracji: do 30 listopada 2016 roku
Realizatorem programu wybranym w konkursie ofert jest:

Lecznica Rodzinna ALFA
ul. Powstańców Warszawy 8
05-840 Brwinów
tel. 22 729 32 21
tel. 22 729 57 69
www.przychodnia-alfa.waw.pl

ratusz 7
Biuletyn informacyjny Ur z ę d u G m i n y B rw i n ó w
nr 58 | 7 września 2016

Koncertowa sobota podczas Dni Brwinowa w parku miejskim

z a p r o s z e n i e

Gwiazdą wieczoru będzie zespół Raz Dwa Trzy, który wystąpi na scenie o godz. 20. Godzinę wcześniej zaprezentują się dwa ciekawe zespoły związane z Brwinowem: Santa Irena i Madmood.
Wykonują – jak sami opisują swoją muzykę – „teksty polskich futurystów + głośne, niesymetryczne brzmienia” oraz „smutny pop”.
– Santa Irena to zespół, któremu jedni zarzucają progresywną punkowość, inni – zamiłowanie do lekko niesymetrycznych struktur. Wtajemniczeni zaś twierdzą, że
jest to po prostu muzyka tzw. mocnego uderzenia – mówią o sobie członkowie zespołu, który tworzą Anna Zajdel (wokal), Sławomir Batyra (instrumenty perkusyjne)
oraz Patryk Polkowski (gitara). W tekstach ich piosenek
pojawiają się utwory polskich międzywojennych futury-

stów: Aleksandra Wata, Tytusa Czyżewskiego i Brunona
Jasieńskiego.
Madmood określa się jako „najsmutniejszy zespół na
świecie”, ale słuchając piosenek z powstającej właśnie
pierwszej płyty długogrającej, będzie można samemu
ocenić, czy to jest smutek, czy może melancholia. Członkami zespołu są Monika Adamska (wokal), Piotr Lewandowski (gitary, aranżacje, produkcja) i Konrad Malicki.

z a p r o s z e n i e

Trenuj z Krzychem!
Krzysztof Golonka, z którym
będzie można spotkać się
w niedzielę 11 września na Orliku w Żółwinie, jest mistrzem
świata trików piłkarskich, finalistą programu „Mam Talent”
oraz znanym „youtuberem”,
którego programy sportowe
ogląda kilkaset tysięcy internautów.
Dni Brwinowa zakończą się mocnym akcentem sportowym. Na boisku Orlik w Żółwinie zaprezentuje się Krzysztof Golonka. Jak sam
mówi o swoich działaniach: Projekt
„Trenuj z Krzychem” mimo działalności w Internecie realnie wpływa na
propagowanie zdrowego stylu życia
wśród dzieciaków, które po obejrzeniu odcinków pełne entuzjazmu wychodzą z piłką na świeże powietrze
i godzinami próbują wykonywać triki, strzały i zwody, które przedstawiłem w swoim poradniku. Jest to
sensowna alternatywa dla spędzania
godzin przed monitorem komputera.
Plakat zapraszający na spotkanie:
na str. 12
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CZARNA WENUS I KOBIETA-MAŁPA
Ludmiła Laskowska-Pańków
Dzień dobry po wakacjach.
Czy w czasie letnich podróży widzieli Państwo coś ciekawego, osobliwego,
niespotykanego?
Gdyby odwiedzali Państwo Londyn lub Paryż w okolicy roku 1810, mogliby Państwo zobaczyć na własne oczy Czarną Wenus, zwaną również Wenus Hotentocką. A gdyby się Państwo rozminęli z żywą Wenus, to też nic
straconego – do końca lat siedemdziesiątych XX wieku jej wypreparowany
szkielet można było oglądać w Musée de l’Homme jako eksponat naukowy
(w świetle nauki początków XIX wieku prymitywny dziki, a tak zakwalifikowano reprezentantkę plemienia Khoi, uważany był za brakujące ogniwo
łączące człowieka ze zwierzętami). Nazywała się Saartije Baartman. Została
pochowana z należnym szacunkiem w 2002 roku po ośmioletniej batalii,
którą z rządem francuskim stoczył Nelson Mandela.
A za oceanem? Około 1857 roku triumfy święciła tam Kobieta-Małpa, Dama-Pawian, czyli Julia Pastrana. Według obecnej wiedzy po prostu chora na
hipertrichosis, czyli nadmierne owłosienie ciała, bawiła publiczność tańcem, śpiewem, znajomością języków obcych. Kontrast między jej powierzchownością a osobowością niezwykle wszystkich ekscytował. Można było
na tej ciekawości znakomicie zarobić – co skwapliwie wykorzystał impresario Pastrany – niejaki pan Rates, który sprzedał ją następnie Theodorowi
Lentowi – z nim podbijała Europę. Anglia, Niemcy, Austria, Rosja – wszędzie
znajdowali się widzowie ciekawi widoku kobiety z brodą. Lent się ze swoją
protegowaną ożenił. W 1860 roku urodziła mu nawet dziecko, ale niestety
i ona, i synek zmarli. Wielka strata. I to podwójna. W jednej chwili utracić
żonę i dziecko. I źródło utrzymania… Niełatwo się z tym pogodzić. Julię
i synka zabalsamował i po części wypchał słynny moskiewski profesor Sokolov. Lent ze swymi zabalsamowanymi skarbami przyłączył się do jeżdżącego po całej Europie niemieckiego gabinetu osobliwości. Zmarł w 1884
roku, jego druga żona odziedziczyła mumie Julii i jej synka w spadku. Następnie niemiecki gabinet osobliwości kupił norweski potentat cyrkowy
Haakon Lund. Od 1926 roku jeździli po Norwegii z „Wystawą higieniczną

NOTA Z TRZEBIATOWA
Katarzyna Jacniacka

i anatomiczną” opatrzoną mottem:
„Człowieczeństwo, poznaj siebie!” aż
do 1943 roku, kiedy naziści zabronili pokazywania tak zdegenerowanych eksponatów, a oglądanie ich
określono jako moralnie odpychające. (Nie z pobudek humanitarnych
bynajmniej, pożądane było, by społeczeństwo obcowało z wzorami
czystości rasowej i higieny). Ciało
Julii i jej synka trafiło do magazynów
w Oslo, gdzie zostało przypadkowo
odnalezione w 1976 roku. Trafiła do
magazynów policyjnych. A społeczeństwo rozpoczęło dyskusję: dalej eksponować ją w muzeum? Skremować? Pochować? Pochować po
pobraniu próbek do badań? Ostatecznie została pochowana w 2013
roku w rodzinnym Meksyku.
źródło: Wikimedia Commons

Dlaczego pokazuję Państwu takie paskudne pocztówki z przeszłości? Po to,
by przypomnieć, że wszystko się zmienia. Nie tylko klimat.
Ziemia kiedyś była nieruchoma, teraz się kręci. „Dzikus”, który miał być „brakującym ogniwem”, odzyskał człowieczeństwo.
Zmienia się zarówno nasza świadomość, jak i nasza wiedza o świecie.
Bądźcie uważnymi obserwatorami.
I niespiesznie wydawajcie sądy.
Życzę Państwu wszystkiego dobrego.
Korzystałam z: Paulina Reiter Najbrzydsza kobieta świata, „Wysokie Obcasy”
14.09.2008, Mateusz Borowski Wszystkie imiona Czarnej Wenus, „Dialog” 3 /
2012, Justyna Jaworska Malina Prześluga. Pastrana, „Dialog” 2 /2015.

Niwo ma, niwo! skibo ziemie plennej,
Ty co raz wieniec żytni, także pszenny
Spokojnie na mej gdy położysz głowie,
Za fraszkę wasze korony, królowie!
Wespazyan Kochowski Psalmodya polska

W ostatnich dniach sierpnia, jak co roku odbyła się wymiana młodzieży partnerskich gmin. Nasi wychowankowie z gminy Brwinów pojechali do Trzebiatowa, a my gościliśmy młodzież z partnerskiej gminy.
W tym roku odwiedziła nas grupa młodych dziewcząt: laureatki konkursów oraz uczennice, które w ten
sposób zostały nagrodzone za wybitne osiągnięcia w nauce.
W programie pobytu znalazło się zarówno zwiedzanie warszawskich muzeów, jak i wizyty w centrach
handlowch. Dziewczęta z Trzebiatowa uczestniczyły w lekcjach muzealnych Muzeum Narodowego
i Muzeum Etnograficznego, a także zobaczyły najważniejsze zabytki Warszawy. Nie zabrakło również
zabaw w Centrum Nauki Kopernik, przejażdżek warszawskim metrem, wizyty na Stadionie Narodowym oraz zwiedzania Muzeum Motoryzacji i Techniki w Otrębusach.
Pod koniec intensywnego pobytu naszych gości doszło do spotkania z zastępcą burmistrza gminy
Brwinów Sławomirem Walendowskim. Dziewczęta chętnie opowiedziały o tym, co widziały, co im się
najbardziej podobało. Początkowe onieśmielenie zostało szybko pokonane dzięki serdeczności gospodarza oraz pysznemu poczęstunkowi.
Korzystając z okazji, bardzo dziękujemy za ciepłe przyjęcie naszej brwinowskiej młodzieży z wychowawcami w Mrzeżynie. Jedliśmy najpyszniejsze lody w gminie, na które zaprosił nas burmistrz Trzebiatowa Józef Domański, spędziliśmy wspaniały czas nad morzem. Mogliśmy, dzięki życzliwości naszych
gospodarzy, zobaczyć wiele ciekawych miejsc i zabytków.
Dziękujemy i do zobaczenia za rok!

I miejsce SOŁECTWO ŻÓŁWIN [z numerem 3]
II miejsce SOŁECTWO OWCZARNIA [z numerem 2]
III miejsce SOŁECTWO OTRĘBUSY [z numerem 1]

DOŻYNKOWE WIEŃCE
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KOSZAJECCZANIE O WACŁAWIE KOWALSKIM!
Adam Adamczyk
Dożynki Gminne 2016 już za nami, ale wielu z nas jeszcze dźwięczą w uszach teksty przyśpiewek do melodii „zakazanych piosenek” śpiewanych przez
obsadę przedstawienia nawiązującego do wydarzeń z życia Wacława Kowalskiego.
Jednym z punktów programu obchodów tegorocznych Dożynek Gminnych było wystawienie dla przybyłych gości spektaklu o jednym z najbardziej
rozpoznawalnych mieszkańców Brwinowa. Przygotowaniem wydarzenia zajęła się Fundacja Akademia PROFIL. W ramach przedsięwzięcia padł pomysł,
by w przedstawienie zostały wplecione scenki odgrywane przez koszajecczan w czasie Festiwalu Otwarte Ogrody – na taką propozycję nie mogliśmy
pozostać obojętni. Aranżacja spektaklu, przygotowanie i przeprowadzenie prób to działania, które z ogromną dawką niesamowicie pozytywnej energii
przeprowadził Krzysztof Plewako-Szczerbiński. Natomiast ostateczny kształt wydarzenia wyłonił się pod czujnym okiem Leszka Zdunia – zresztą obaj
znakomici aktorzy odegrali główne role w przedstawieniu. Efektem wspólnej pracy mieszkańców Koszajca (Marianny i Mieczysława Pękalów, Małgorzaty Bonieckiej, Bożeny Łukawskiej, Anny Łukawskiej-Adamczyk, Mariana Galusa, Przemysława Jędrasika i Adama Adamczyka), mieszkanek Brwinowa,
dzieci z grupy teatralnej w Radziejowic, chóru GAUDEAMUS, Leszka Zdunia i Krzysztofa Plewako-Szczerbińskiego było około 40-minutowe widowisko,
które wzbudziło wśród widzów pozytywny odzew (w czasie piosenek publiczność śpiewała razem z nami, a po zakończeniu dostaliśmy długie oklaski).
Dziękujemy serdecznie Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Brwinowie za możliwość udziału w tym wydarzeniu, Panom Leszkowi Zduniowi i Krzysztofowi
Plewako-Szczerbińskiemu za przygotowanie nas do występu oraz wspaniałej brwinowskiej publiczności za niesamowicie ciepłe przyjęcie – kto wie, być
może zobaczymy się jeszcze w podobnych okolicznościach w przyszłości.

DOŻYNKI GMINNE 2016 w FOTOgraficznym SKRÓCIE

Król Wrotycz
Anna Czeremcha
źródło: Wikimedia Com
Dziś krótko, ale treściwie. Rozpoznajemy wrotycz pospolity –
mons
po żółtych guziczkach, do końca września znajdziecie go wszędzie –
zrywamy same kwiaty (w liściach też jest dobro, ale tylko w młodych) i poddajemy je kilku zabiegom:

1. TONIK DO TWARZY – gotujemy garść guziczków w połowie szklanki wody z kranu z dodatkiem dwóch łyżek kwasu mlekowego (można go dostać w sklepach ze zdrową żywnością). Kwas spowoduje, że olejki eteryczne wysuną się na prowadzenie. Po ostudzeniu dodamy jeszcze łyżkę sody oczyszczonej i voilà, mamy absolut do twarzy, który pomoże nam
przy rozmaitych problemach skórnych, od pryszcza do zmian łuszczycowych. Trwałość toniku – 2 tygodnie.
2. PŁYN PRZECIWKO KOMAROM I KLESZCZOM – dwie garści guziczków zalewamy szklanką octu jabłkowego na 2 tygodnie. Powstały ocet wrotyczowy odcedzamy, dodajemy pół szklanki wody mineralnej (niegazowanej!) i po 3 krople dwóch spośród olejków eterycznych: lawendowy, geraniowy, cytronelowy, rozmarynowy lub z trawy cytrynowej, i nieprzyjaciel
kleszcza i komara gotowy. Trwałość płynu – rok.
3. MAŚĆ NA SKÓRĘ ZMIENIONĄ CHOROBAMI SKÓRNYMI (świerzb, liszaj, łuszczyca) – garść guziczków zalewamy połową szklanki
oliwy i odstawiamy na 3 tygodnie na parapet. Codziennie potrząsamy słoiczkiem. Przecedzony macerat łączymy w kąpieli wodnej z kawałkiem wosku. Smarujemy skórę dwa razy dziennie. Trwałość mazidła rok – przechowujemy w lodówce.
4. PŁYN NA GŁOWĘ W RAZIE WSZAWICY (tak tak, wszy są wszędzie, każdy miał lub będzie miał wszy) – garść guziczków zalewamy setką czystej wódki i odstawiamy na 10 dni. Filtrujemy i otrzymaną nalewkę mieszamy z octem wrotyczowym (przygotowanym jak wyżej) i smarujemy nieporanioną skórę głowy i włosy, zawijamy ciepłym ręcznikiem i po 2 godzinach
spłukujemy. Zabieg należy powtarzać co 3–5 dni przez 2 tygodnie. Trwałość nalewki – wieczna.
5. PERFUMY WROTYCZOWE – zrywamy roslinkę, gnieciemy listki i kwiatki, wcierając w nadgarstki i za uszami, zamykamy oczy
i odlatujemy. Trwałość perfum – parę chwil wartych wycieczki na łąkę.
Pamiętajcie, by wrotycz stosować tylko zewnętrznie, wewnętrznie też można, ale tylko po konsultacji z fitoterapeutą, nie
każdy bowiem dobrze zniesie to wielkie królestwo w sobie.
Wrotyczowe love – Wasza Czeremcha na tropie bogactwa resztek lata.

DNI MIASTA
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Pożegnanie lata w Zagrodzie

3.

W ostatnią sobotę sierpnia w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Brwinowa odbyło się pożegnanie wakacji. Oferta kulturalna TPB była tego lata
bogata i atrakcyjna: teatr familijny, czterotygodniowy konkurs strzelecki o tytuł Króla Kurkowego, wreszcie cykl spotkań tanecznych z żywą
muzyką „Nie ma jak w Brwinowie!”.

P

rzez „Zagrodę” w samym sierpniu przewinęło
się około ośmiuset osób. W sobotę, 27 sierpnia,
na program spotkania złożyły się: „brwinowski” monodram pt. „Donna Kamelia” według opowiadania
Stanisława Kowalewskiego w świetnym wykonaniu
aktora Jacka Zienkiewicza [fot. 2] oraz kolejne spotkanie taneczne, które wzięło swój tytuł od odnalezionej
po latach polki Leopolda Lewandowskiego „Nie ma
jak w Brwinowie!”. Orkiestra wykonywała ją na początku każdego ze spotkań.

1.

4.

W
2.

inne dni parkiet taneczny pod gołym niebem
służył jako scena dla spektakli edukacyjnych dla
najmłodszych („W krainie pyszności” i „Jak uratować
las”) w wykonaniu Teatru „Jumaja” [fot. 1 i 3]. Scena
teatralna w dniu 27 sierpnia doskonale „wpisała się”
w ogród okalający dworek pisarza Zygmunta Bartkiewicza (została zainstalowana przy krytej gontem starej
studni). Dopisała frekwencja – mimo iż „Donna Kamelia” pokazywana już była kilkakrotnie na terenie gminy
i miasta Brwinów – spektakl zgromadził (pomimo
upału) około 80 osób, co przy jego kameralnym charakterze stanowiło komplet na widowni [fot.4]. Należy dodać, że wstęp na monodram był wolny.

5.

Fot. TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ BRWINOWA (1–6)

T

ak jak i podczas poprzednich spotkań tanecznych
„Nie ma jak w Brwinowie!”, tańczący mogli skorzystać z obfitości połączonego z grillem darmowego
bufetu. Szczególne podziękowania należą się tu wolontariuszom, członkom TPB – państwu Małgorzacie
i Zdzisławowi Kowalskim – którzy profesjonalnie,
z gościnnością i uśmiechem, przez kolejne sierpniowe
spotkania w „Zagrodzie” przygotowywali i serwowali
wszystkie te pyszności. Do tańca przygrywała czteroosobowa orkiestra o wiele mówiącej nazwie „Gramy
jak za dawnych lat!”.

Z

a przygotowanie tej bogatej wakacyjnej oferty kulturalnej, kierowanej do wszystkich grup wiekowych (była też dyskoteka dla młodzieży), odpowiadał Zarząd TPB,
reprezentowany przez panie Krystynę Nowicką (prezes) i Wandę Chrzanowską. Nieocenioną pomocą służył również pan Andrzej Mączkowski. Pani Wanda, wieloletnia
radna, ujawniła swój zmysł animatora kultury, któremu dawała już wcześniej wyraz
jako członek Komisji Kultury Rady Miejskiej. Zapowiadane są już kolejne wydarzenia
kulturalne na wrzesień. Brwinowscy wolontariusze z TPB starają się wzbogacić i urozmaicić swoimi propozycjami ofertę kulturalną skierowaną do mieszkańców.
– tekst przesłany przez Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Brwinowa

6.

Na organizację spektakli dla dzieci oraz zawodów strzeleckich Towarzysztwo Przyjaciół Brwinowa otrzymało dotację z budżetu
gminy Brwinów w ramach wspierania działalności pożytku publicznego.

Wyniki strzeleckie
grupa najmłodszych [fot. 5]:
I miejsce – Jan Litwinowicz
II miejsce – Maciek Matusik
III miejsce – Kacper Zawada

Zwycięzcom gratulujemy świetnych wyników. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za liczny udział w zajęciach.
grupa młodzieżowa:
wśród dziewcząt:
Królową Kurkową została Marta
I miejsce – Paweł Kosiaty
I miejsce – Ania Słupczyńska
Pieńkowska, a Królem Kurkowym
II miejsce – Jerzy Michał Kosiaty
II miejsce – Karolina Wiśniewska
został Kuba Pieńkowski [fot. 6].
III miejsce – Anna Olecka

Poświęcenie figury Matki Bożej przy dworku Zagroda
W Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, po blisko 80 latach, po raz wtóry konsekrowano figurę Matki Bożej. Jej
poświęcenia dokonał ks. Zdzisław Żelazko, wikariusz parafii św. Floriana w Brwinowie.
Uroczystość zgromadziła liczne grono wiernych. To wielkie wydarzenie
dla całej brwinowskiej społeczności!
Staraniem Towarzystwa Przyjaciół
Brwinowa i rękoma pana Jakuba Korzenia, przy wydatnej pomocy jego
rodziny, po blisko czterech latach
od nieszczęśliwego wypadku odzyskaliśmy figurę Matki Bożej. Ufundowana została przez mieszkańców

Brwinowa w 1936 r. jako wotum
w rocznicę niepodległości w intencji zjednoczenia wszystkich Polaków. Na umieszczonej u jej stóp tablicy widniał napis: Królowo Polski
módl się za nami. Niech się niezgoda
w nas nie rozwija, daj bratnią jedność. Zdrowaś Maryjo. 1918–1936.
Przez cztery pokolenia czuwała
nad mieszkańcami Brwinowa na

skrzyżowaniu ulicy Grodziskiej
i Sportowej. Wydawało się, że po jej
zniszczeniu w wyniku kolizji samochodowej, która miała miejsce 28 listopada 2011 roku, została bezpowrotnie stracona. Dzięki ludziom dobrej woli, którym historia i pamięć
leżą na sercu, udało się ocalić rozbite szczątki rzeźby. Należy wyrazić
wdzięczność i podkreślić wyjątkową

postawę tych brwinowian, którzy
zebrali, zabezpieczyli i przechowali
ocalałe fragmenty rozbitej rzeźby.
Figura, dar intencyjny naszych
przodków, stanęła w parku bartkiewiczowskiej Zagrody, gdzie można
znaleźć spokój i ciszę dla osobistej
refleksji i zadumy.
– Andrzej Mączkowski,
Towarzystwo Przyjaciół Brwinowa
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Narodowe Czytanie to akcja propagująca wybitne dzieła literatury polskiej. Tegoroczną lekturą było „Quo vadis”. Czytano w całej Polsce – także w Zespole Szkół nr 2 w Brwinowie.

W

Fot. ZSO w BrwinowiE (2)

sobotnie popołudnie 3 września, każdy, kto przyszedł do ZSO,
przeniósł się w starożytne czasy Nerona. A wszystko to dzięki
rodzicom, uczniom, absolwentom, nauczycielom i ich rodzinom oraz
dyrekcji szkoły. Ubrani w starożytne togi, przyozdobieni wiankami,
przy dźwiękach liry, wśród przepięknej dekoracji, czytelnicy przypominali słuchaczom przygody sienkiewiczowskiej powieści. Najmłodszą
uczestniczką „Dwójkowego czytania” była 6-letnia Małgosia, uczennica
kl. I, zaś najliczniej zaprezentowała się rodzina pani Małgosi Laskowskiej, która do czytania namówiła męża i córki. Pani Beata Rubio zaprezentowała swój ulubiony fragment, list Petroniusza, który to pokazuje,
że nawet jeśli wokół jest mnóstwo szaleństwa i przemocy, to tylko od
nas zależy, czy będziemy wolnymi ludźmi. Wszyscy uczestnicy mieli też
okazję wysłuchać anegdot i faktów dotyczących genezy powieści. Już
zadeklarowali chęć uczestniczenia we wspólnym czytaniu za rok.
– Anna Goyke,
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie
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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

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek

12.00–20.00
9.00–16.00
9.00–16.00
12.00–20.00
10.00–18.00

Dodatkowo placówki w Brwinowie
(przy ul. Grodziskiej i Kościuszki)
czynne będą także w pierwszą
sobotę miesiąca 9.00 – 17.00
Biblioteka, ul. Grodziska 12
tel. 22 729 57 55
Oddział dla dzieci, ul. Kościuszki 1E
tel. 22 729 30 84
Filia w Otrębusach, ul. Wiejska 1
tel. 22 758 50 79

z a p r o s z e n i e

Rodzinna

PiELGRzYMKa
RoWERoWa
z BRWinoWa do SanKtuaRiuM
Matki Bożej PryMasowskiej
wsPoMożycielki
W RoKitniE
Rokitno

NiEdziELA
18 wRzEśNiA 2016

czubin

Milęcin

START:

Biskupice

RYNEK w BRwiNowiE
INFORMACJE O KONKURSIE:

www.brwinow.pl
Referat Ochrony Środowiska
i Rolnictwa
tel. 22 738 25 90
e-mail: zielen@brwinow.pl

NOWE GODZINY OTWARCIA BIBLIOTEKI

Czytanie „Quo vadis” H. Sienkiewicza

Od 1 września 2016 r. obowiązują
jednakowe godziny otwarcia
dla wszystkich placówek
Biblioteki Publicznej
im. W. Wernera w Brwinowie

godz. 1030
MSzA św. w RoKiTNiE o godz. 11.30
PowRÓT do BRwiNowA oK. godz. 14.00
oRgANizAToR
PRzEJAzdu
RowERowEgo:

długość TRASY:
Kotowice

uBEzPiEczENiE uczESTNiKÓw:

Katarzyna BłaszczaK
tel. 693 561 755

7,1+6,5 km
START

wSPÓłPRAcA:

12 ratusz
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Punkty, w których można otrzymać Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy Brwinów „Ratusz”. Kolejne wydanie planowane 4 października 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

