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2 maja rozpoczął się Rok Wacława Kowalskiego
W przypadającą 2 maja 2016 r. 100. rocznicę urodzin znanego aktora został 
zainaugurowany Rok Wacława Kowalskiego. Uczestnicy związanych z tym 
wydarzeń kulturalnych poznawali życiorys Kowalskiego. 

zaczęło się od odsłonięcia pamiątkowej tabli-
cy przy rondzie w centrum miasta, którego 

dokonali wspólnie syn Wacława Kowalskiego – 
Jan Bartłomiej Kowalski – oraz burmistrz gminy 
Brwinów Arkadiusz Kosiński. Tablica, która jest 
uzupełnieniem szlaku „Poznaj Brwinów”, zawie-
ra życiorys, kadry z kilku filmów, zdjęcia "brwi-
nowskie" z uroczystości w LO oraz OsP, a także 
fotografie z albumu rodzinnego aktora, który  
w Brwinowie mieszkał przez 35 lat i został po-
chowany na tutejszym cmentarzu.

Później obchody przeniosły się do parku miej-
skiego. Przez całe popołudnie można było 

zwiedzać udostępniony dla mieszkańców pałac 
zakupiony przez gminę pół roku temu. Około 
ośmiuset osób obejrzało wnętrza pałacu oraz 
dobudowanej obok auli wykładowej. W najbliż-
szych latach gmina planuje jego remont i prze-
znaczenie na działalność kulturalną.

100-lecie urodzin aktora było okazją do 
przypomnienia jego postaci poprzez 

wystawę plenerową oraz do powrotu do wspo-

mnień retro: plener ma-
larski na trawie, tańczenie 
charlestona i warsztaty ar-
tystyczne, koncert muzyki 
filmowej i film dokumen-
talny podkreślały jedno-
cześnie klimat „z epoki” 
oraz klimat „filmowy”.

Punktualnie o godz. 18 
został oficjalnie zain-

augurowany Rok Wacła-
wa Kowalskiego w gmi-
nie Brwinów. Burmistrz 
Arkadiusz Kosiński oraz 
przewodniczący Komitetu 
Obchodów Roku Wacła-
wa Kowalskiego w gminie 
Brwinów Henryk Tybuś 
zaprosili mieszkańców 
do wspólnego świętowa-
nia 100 urodzin aktora. 
Obchody Roku Wacława 
Kowalskiego potrwają do  
27 października 2016 r. 

Na zdjęciu: członkowie Komitetu Obchodów Roku Wacława Kowalskiego, z pamiątkowymi koszulkami, gotowi do dalszej pracy. Od 
lewej: Andrzej Mączkowski, Jan Bartłomiej Kowalski, Wanda Chrzanowska, Krystyna Nowicka, Andrzej Jarzyński, Sławomir Rako-
wiecki, przewodniczący Komitetu Henryk Tybuś, Adrianna Olczak, Mariusz Baranowski, Zbigniew Kurządkowski, Arkadiusz Kosiń-
ski, Anna Sobczak, Mirosława Kosiaty. Poza nimi w Komitecie pracują także: Alina Pyrak i Anna Żaczek-Siwczuk.

Każdy wyborca, przystępując do głosowania, musi przedstawić komisji dowód oso-
bisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość (np. paszport). Głosować moż-

na tylko na jednego kandydata, stawiając na karcie do głosowania znak „X” (dwie linie  
przecinające się w obrębie kratki) z lewej strony obok nazwiska kandydata. 

W niedzielę 5 czerwca 2016 r. do urn wyborczych pójdą mieszkańcy okręgu IX  
w Brwinowie. Głosowanie odbywać się będzie w obwodowej komisji wyborczej  
w Gminnym Ośrodku Kultury w Brwinowie przy ul. Wilsona 2, od godz. 7 do 21.

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Brwinowie
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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

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)

Urząd Gminy Brwinów: adresy i telefony             e-mail: brwinow@brwinow.pl    www.brwinow.pl

Komendant straży Miejskiej w 
Brwinowie Tomasz Kowalski 

zdecydował się na wprowadzenie 
rowerów z wielu powodów. – za-
leta takiej formy patrolowania re-
jonu miasta i gminy jest oczywi-
sta: tam gdzie nie da się wjechać 
radiowozem, strażnicy pojawią się 
na rowerach. z kolei patrole piesze  
z uwagi na znacznie mniejszą mobil-
ność rzadziej mogą sprawdzać place 
zabaw dla dzieci, boiska szkolne  
i parki, gdzie czasem dochodzi do 
dewastacji mienia, spożywania alko-
holu i zaśmiecania terenu. Radiowóz 
można łatwiej i szybciej zauważyć  
z daleka, a wówczas amatorzy spo-

Rower staje się popularnym środkiem przemieszczania się.  
W taki trend wpisują się rowerowe patrole straży miejskiej, które 
od początku maja można spotkać na terenie gminy Brwinów. 

Rowerowe patrole Straży Miejskiej

tkań „pod chmurką” niejednokrot-
nie zdążają wyrzucić butelki, puszki 
i gdzieś się pochować. Należy też 
zaznaczyć, że taki rowerowy patrol 
to strażnicy bardziej dostępni dla 
większej liczby mieszkańców, któ-
rzy będą mogli zgłaszać interwencje 
bez potrzeby wykonywania telefo-
nu czy wizyty w komendzie straży 
Miejskiej. Patrol rowerowy można 
odróżnić po oznakowanych rowe-
rach wraz z wyposażeniem oraz po 
specjalistycznym umundurowaniu 
strażników. 

Każda z form pełnienia służby ma 
swoje uzasadnienie, wszystko 

zależy od konkretnych sytuacji, lo-
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kalizacji zdarzeń, a także od rodzaju 
i charakteru interwencji. – Jestem 
przekonany, że nowa forma patrolo-
wania rejonu gminy wpłynie na sku-
teczność podejmowanych działań  
a tym samym zwiększenie poczucia 
bezpieczeństwa wśród mieszkańców 

Migawki z gminnych inwestycji

zbliża się do końca realizacja za-
mówienia objętego zakresem 

umowy z firmą „PRIM” z Ełku. 
Kanały z odgałęzieniami w ul. Let-
niskowej z sięgaczami na dz. 15/9 i 
6, Gołębiej, Leśnej, Milanowieckiej, 
części słonecznej, części Mieszka I, 
Piastowskiej i Jagiellońskiej zostały 
już w zasadzie ułożone. z zakresu 
obejmującego ok. 3,4 km kanałów 
grawitacyjnych do wykonania po-
zostało ok. 100 m kanału w ul. Let-
niskowej i Gołębiej, przecisk pod 
torami WKD oraz roboty wykoń-
czeniowe. z uwagi na różnorodne 
uwarunkowania zewnętrzne (prace 
na terenach kolejowych, ewentualne 
kolizje z mediami) w chwili obecnej 
nie jest jeszcze możliwe określenie 
dokładnego terminu zakończenia 
prac. zgodnie z umową jest na to 
czas do połowy października. Wy-
konywanie przyłączeń przez miesz-

Budowa kanalizacji w Owczarni jest realizo-
wana etapami. Sukcesywnie ogłaszane są 
przetargi na budowę kolejnych odcinków. 
Obecnie wykonawca kończy budowę kolej-
nych niemal 3,5 kilometrów sieci.

Budowa kanalizacji w Owczarni 

Fo
t. Stra

ż m
iejSka

 w
 Brw

in
o

w
ie

– podkreśla komendant Tomasz Ko-
walski. – Od 1 kwietnia, codziennie 
od poniedziałku do piątku, w go-
dzinach 6–18 brwinowscy strażnicy 
pełnią służbę w mieszanych patro-
lach z policjantami Komisariatu Po-
licji w Brwinowie – dodaje.

  

Powyżej: Wiosna pod znakiem inwestycji drogowych. Gmina przebudowuje 
ulice: Żurawią, Mickiewicza (I etap) oraz Borkową i Konopnickiej.
Poniżej: Budowa hali sportowej przy ZS nr 1 wkracza w kolejny ważny etap.  
Przywieziono elementy dachu. Obecnie trwa już montaż wiązarów.

kańców będzie możliwe po całko-
witym zakończeniu wszelkich robót 
i uzyskaniu przez gminę Brwinów 
decyzji pozwolenia na użytkowanie 
kanalizacji, co powinno nastąpić 
najpóźniej przed końcem 2016 r. 

Planowany jest już kolejny 
przetarg na budowę kanali-

zacji w Owczarni. Następny etap 
budowy realizowany w latach 
2016–2017 obejmie  budowę ka-
nalizacji 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. Żółwiń-
skiej (na dz. nr ew. 166/8, 125/8 oraz 
127/8), ul. Łokietka, ul. Mieszka I, 
ul. Chrobrego, ul. Jagiellonki, ul. Ja-
dwigi, ul. Kingi, ul. Bony oraz na dz. 
522/25, 522/15. 

Pożyczka na budowę
kanalizacji w kwocie
do 1.013.835,05 zł
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Po problemach związanych z drzewami (które w 2014 r. za-
blokowały przebudowę całej ul. Pszczelińskiej) gmina Brwi-
nów w 2015 r. opracowała nowy projekt przebudowy odc.  

od ul. Pedagogicznej w Brwinowie aż do skrzyżowania z DW nr 719 ul. War-
szawską w Otrębusach. Dokumentację przekazaliśmy do Mazowieckiego  
Zarządu Dróg Wojewódzkich, który w ostatnich tygodniach uzyskał pozwo-
lenie wodnoprawne Starosty na przepust w rejonie ul. Jesionowej oraz doko-
nał zgłoszenia przebudowy do Wojewody. Przed okresem ochronnym ptaków  
na początku tego roku wykonano decyzję pozwolenia na wycinkę drzew koli-
dujących z projektowanym układem drogowym.
Jak z tego widać, nikt o temacie nie zapomniał. Pod koniec maja zapadną 
decyzje, czy w tym roku zostanie przebudowany cały odcinek Pszczelińskiej, 
czy II etap (odc. od Pedagogicznej w Brwinowie do Torfowej w Otrębusach). 
Wszystko zależy od rozstrzygnięć innych przetargów, tj. czy pojawią się dodat-
kowe oszczędności, które będzie można przeznaczyć na Pszczelińską.

Komentarz burmistrza arKadiusza KosińsKiego

na temat Kontynuacji przebudowy ul. pszczelińsKiej. 

W uroczystości  podpisania aktu 
erekcyjnego uczestniczyli m.in. 
przedstawiciele gminnych Ochot-
niczych straży Pożarnych, sołectwa 
Żółwin, władze oraz radni gminy 
Brwinów, przedstawiciele wykonaw-
cy spółki Kartel, komendanci PsP  
z Pruszkowa i OsP z Brwinowa, pro-
jektant przebudowy oraz inspekto-
rzy nadzoru. Poświęcenia kamienia 
węgielnego dokonał ks. Wojciech 
Osial. zgodnie z umową prace mają 
potrwać do końca listopada 2016 r. 

Trwa rozbudowa strażnicy OSP w Żółwinie. 6 maja 2016 r. wmu-
rowano kamień węgielny. Nowa hala pomieści trzy wozy bojowe.

Uroczystość w OSP w Żółwinie

Na auli czekała grupa uczniów 
podekscytowanych rozpoczę-

ciem konkursu. zebrali się uczest-
nicy, publiczność oraz jury, które 
już niedługo miało ocenić wystę-
py. Przewodniczącym jury był pan 
Krzysztof zawadzki, lider zespołu 
jazzowego „Walk Away”. Mieliśmy 
do czynienia ze sporą różnorodno-
ścią utworów, wykonawcy byli do-
skonale przygotowani do występów, 
a publiczność żywiołowo wspiera-
ła  występujących. Po występach 
uczniów podstawówki widzowie  
i uczestnicy mieli chwilę przerwy. 
Można było wyjść na korytarz,  
z czego wiele osób korzystało. Dało 
się słyszeć ożywione dyskusje na 
temat najlepszego szkolnego wy-
konawcy. Po kilku minutach wszy-
scy wrócili na salę. Przyszedł czas 
na występy gimnazjalistów. Nasza 
klasa szczególnie czekała na wystę-
py kolegów i koleżanek klasowych, 
którzy zgłosili się do konkursu. Pod 
względem jakości gimnazjum nie 
zostało w tyle za podstawówką: dwie 
osoby nawet nie zdecydowały się ko-
rzystać z tła muzycznego i zagrały 
muzykę na gitarze. Następnie jury 
udało się na naradę: trzeba wyłonić 
zwycięzców, a to zawsze trudny wy-
bór. Kiedy jury wróciło, przyszedł 
czas na wyniki. Nowa edycja przy-
niosła kilka niespodzianek: w kla-
sach I–III zwyciężyła Klara Rejno-
wicz ze szkoły w Otrębusach, która 
brawurowo wykonała balladę „scar-
borough Fair”. zwyciężczynią w ka-
tegorii klasy IV–VI okazała się Alina 
Grzyb z szkoły Podstawowej nr 2 w 

Brwinowie. W gimnazjum czeka-
ła na nas niespodzianka: miejsce 
pierwsze zajęły ex aequo: zuzanna 
Fijak, nasza koleżanka z gimnazjum 
w Otrębusach i Karolina Wiśniew-
ska z Gimnazjum nr 1 w Brwino-
wie. Uczestnicy zostali obdarowani 
nagrodami rzeczowymi, a zdobyw-
cy pierwszych miejsc otrzymali vo-
uchery na kurs języka angielskiego 
ufundowane przez wspierającą or-
ganizatorów konkursu szkołę Języ-
kową Mała Lingua.

Czas na krótkie podsumowanie. 
Uważam, że wszystkim uczest-

nikom należą się gromkie brawa za 
odwagę i chęć udziału w konkursie. 
Gratulacje należą się również na-
uczycielom za zorganizowanie tak 
ciekawej imprezy, która może zachę-
cić uczniów do nauki angielskiego. 
Lista laureatów:
Klasy I-III szkoła podstawowa
1) Klara Rejnowicz (zs Otrębusy)
2) stanisław Gurbiel (zs Żółwin)
3) Krzysztof Kurkus (zs Otrębusy)
Klasy IV-VI szkoła podstawowa
1) Alina Grzyb (zsO Brwinów)
2) Monika Kucharska (zs Otrębusy)
3) Wiktoria Karnawalska (zs Żółwin)
Gimnazjum
1) ex aequo: Karolina Wiśniewska 
(zs nr 1 Brwinów) i zuzanna Fijak 
(zs Otrębusy)
2) Wiktoria Andryszek (zsO Brwinów)
3) Gabriela Weyher i Ksawery Dzier-
żanowski (zs Otrębusy)
Gratulujemy i zapraszamy za rok!

– Wiktor Warchałowski,  
klasa IIc Gimnazjum w Otrębusach

25 kwietnia w szkole w Otrębusach odbył się III Gminny Konkurs 
Piosenki Angielskiej. Relację z wydarzenia przygotował uczeń 
Zespołu Szkół w Otrębusach.

Konkurs wokalny „Be a star”
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ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE ADRESU 
SIEDZIBY SPÓŁKI

Od 1 czerwca 2016r. zmienia się adres siedziby Spółki, która dotychczas miała  
siedzibę w Urzędzie Gminy przy ul. Kościuszki 4a w pokojach nr 2, 19, 20.

Nowy adres Brwinowskiego Przedsiębiorstwa  
Wodociągów i Kanalizacji:

ul. Wilsona 46, 05-840 Brwinów

Numery NIP, Regon, KRS, numery telefonów oraz adresy e-mail pozostają  
bez zmian. Nie zmieniają się także dni i godziny przyjmowania interesantów:

poniedziałek  od 1200 do 1800

wtorek   od 1000 do 1600

czwartek       od 800 do 1400

piątek     od 800 do 1200 

W związku z przeniesieniem Działu Administracyjno-Biurowego do nowej siedziby, 
w dniach 30 oraz 31 maja 2016r. biuro Spółki będzie nieczynne ze względu 
na konieczność przeniesienia całej infrastruktury telekomunikacyjnej.
  

Zapraszamy do nowej siedziby od 1 czerwca 2016 r. 
                 Z poważaniem
            Prezes Zarządu Wiesław Urbański

I m p r e z a  p o d  p a t r o n a t e m  B u r m I s t r z a  G m I n y  B r w I n ó w

Na zdjęciu: podpis składa prezes OSP 
w Żółwinie Karol Zakrzewski.
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Do starszej, samotnej osoby przyjeżdża pogotowie ratun-
kowe. Ratownicy mają problem z uzyskaniem informacji,  
na co choruje oraz jakie leki przyjmuje. W tej sytuacji dużym 
ułatwianiem jest teczka życia, w której znajdują się informa-
cje na temat stanu zdrowia pacjenta. Dlatego warto przygo-
tować swoją teczkę, zanim będzie za późno na ratunek.

Teczka życia jest swego rodzaju 
kartą informacyjną pacjenta. 

zawiera nie tylko informacje na te-
mat jego zdrowia, ale również wiele 
innych danych: kogo należy powia-
domić w razie nagłej choroby, komu 
zostawić klucze od mieszkania, kto 
może zaopiekować się psem. Do-
kument ten jest niezwykle ważny 
szczególnie dla samotnych i star-
szych mieszkańców, gdyż często jest 
on jedynym źródłem informacji o ich 
chorobach i przyjmowanych lekach. 

Teczkę życia należy uzupełnić ak-
tualnymi informacjami o swoim 

stanie zdrowia. W pierwszej części 
karty należy wpisać najważniejsze 
dane mi.in.: imię i nazwisko, numer 
PEsEL, kontakt do osób upoważnio-
nych do otrzymywania informacji  
o stanie zdrowia. Druga część po-
winna zostać wypełniona przez le-
karza lub w jego obecności. Można 
również zamieścić elektroniczny wy-
druk z karty pacjenta z przychodni 
zawierający spis przebytych chorób, 
które mają wpływ na stan zdrowia 
chorego, oraz chorób przewlekłych. 
Należy wypisać obecnie przyjmowa-
ne leki (ich nazwy i dawki), alergie  
i uczulenia. Karta informacyjna po-
winna zostać potwierdzona piecząt-
ką i podpisem lekarza prowadzącego 
oraz podpisem osoby wypełniającej 
formularz.

Dane w teczce życia powinny 
być aktualizowane na bieżąco, 

przede wszystkim dotyczące zdia-
gnozowanych chorób oraz nowych 
dawek leków. Do teczki warto też 
dołączyć ostatnie karty wypisu ze 
szpitala.

Teczkę życia należy umieścić  
w łatwo dostępnym, widocznym 

miejscu w mieszkaniu, np. w szafce, 
i trzeba oznaczyć je specjalną, dołą-
czoną do teczki naklejką.

Przyjdź i odbierz swoją teczkę życia

Głównym założeniem akcji „Tecz-
ka życia” jest to, że w przypad-

ku konieczności wezwania ratow-
ników medycznych, w warunkach 
bezpośredniego zagrożenia życia lub  
w trakcie wizyty domowej lekarza, 
wszystkie najistotniejsze informacje 
będą zebrane w jednym, specjalnie 
oznaczonym miejscu. 

– Joanna Dzierzba, 
dyrektor Środowiskowego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Brwinowie

Program „Rodzina 500 plus” cieszy się dużą popularnością.  
W gminie Brwinów wiele osób złożyło już wnioski. Mieszkańcy 
mają jednak wiele pytań dotyczących m.in. terminu wypłaty 
świadczenia.

Pytania o Program Rodzina 500 Plus

Do 6 maja 2016 r. do ŚOPs-u 
wpłynęło 1576 wniosków, w 

tym 722 drogą elektroniczną, 854 
w formie papierowej. Największa 
liczba wniosków została złożona 
w pierwszych dniach kwietnia: już  
1 kwietnia wpłynęły 182 wnioski,  
4 kwietnia – 299 wniosków, 5 kwiet-
nia – 115, 6 kwietnia – 35, 7 kwietnia 
– 101, 8 kwietnia – 43, 11 kwietnia  
– 135, łącznie 910 wniosków. Obec-
nie można odnotować tendencję 
spadkową, od 12 kwietnia wpływa 
średnio 37 wniosków dziennie.

Wnioski są rozpatrywane we-
dług daty wpływu. Najpierw 

pracownik sprawdza m.in. czy wnio-
sek zawiera wszystkie dane oraz czy 
wszystkie rubryki zostały prawidło-
wo wypełnione. Do ŚOPs-u wpły-
nęło wiele wniosków zawierających 
błędy, które wnioskodawca musi 
wyjaśnić lub poprawić. Najczęściej 
popełniane błędy to: błędny numer 
PEsEL, brak składu rodziny, wpisa-
nie pierwszego dziecka w nieodpo-
wiednią rubrykę, brak wszystkich 
wymaganych ustawą oświadczeń. 
Osoby, które źle wypełniły wniosek, 
są wzywane do jego uzupełnienia 
lub poprawy, najczęściej drogą ma-
ilową lub telefoniczną. Poprawne 
wypełnienie wniosku jest koniecz-
ne, aby został on przekazany do dal-
szej weryfikacji.

Kolejnym etapem rozpatrywania 
wniosku jest jego weryfikacja. 

ze względu na to, że wnioski wpły-
wają bez żadnych załączników, to 
pracownicy muszą sprawdzić wia-
rygodność danych zawartych we 
wniosku. Wnioski są sprawdzane 
w Centralnej Bazie Beneficjentów 
prowadzonej w ramach projektu 
„Emp@tia” przez Ministerstwo Ro-
dziny, Pracy i Polityki społecznej. 

Pracownicy muszą upewnić się, 
czy osoba zwracająca się o wypłatę 
świadczeń nie korzysta już z nich  
w innym miejscu w Polsce.

zdarzają się trudności technicz-
ne i problemy z działaniem 

systemu, które mogą powodować 
opóźnienia. Uwagi są zgłaszane na 
bieżąco do operatora systemu. Rów-
nież w przypadku osób składających 
wniosek na pierwsze dziecko (co 
jest uzależnione od spełnienia kry-
terium dochodowego), pracownicy 
samodzielnie muszą pozyskać dane  
o sytuacji materialnej rodziny. Kie-
rują zapytania do Urzędów skarbo-
wych i do zUs, co też ma wpływ na 
długość postępowania.

Po pozytywnej weryfikacji moż-
na przystąpić do wprowadzenia 

wniosku do specjalnego programu 
i przygotowania decyzji, a następnie 
tworzenia list wypłat.

Na początku maja sytuacja 
była następująca: świadczenia 

otrzymało pierwszych 201 rodzin, 
przelewem na konto lub przekazem 
pocztowym, a w przygotowaniu do 
wypłaty było 178 decyzji – te ro-
dziny miały otrzymać świadczenia  
w najbliższych dniach.

Pracownicy ŚOPs-u dokładają 
wszelkich starań, aby wnioski 

zostały sprawdzone w jak najkrót-
szym czasie, tak, aby wszyscy upraw-
nieni mogli otrzymać świadczenia.

– Joanna Dzierzba, 
dyrektor Środowiskowego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Brwinowie

TECZKĘ ŻYCIA 
można otrzymać BEZPŁATNIE  
w przychodni rejonowej lub 
Środowiskowym Ośrodku 
Pomocy Społecznej przy  
ul. Kościuszki 4a. 

Jest ona wydawana wraz z na-
klejką, którą należy nakleić  
w widocznym miejscu w miesz-
kaniu, tam gdzie będzie się 
znajdowała teczka życia.

stowarzyszenie Projekt Brwinów 
zorganizowało tę imprezę we 

współpracy z druhami OsP w Mosz-
nie i Brwinowie oraz strażakami PsP 
w Pruszkowie. Trasa liczyła niemal 
20 km, ale zarówno starsze osoby, 
jak i kilkulatki na małych rowerkach 
wykazały się dobrą kondycją. straża-
cy z dumą prezentowali wozy bojowe 
i wyposażenie, goszcząc rowerzystów 
w swoich strażnicach. Podczas tej im- 
prezy, 3 maja, zadebiutował patrol ro- 
werowy brwinowskiej straży miejskiej. 

W rodzinnej wycieczce rowe- 
rowej św. Floriana wzięło 
udział niemal sto osób.

Sezon na rowery
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Podjęta rok temu uchwała o przy-
jęciu „Lokalnego programu rewi-

talizacji” związana była z nadziejami 
na pozyskanie środków z Regional-
nego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Mazowieckiego na lata 
2014–2020. O dofinansowanie na 
różnego rodzaju działania rewitali-
zacyjne (nie tylko inwestycyjne, ale 
też społeczne) będą mogli ubiegać się 
również przedsiębiorcy, inwestorzy 
i mieszkańcy. Dzięki wpisaniu ich 
pomysłów na rewitalizację miasta do 
„Lokalnego programu rewitalizacji”, 
droga do uzyskania dodatkowych 
funduszy np. na działalność szkole-
niową skierowaną do mieszkańców 
Brwinowa czy rewitalizację starzeją-
cych się kamienic, może okazać się 
łatwiejsza. Konkursy dotacyjne nie 
wystartowały tak szybko, jak oczeki-
wali potencjalni beneficjenci. zmie-
niły się za to przepisy i wytyczne, 
które powodują konieczność aktuali-
zacji programu.

We wtorek 31 maja br. w sali OsP 
w Brwinowie przy ul. Pszcze-

lińskiej 3, o godzinie 1700 odbędzie się  
spotkanie konsultacyjne, na którym 
przedstawiony zostanie stan prac 
nad aktualizacją „Lokalnego pro-
gramu rewitalizacji gminy Brwinów 
na lata 2015–2025”, w szczególności 
wyniki analizy wskaźnikowej prze-
prowadzonej w celu wyznaczenia ak-
tualnego obszaru zdegradowanego. 
Omówione zostaną podstawy praw-
ne procesu rewitalizacji, źródła jego 
finansowania oraz sposób zgłaszania 
propozycji przedsięwzięć rewitaliza-
cyjnych przez mieszkańców, organi-
zacje pozarządowe, przedsiębiorców 
oraz inne podmioty zainteresowane 
podjęciem działań rewitalizacyjnych. 

Działania rewitalizacyjne wpisane 
do Lokalnego Programu Rewi-

talizacji mają szansę na uzyskanie 
zewnętrznego finansowania, m.in.  
z funduszy strukturalnych UE.  

Uchwalony 10 czerwca 2015 r. Lokalny Program Rewitaliza-
cji gminy Brwinów na lata 2015–2025 wymaga dostosowania  
do zmieniających się przepisów prawa i nowych wytycznych. 

Aktualizacja Lokalnego Planu Rewitalizacji

Radni Brwinowa, Milanówka i Podkowy Leśnej 26 kwietnia 2016 r. obradowali wspólnie nad przyjęciem uchwał dotyczących 
utworzenia stowarzyszenia gmin oraz kilku dokumentów strategicznych dla obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów. 

Podwarszawskie 
TrójmiasTo  
ogrodów : 

wsPólne 
sTraTegie na sesji 
Trzech rad 
miejskich 

Realizacja projektu „Podwarszaw-
skie Trójmiasto Ogrodów − po-

prawa spójności obszaru Podwar-
szawskiego Trójmiasta Ogrodów po-
przez współpracę w zakresie polityki 
społecznej, kształtowania przestrzeni 
publicznej, gospodarki wodnej i ko-
munikacji” wymaga ścisłej współ-
pracy władz samorządowych. 

Na wspólnej sesji trzech rad 
miejskich, która odbyła się 26 

kwietnia 2016 r. w zespole szkół nr 1  
w Brwinowie, radni gminy Brwinów, 
Milanówka i Podkowy Leśnej podjęli 
decyzję o utworzenia międzygmin-
nego stowarzyszenia Podwarszaw-

skie Trójmiasto Ogrodów. Powołanie 
do życia formalnego stowarzyszenia 
gmin jest z jednej strony częścią re-
alizowanego obecnie projektu, ale  
z drugiej strony ułatwi też realizację 
wspólnych celów w przyszłości. Już 
nie tylko każda z gmin z osobna, lecz 
także nowe stowarzyszenie będzie 
mogło starać się o kolejne dotacje  
i środki zewnętrzne.

Radni uchwalili także cztery doku-
menty strategiczne. W pierwszej 

kolejności w porządku obrad zna-
lazły się „Koncepcja programowo-
-przestrzenna całościowego uregulo-
wania i ochrony stosunków wodnych 

na terenie Podwarszawskiego Trój-
miasta Ogrodów” oraz „Koncepcja 
programowo-przestrzenna rozwoju 
terenów zieleni na obszarze PTO”. 
Kolejne uchwały dotyczyły sfery spo-
łecznej. Radni przyjęli „Plan marke-
tingu społecznego adresowany do 
mieszkańców PTO mający na celu 
w szczególności zwiększenie iden-
tyfikacji mieszkańców z miejscem 
zamieszkania, wzajemnej integracji, 
aktywności, bezpieczeństwa”, a także 
„zintegrowaną strategię rozwiązy-
wania problemów społecznych oraz 
wspierania rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego Podwarszawskiego 

Trójmiasta Ogrodów”. Całość sesji 
była transmitowana na żywo w In-
ternecie.

Dokumenty przygotowane przez 
ekspertów były konsultowane 

z mieszkańcami i omawiane przez 
radnych na posiedzeniach komi-
sji. Uchwalone strategie wskazują,  
w jakim kierunku powinny zmierzać 
działania na obszarze Podwarszaw-
skiego Trójmiasta Ogrodów. Na pod-
stawie zawartej w nich diagnozy ła-
twiej będzie zadbać o przestrzeń pu-
bliczną, lokalną politykę społeczną, 
gospodarkę wodną i miejską zieleń.

SPOTKANIE
31 MAJA
2016 r. 

godz. 1700

spotkanie konsultacyjne

Miejsce 
spotkania:
SALA OSP 

w BRWINOWIE
ul. Pszczelińska 3
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Konkurs na nazwę 
dla najstarszego dębu

w Brwinowie   

BuRmISTRZ GmINY BRWINóW OGŁASZA

Zgłaszanie propozycji nazwy:
do 29 maja 2016 r.

Głosowanie:
od 1 do 12 czerwca

2016 r.
Więcej informacji:
www.brwinow.pl

www.fb.com/Brwinow   

ROSNąCEGO PRZY ul. PSZCZElIńSKIEJ 8
140 mETRóW OD RONDA

Gmina Brwinów 
oferuje  

nieruchomości 
na sprzedaż

Najbliższy przetarg
(konieczne wadium):
12 lipca 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

Parzniew, ul. Działkowa 
powierzchnia działki: 9 697 m2    
cena wyw. netto: 2 381 300 zł

działka przeznaczona jest 
pod wielorodzinną zabudowę 
mieszkaniową z dopuszczeniem  
usług nieuciążliwych. 

Kanie, ul. Szkolna 
powierzchnia działki: 3 594 m2    
cena wywoławcza: 891 000 zł

działka pod usługi nieuciążliwe, 
położona między drogą wojewódzką 
nr 719 (trasa warszawa – Grodzisk 
maz.) a ul. Szkolną. na działce 
znajdują się pozostałości budynku 
gospodarczego o pow. 30 m².

Brwinów przewyższa sąsiednie 
gminy liczbą pomników przyro-

dy. Na terenie naszej gminy znajduje 
się 46 drzew pomnikowych oraz 8 
zabytkowych alej (w których rośnie 
łącznie 441 drzew). Według usta-
leń Referatu Ochrony Środowiska 
i Rolnictwa najstarszym drzewem 
jest dąb szypułkowy rosnący przy 
ul. Pszczelińskiej 8 w Brwinowie, 
ok. 140 metrów od ronda Wacława 
Kowalskiego. Drzewo ma aż 483 cm 
w obwodzie, a jego wiek szacowany 
jest na 335 lat.

Burmistrz Arkadiusz Kosiń-
ski ogłosił konkurs, w którym 

mieszkańcy gminy Brwinów mogą 
wybrać nazwę dla tego wyjątkowe-

Dąb Bartek w Zagnańsku jest chyba najbardziej znanym drzewem w Polsce. W Brwinowie mamy 
młodsze, ale przecież także okazałe i cenne drzewa, spośród których najstarszy jest dąb szypuł-
kowy rosnący przy ul. Pszczelińskiej, ok. 140 metrów od ronda Wacława Kowalskiego. Nazwa dla 
niego zostanie wybrana w rozpoczynającym się właśnie konkursie.

Wymyśl nazwę dla najstarszego drzewa w gminie Brwinów

go drzewa. Nie wszystkie pomniki 
przyrody mają swoje własne nazwy. 
z inicjatywy stowarzyszenia Pro-
jekt Brwinów kilka lat temu okaza-
ły kasztanowiec w Koszajcu stał się 
pomnikiem przyrody i otrzymał 
nazwę Ewangelik (rośnie na starym 
cmentarzu ewangelickim). Podob-
na sytuacja miała miejsce w przy-
padku grupy klonów srebrzystych, 
które objęte ochroną pomnikową  
z inicjatywy mieszkanki Pszczelina 
Barbary Przybyszewskiej, otrzyma-
ły nazwę Pszczeliniak. 

Najstarszy brwinowski dąb 
jest pomnikiem przyrody, ale 

nie ma nazwy. Do 29 maja 2016 r. 
można podawać propozycje, wysy-

łając formularz dostępny na stro-
nie www.brwinow.pl lub w Urzę-
dzie mailem (zielen@brwinow.pl) 
lub pocztą na adres: Urząd Gmi-
ny Brwinów, ul. Grodziska 12  
(z dopiskiem „Konkurs: dąb”).  

zostaną wybrane trzy najciekaw-
sze propozycje, na które będą 

głosować internauci. Wyboru będzie 
można dokonać za pośrednictwem 
serwisu Facebook, wpisując jako ko-
mentarz do ogłoszonego wydarze-
nia wytypowaną przez siebie nazwę. 
Głosowanie będzie trwać od 1 do 12 
czerwca 2016 r. Autor zwycięskiej 
nazwy otrzyma w nagrodę aparat 
fotograficzny, a pozostali uczestnicy 
konkursu – nagrody niespodzianki.
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Sobota 16 kwietnia 2016 r. zapisze się w historii szkolnictwa 
w Brwinowie pod znakiem jubileuszu 60-lecia liceum ogól-
nokształcącego.

Jubileusz 60-lecia liceum w Brwinowie 

Uroczystości rozpoczęły się złoże-
niem kwiatów i zapaleniem zni-

czy na grobach zmarłych nauczycieli 
Liceum pochowanych na cmentarzu 
w Brwinowie oraz Mszą Św. w ko-
ściele św. Floriana, koncelebrowaną 
przez księdza proboszcza Macieja 
Kurzawę oraz księdza Krzysztofa 
Bańkowskiego, dawnego nauczyciela 
katechetę w naszym Liceum. Opra-
wę muzyczną mszy św. przygotował 
warszawski chór „Amici Canentes”, 
w którym zaśpiewali m.in. obec-
ni nauczyciele Liceum: p. prof. E. 
Dudzińska, p. prof. M. Paczkowska  
i p. prof. J. sikora. 

Następnie wszyscy przeszli do bu-
dynku szkoły, gdzie odbyła się 

gala jubileuszowa. Wśród gości zna-
leźli się: ks. Maciej Kurzawa – pro-
boszcz parafii św. Floriana w Brwi-
nowie, pani Małgorzata Kucharska  
– naczelnik Wydziału Edukacji  
i sportu w starostwie Pruszkowskim, 
pan Andrzej Jarzyński – asystent 
Burmistrza Gminy Brwinów, pan 
sławomir Rakowiecki – Przewodni-
czący Rady Miejskiej w Brwinowie, 
panie Danuta Banaszek i Wanda 
szymczak z Urzędu Gminy Brwi-
nów, pan Marek Winiarski – radny 
gminy Brwinów, pan Henryk Tybuś 
– były radny oraz były przewodni-
czący Rady Rodziców Liceum, pani 

Anna Kurman – dyrektor zs nr 1  
w Brwinowie, pani Henryka Garstka 
– dyrektor przedszkola w Brwino-
wie, pani Anna sobczak – dyrektor 
Ośrodka Kultury w Brwinowie, pani 
Iwona Pych – dyrektor LO im. T. Ko-
ściuszki w Pruszkowie, pani Regina 
Radziszewska – dyrektor LO. im.  
F. Nansena w Piastowie oraz pan Ry-
szard zacharski – dyrektor społecz-
nego Liceum nr 23 w Pruszkowie. 
Naszą uroczystość zaszczycili swoją 
obecnością zaprzyjaźnieni z Liceum 
żołnierze Armii Krajowej: płk Wi-
told Lisowski i ppłk Waldemar Kru-
szyński, a także prezes Towarzystwa 
Przyjaciół Warszawy – pani Marzena 
Grochowska oraz członek Towarzy-
stwa, pani Beata Tomecka. Na uro-
czystości obecna była cała Dyrekcja 
zespołu szkół Ogólnokształcących 
w Brwinowie: pani dyrektor zofia 
Kowalczyk oraz panie wicedyrektor: 
Anna zalewska, Anna Jackowska  
i Katarzyna Baczyńska, a także daw-
ni dyrektorzy Liceum: pani Elżbieta 
Dudzińska i pan Piotr Dobrosielski, 
byli i emerytowani nauczyciele oraz 
pracownicy Liceum, aktualne grono 
pedagogiczne i pracownicy admini-
stracyjni szkoły, jak również Prezy-
dium Rady Rodziców oraz uczniowie 
Liceum.

Przedstawiciele samorządu Ucz- 
niowskiego Liceum, Piotr Kocot, 

Dorota Wojciechowska i Karolina 
Kornatko, zaprezentowali historię 
oraz aktualny obraz Liceum. W dal-
szej części uroczystości były prze-
mówienia. Na początek głos zabrała 
pani zofia Kowalczyk – dyrektor 
zespołu szkół Ogólnokształcących  
w Brwinowie, która odczytała też 
list gratulacyjny Wojewody Mazo-
wieckiego, pana zdzisława sipiery. 
Następnie pani Katarzyna Baczyń-

ska – wicedyrektor zsO w Brwino-
wie, odczytała list od Mazowieckiego 
Kuratora Oświaty, p. Aurelii Micha-
łowskiej. W dalszej kolejności prze-
mawiał przedstawiciel Burmistrza, 
pan Andrzej Jarzyński, który wrę-
czył pamiątkowy obraz oraz bukiet 
kwiatów pani dyr. zofii Kowalczyk. 
Potem głos zabrali: pan sławomir 
Rakowiecki – przewodniczący Rady 
Miejskiej w Brwinowie, pan Andrzej 
Żmigrodzki – członek Komitetu 
Organizacyjnego Jubileuszu oraz 
panie Marzena Grochowska i Beata 
Tomecka z Towarzystwa Przyjaciół 
Warszawy.

W dalszej części gali odbyło się 
wręczenie Odznak Honoro-

wych „Przyjaciela szkoły”. Uho-
norowani zostali: płk doc. dr hab. 
Witold Lisowski, prezes Fundacji 
Grobu Nieznanego Żołnierza, były 
dyrektor Muzeum Wojska Polskie-
go, badacz dziejów wychowanków 
i absolwentów szkół wojskowych, 
sprawiedliwy wśród Narodów Świa-
ta; pani Krystyna Nowicka – prezes 
Towarzystwa Przyjaciół Brwinowa, 
przewodnicząca Komitetu Orga-
nizacyjnego Jubileuszu 60-lecia Li-
ceum Ogólnokształcącego w Brwi-
nowie, współorganizatorka dwóch 
poprzednich zjazdów Absolwentów 
Liceum, była radna gminy Brwi-
nów, wieloletni nauczyciel szkoły 
podstawowej, absolwentka naszego 
Liceum; pani Barbara Koralewska 
– członek obecnego jak i dwóch po-
przednich Komitetów Jubileuszo-
wych Liceum, fundatorka pamiąt-
kowej tablicy z okazji Jubileuszu 
60-lecia Liceum, absolwentka nasze-
go Liceum; pani Maria Wiszniew-
ska – kolejna absolwentka naszego 
Liceum oraz współorganizatorka 
wszystkich trzech jubileuszowych 
zjazdów absolwentów; pan Andrzej 
Żmigrodzki – miłośnik i znawca 
historii Brwinowa i jego mieszkań-
ców, absolwent naszego Liceum, 
współorganizator obchodów trzech 
jubileuszy i zjazdów absolwentów; 
pan Bernard Malinowski, wieloletni 
nauczyciel Liceum i zespołu szkół 
Ogólnokształcących w Brwinowie, 
posiadający tytuł „Nauczyciela Kra-
ju Ojczystego” nadawany przez Mi-

I m p r e z a  p o d  p a t r o n a t e m  B u r m I s t r z a  G m I n y  B r w I n ó w

nistra Edukacji Narodowej, członek 
zarządu Głównego Towarzystwa 
Przyjaciół Warszawy oraz Funda-
cji Grobu Nieznanego Żołnierza, 
człowiek najbardziej zaangażowany  
w organizację uczestnictwa naszego 
Liceum w ogólnopolskich uroczy-
stościach patriotyczno-religijnych.

Uhonorowani zostali również 
byli nauczyciele Liceum. Bukiet 

kwiatów otrzymała pani Teresa Śred-
nicka – nauczycielka wychowania 
fizycznego, która wspomina, że jej 
przygoda z Brwinowem rozpoczęła 
się 15 sierpnia 1957 r., gdy dyrekto-
rem był Teofil Przeździecki, i trwała 
aż do emerytury. Obecni na gali eme-
rytowani nauczyciele Liceum dostali 
od uczniów czerwone róże. 

Uczniowie kl. IIa Liceum, pod 
kierunkiem pani profesor Jo-

lanty Marzec, przygotowali prezen-
tację zatytułowaną „Wehikuł czasu”, 
przedstawiającą historię szkoły na 
tle wydarzeń dziejowych i zmian 
kulturowych w Polsce i na świecie. 
Po części artystycznej pani dyrektor 
Katarzyna Baczyńska, wieloletnia 
dyrektor naszego Liceum, obecnie 
wicedyrektor zespołu szkół Ogólno-
kształcących w Brwinowie i współ-
organizatorka Jubileuszu, wygłosiła 
słowo końcowe.

Po uroczystości zaproszeni goście  
i absolwenci przeszli do holu 

głównego w Liceum, gdzie odsłonięta 
została tablica upamiętniająca 60 lat 
szkoły. Następnie odsłonięta zosta-
ła gablota z pierwszym sztandarem 
szkoły na trzecim piętrze zespołu 
szkół, gdzie pierwotnie mieściło się 
Liceum Ogólnokształcące. 

Po zakończeniu części oficjalnej 
wszyscy udali się do auli Liceum 

na poczęstunek. Tam podziwiali 
wystawę zdjęć, przygotowaną przez 
uczniów pod opieką pani profesor 
Bogumiły Gaweł. Na koniec, w sa-
lach lekcyjnych liceum, odbyły się 
spotkania absolwentów kolejnych 
roczników, którzy i tak we wspo-
mnieniach o swojej dawnej szkole 
pozostaną forever young...

– Katarzyna Baczyńska, 
Liceum Ogólnokształcące w Brwinowie

Na zdjęciu z lewej: pamiątkowy ob-
raz wręczony z okazji Jubileuszu.
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O czym jest ta tolerancja?

                        Anna Zajdel
instruktorka i trenerka działań edukacyjnych i artystycznych dla dzieci i młodzieży

Jak co roku w OKeju Agnieszka Kremky zorganizowała konkurs malarski dla 
uczniów i uczennic szkół podstawowych i gimnazjalnych. Zwykle zgłasza 
się do niego blisko lub ponad sto osób. W tegorocznej edycji wzięło udział 
niewiele ponad 20 młodych artystów i artystek. Temat: tolerancja. Taki też 
jest tytuł wystawy prac konkursowych, którą można oglądać w Galerii OK 
do końca maja.

To tytułem wstępu, żeby przybliżyć okoliczności ekspozycji obrazów i ob-
razków, malarstwa, komiksu, rysunku i kolażu, które zadziwiają nie tyle róż-
norodnością, ile szerokim spojrzeniem na dyskryminację w szkole. Daleko 
mi do krytyczki sztuki dziecięcej i młodzieżowej, ale jako pedagożka, wie-
loletnia kuratorka wystaw, artystka i Polka wrażliwa na tematykę społecz-
ną, mam nieodparte wrażenie, że niektóre prace, które zostały zgłoszone 
do tego konkursu, powinny widnieć na plakatach kampanii społecznych 
i  wisieć w każdej szkole, pokoju nauczycielskim, korytarzu, a zwłaszcza 
w  instytucjach, które mogłyby przeciwdziałać dyskryminacji. Bo czy mło-
dy człowiek może się mylić, malując wielokrotnie krzywdzoną dziewczynkę 
opluwaną, wyzywaną i nękaną ze względu na pochodzenie? Czy może się 
mylić dziecko malujące ludzi różnego koloru skóry trzymających się za ręce? 
Czy można ocenić dziecięcy styl napisu „Równość = Różność”? 

Kilka tygodni temu Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej upublicz-
niło raport z monitoringu dyskryminacji w szkołach. Przez kilka miesięcy 
zbierano dane z doniesień medialnych o dyskryminacji wobec dzieci, prze-
analizowano postępowanie kuratoriów i nadzoru pedagogicznego lub po 
prostu sprawdzano, czy instytucje odpowiedzialne za funkcjonowanie szko-
ły „wzięły sprawy w swoje ręce”. Wyniki raportu są dołujące: po zbadaniu 
ponad 70 przypadków szkolnej dyskryminacji i przemocy motywowanej 
uprzedzeniami, m.in. sprawę samobójczej śmierci chłopca, wyzywanego 
w szkole od „pedałów”, molestowania seksualnego dziewczynki przez na-
uczyciela, opresyjnego regulaminu wchodzenia do klasy w szkole integra-
cyjnej, posługiwania się przez nauczycielkę mową nienawiści, okazało się, 
że kuratorium sprawdzało... dokumenty szkoły! Nie pytano dzieci, nie zada-
wano pytań kadrze, a jedynie przeanalizowano zgodność regulaminu i pa-
pierów! W co piątej sprawie w ogóle nie podjęto działań, a niektóre zbagate-
lizowano, uznając, że nie doszło do nadużyć. Jedynie w dwóch przypadkach 
kurator uznał, że kadra powinna podnieść swoje kompetencje w  zakresie 
przeciwdziałania przemocy – była to śmierć nastolatka i długotrwała prze-
moc seksualna.
W raporcie TEA nie ma wprawdzie opisanego żadnego przypadku dyskry-
minacji w szkołach z naszej gminy, ale czy te konkursowe prace dzieci nie 
są wystarczającym dowodem, że dostrzegają problem dyskryminacji, że 
wiedzą, czym jest, że może widziały przykłady? Czy na lekcjach w naszych 
szkołach podejmowany jest temat tolerancji? 

Choć mnie najbardziej uwiódł obraz przedstawiający dwoje ludzi patrzą-
cych na siebie z troską i uwagą oraz komiks o nękanej przez inne dzieci Ży-
dówce, to uważam, że każda z tych prac jest szczególnie ważna i odważ-
na. Dożyliśmy bowiem czasów, że walka o tolerancję jest oznaką odwagi 
i wysokiej kultury, na które nie wszystkich stać, czego dowodem jest brak 
podjętych przez kuratoria odpowiednich działań wobec tak wielu doniesień 
o przemocy w szkołach. 

Pomarzyć nikt nie zabroni
Anna Sobczak

Jak było, jak będzie, co będzie… gdzie 
czytelnia, gdzie sala baletowa, gdzie au-
dytorium maksimum… Dużo wody ma 
upłynąć, więc niech płynie.
A tymczasem 2 maja, w setną rocznicę 
urodzin Wacława Kowalskiego, którego 
rok obchodzimy właśnie w gminie Brwi-
nów, na jeden dzień spróbowaliśmy się 
przenieść wraz z całym pałacem w parku 
do roku 1916. 

W urokliwych wnętrzach pozostawiających szerokie pole dla wy-
obraźni można było poddać się stylizacji tekstylno-makijażowej oraz 
zrobić fotkę w stylowym wykuszu.  Pod namiotami w parku można 
było własnoręcznie stworzyć fascynator (prawda, że piękna nazwa?), 
wraz z Jackiem Wazelinem nauczyć się tańczyć charlestona i posłu-
chać muzyki filmowej w wykonaniu Chóru Wydartych Domom Kur, 
Kwartetu APERTUS z Łodzi i nowego Dixi Bandu Joanny Kozłowskiej. 
Klimat początku wieku będzie nam pewnie jeszcze nie raz towarzy-
szył podczas podróży sentymentalnych muzyczno-wizualnych i nie-
wykluczone, że myśli nasze będą wówczas zbłądzą pomiędzy stiuko-
we kolumny pałacu… 

    
AUTORZY NAGRODZONYCH PRAC

klasy I–III           ALICJA SKULIMOWSKA  Świetlica w Brwinowie
klasy IV–VI        HANNA KUROWSKA SP nr 4 Grodzisk Mazowiecki
gimnazjum      ZOFIA KAŃSKA Gimnazjum Społeczne Milanówek

Aleksander Bukowski kl. II SP 

Klementyna Grzybowska kl. II Gimnazjum 
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Gminny Ośrodek Kultury OKej
Wilsona 2 , 05-840 B r w i n ó w
email:  o k @ o k . b r w i n o w . p l
telefon:  (22) 729 59 34
faks:  (22) 729 34 15
h t t p : / / w w w . o k . b r w i n o w . p l

SUKCES SUKCES SUKCES
Podczas VI Przeglądu Wokalnego dla Dzieci i Młodzieży SŁOWIKONADA, 
organizowanego przez Dom Kultury Zacisze I miejsce w kategorii ze-
społów otrzymały nasze zdolne dziewczyny z grupy HEXAGON. Roz-
śpiewane gimnazjalistki ćwiczą pilnie pod batutą Mai Olenderek od 
czterech lat, od zeszłego roku śmiało brały udział w przeglądach wo-
kalnych i odnosiły sukcesy, otrzymując wyróżnienia... a teraz – wielki 
SUKCES! 
W skład zespołu wchodzą mieszkanki Brwinowa i Podkowy Leśnej: Ma-
ria Łajeczko, Martyna Światłowska, Klementyna Grzybowska, Maria Jar-
co, Chiara Ghia i Agnieszka Zarzycka. Repertuar coraz ambitniejszy i siła 
rażenia coraz większa. Jeśli ktoś do tej pory nie słyszał naszych gwiaz-
deczek, to będzie po temu okazja podczas Festiwalu Otwarte Ogrody, 
11 czerwca, podczas Festynu Rodzinnego przy kościele w Otrębusach. 
Serdecznie zachęcamy do zbierania autografów już teraz, bo za kilka lat 
będzie ciężko.

LISTY doElizy
Szanowni Czytelnicy,

Od czasu ukazania się kwietniowego numeru Ra-
tusza, a w nim Qltywatora, wpłynęło kilka cieka-
wych listów poruszających między innymi temat 
kontrowersyjnych prac młodzieży, która wzięła 
udział w konkursie plastycznym „Tolerancja”. 
Dzieła te zawisły w naszej galeryjce i wzbudzają 
cały wachlarz emocji. Przyszedł także list, w któ-
rym dojrzały bywalec po raz kolejny już zwraca 

uwagę na to, że młodzi rodzice nie przykładają 
się zbytnio do okiełznania swoich kilkuletnich 
pociech i te zakłócają spektakle teatralne dla 
dzieci bardziej, niż można by się tego spodzie-
wać po standardowo hałaśliwych maluchach. 
Tak, to wina rodziców, zgadzam się z Panem. 

Rozwinięcie kilku jeszcze innych tematów odłożę na 
późniejszy czas, ponieważ teraz pilnie trzeba odpo-
wiedzieć na najczęściej zadawane w listach pytanie. 

Pozwolę sobie uczynić to skrótowo, wyczerpu-
jąco tak, że nawet Komenda Główna Żandarme-
rii Wojskowej nie miałaby dodatkowych pytań.

•	 Tak, w tym roku także.
•	 Dzieci w wieku 6–13 (będzie podział na 

grupy wiekowe)
•	 W terminie 27 czerwca – 8 lipca
•	 Od 1 CZERWCA DROGĄ MAILOWĄ             

ok@ok.brwinow.pl, telefonicznie i osobiście
•	 Bez zmian, czyli 200 zł za tydzień
•	 Tak, również dzieci z Kań i Otrębus
 
Pozdrawiam najserdeczniej
Eliza

l i s t y d o e l i z y @ o k . b r w i n o w . p l

Pijemy kwiatki. Tak, kwiatki. 
Anna Czeremcha

Uparliśmy się jak osły na kupowanie i picie herbat czarnych i zielonych, a wkoło
rośnie tyle zdrowotnego dobra, że nic tylko iść, rwać, suszyć, parzyć i pić. Maj 
i czerwiec dają nam najwięcej dobrodziejstwa z natury, a jak głosi ludowe wierzenie: 
„co blisko ci rośnie, jest lekarstwem na twoje niedomogi”. I tego się trzymamy,
bo mamy wkoło niezwykłe rośliny, które częstują nas swoimi dobrami. 

To już ponoć sama Katarzyna Wielka piła kwiatki! Bądźmy wszyscy carycami i pijmy herbatki z kwiatków. Rozważa-
nia nad sposobami ich podawania mogłyby nie mieć końca, ale my skupimy się na dwóch rodzajach suszu kwiato-
wego: z płatków świeżo zerwanych upchniętych w słoiki w celu fermentacji (co zdecydowanie polepsza ich smak!) 
i płatków suszonych bez fermentowania. 

Lilak fioletowy i biały (a Brwinów pachnie tymi bzami obłędnie, żadne inne miasto tego nie ma) – zrywamy całe 
szczyty i wyskubujemy z nich płatki, napychamy nimi słoik, dociskając, żeby miały jak najmniej powietrza, zakręca-
my szczelnie, wkładamy w wełnianą skarpetkę lub czapkę i pod kołdrę, gdzie słój leżakuje przez 2 doby (tak, śpimy 
z nim 2 noce!). Następnie wytrząchamy lilaka ze słoja do wysuszenia. Ostatecznie otrzymujemy brązowy susz o za-
pachu i smaku karmelu. Nie do wiary? Sprawdźcie póki lilak jeszcze kwitnie! To herbatka na zdrową wątrobę i na 
relaks. Pomaga „czyścić krew” i wzmaga odporność organizmu.

To samo robimy z kwiatami jabłoni – obrywamy płatki, upychamy w słoiku, kisimy 2 doby pod kołdrą i suszymy. Te 
smakują słodko, są antystresowe i odmładzające. Ponadto kwiaty jabłoni pomagają stabilizować ciśnienie i działają 
odtruwająco. 
Kwiaty robinii akacjowej także możemy ubić w słoiku i poddać procesowi fermentacji przed suszeniem, a samo 
suszenie powinno odbywać się w uchylonym piekarniku nastawionym na 50°C. Ta herbatka z kolei wzmocni pracę 
nerek, pomoże w stanach zapalnych układu moczowego i chorobie wieńcowej.

Zdrowotny susz kwiatowy uzyskamy z peonii (bez fermentacji), herbatka ta będzie przydatna w nerwowości i ko-
łataniu serca. Podobnie konwalia majowa i kokoryczka wielokwiatowa,  oskubane i wysuszone dzwoneczki to po-
moc przy wadach serca. 
Dobrodziejstwem są też susze z kwiatów głogu (jeśli kogoś bardzo kochasz, to podawaj mu herbatkę z kwiatów 
głogu, a jego/jej serce będzie zdrowe i silne) i kwiatów bzu czarnego, które także poprawiają krążenie krwi w obrę-
bie serca. Kwiaty głogu i bzu suszymy w ciemnym i przewiewnym miejscu, nie stracą zapachu i koloru.

Pijcie kwiatki, traktujcie się dobrze! Suszone kwiaty różowej koniczyny pomogą na dolegliwości menopau-
zalne, kwiaty czeremchy amerykańskiej i kaliny pomogą przy bolesnym miesiączkowaniu, a rumianek i krwawnik 
młodym bogom być jeszcze piękniejszymi. 
Aha. Nie możemy zapomnieć o płatkach dzikiej róży. Oczywiście suszymy i pijemy, bo dzikiej roży, podobnie jak 
głogu i lilaka nie przedawkujemy, a herbatka nie tylko poprawi nasze samopoczucie, ale wspomoże odporność, 
zadziała rozkurczowo, wykrztuśnie i uspakajająco. Pijcie kwiatki. Trzeba sobie życie umilać. 

już wkrótce
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14 kwietnia dwie grupy maluszków ze Słonecznego Przed-
szkola poszły z wizytą do Biblioteki Publicznej w Brwinowie.

Przedszkolaki z wizytą w Bibliotece

W Bibliotece Publicznej w Brwi-
nowie (oddział dla dzieci  

i młodzieży) dzieci spotkały się z pa-
nią Ewą Wituch, która wprowadzi-
ła je w świat ludzi głuchoniemych. 
Dzieci wysłuchały opowiadania na 
podstawie książeczki „Moja mama 
nie słyszy” oraz poznały proste ge-
sty w języku migowym. Nauka ję-
zyka migowego to nie tylko świet-
na zabawa dla dziecka, ale przede 
wszystkim wskazanie mu nowego, 

alternatywnego sposobu porozu-
miewania się z ludźmi, przy jedno-
czesnym uwrażliwianiu na drugiego 
człowieka. 

serdecznie dziękujemy Pani Ewie 
Wituch z Biblioteki w Brwino-

wie, filii w Otrębusach, za wprowa-
dzenie maluszków w nieznany im 
świat języka migowego.

– Agnieszka Mioduszewska,
Słoneczne Przedszkole w Brwinowie

o g ł o s z e n i e

 

BIBLIOTEKA GŁÓWNA 
przy ul. Grodziskiej 12

W CZERWCU 
NIECZYNNA

BARDZO WAŻNA INFORMACJA  
DLA CZYTELNIKÓW BIBLIOTEKI.

Od 6 czerwca do 30 czerwca 2016 r. 
Biblioteka Główna przy ul. Grodziskiej 12 

w Brwinowie, będzie zamknięta 
z powodu skontrum (inwentaryzacja). 

Za utrudnienia  
serdecznie przepraszamy.

maj to miesiąc bibliotek. Biblioteka Publiczna w Brwinowie  
obchodzi go w szczególny sposób. Są też zaproszenia i infor-
macje dotyczące kolejnego miesiąca.

Biblioteka w maju i czerwcu

Ogólnopolski Dzień Biblioteka-
rza i Bibliotek obchodzony jest 

8 maja. Inicjatywa ta została zapo-
czątkowana przez stowarzyszenie 
Bibliotekarzy Polskich. W związku 
z tym nasza Biblioteka przygoto-
wała wiele propozycji i atrakcji dla 
czytelników i mieszkańców naszej 
gminy. A oto najważniejsze z nich: 
MAJ MIEsIĄCEM BEz KAR (bez 
żadnych konsekwencji można zwró-
cić materiały wypożyczone z Bi-
blioteki), BIBLIOTEKA GŁÓWNA 
I ODDz. DLA DzIECI CzYNNE 
WE WszYsTKIE sOBOTY MAJA, 
PONIEDzIAŁKOWE KIERMA-
szE KsIĄŻEK W BIBLIOTECE 
GŁÓWNEJ. 

W ramach „Majowych Dni 
Książki w Brwinowie” 5 maja 

odbyło się spotkanie dyrektora  
i pracowników Biblioteki z burmi-
strzem Arkadiuszem Kosińskim, na 
którym burmistrz podziękował nam 
za pracę i wkład za promowanie czy-
telnictwa oraz literatury na terenie 
naszej gminy. 6 maja odbyło się spo-
tkanie z brwinowską poetką Graży-
ną Wiesławą szymańską. Autorka  
w barwny sposób opowiedziała nam 
o swojej twórczości, przeczytała kil-
ka wzruszających wierszy. zapra-

szamy na kolejne spotkanie z Panią 
Grażyną już na jesieni. 

Biblioteka ogłosiła również szereg 
konkursów dla małych i dużych 

czytelników. zachęcamy do wzięcia 
udziału. szczegóły na naszej stro-
nie www.biblioteka.brwinow.pl, na 
Facebooku i w poszczególnych pla-
cówkach. 

We wszystkich placówkach wy-
typowani i nagrodzeni będą 

najaktywniejsi czytelnicy 2015 roku, 
a w Oddziale dla Dzieci zorganizo-
wane będą spotkania z twórcami 
książek i lekcje biblioteczne dla dzie-
ci z przedszkoli. 

Nasza Biblioteka przyłączyła się 
do Wielkiej zbiórki Książek 

organizowanej przez Fundację za-
czytani. Wspólnie możemy tworzyć 
biblioteki w szpitalach, hospicjach  
i domach dziecka. Do 22 maja, 
książki, których już nie czytacie, 
możecie oddać dla małych pacjen-
tów, przynosząc je do naszych pla-
cówek w Brwinowie i filii w Otrębu-
sach. Podsumowanie akcji 23 maja 
(poniedziałek) godz. 1700 w Oddzia-
le dla Dzieci.

Po raz drugi Biblioteka bierze 
udział w Ogólnopolskiej Nocy 

Bibliotek. W godzinach wieczor-
nych zapraszamy w progi naszej 
filii w Otrębusach, ul. Wiejska 1.  
W pięknym, odremontowanym Pa- 
łacyku Toeplitzów, 4 czerwca (so-
bota) będziemy gościć Dariusza 
Koźlenkę, autora książki pt. „sami 
swoi. za kulisami komedii wszech 
czasów” (książka do wypożyczenia 
w Bibliotece) oraz Grażynę szymań-
ską brwinowską poetkę. Tegorocz-
na, II edycja Nocy Bibliotek odbywa 
się pod hasłem „Wolno czytać”. W 
naszej Bibliotece, z uwagi na Rok 
Wacława Kowalskiego – mieszkań-
ca Brwinowa i znakomitego aktora 
– mottem spotkania będzie: „wśród 
samych swoich”. Początek Nocy 
godz. 1700, koniec... Podczas Nocy 
będziemy wspominać codzienne 
życie Wacława Kowalskiego. Postać 
aktora przybliży nam Pan Andrzej 
Mączkowski, nasz mieszkaniec, pa-
sjonat i poszukiwacz naszej historii.  
zapraszamy również wszystkie oso-
by, które spotkały się z Wacławem 
Kowalskim, aby opowiedziały nam 
ciekawe anegdoty związane z tą po-
stacią. Do obejrzenia będzie rów-
nież wystawa rysunków młodzieży  
z „Galerii Pomysłów Pasja” – Pra-
cowni edukacji artystycznej z Kań 
pt. „sami swoi”. Podczas Nocy Bi-
bliotek filia Biblioteki w Otrębu-
sach będzie wykonywała wszyst-
kie czynności związane ze swoimi 
podstawowymi zadaniami, będzie 
można oddać lub wypożyczyć 
książki (pozostałe placówki Biblio-
teka Główna i Oddział dla Dzieci  
w Brwinowie będą zamknięte). 

– Elżbieta Skalska,
Biblioteka Publiczna w Brwinowie

Powyżej: wizyta dzieci ze Słonecznego Przedszkola w Bibliotece Publicznej.

o g ł o s z e n i e

Dariusz 
Koźlenko

SAMI 
SWOI

Za 
kulisami 
komedii 
wszech 
czasów

Spotkanie z autorem 
książki opowiadającej  
anegdoty związane  
z powstaniem filmu 

4 czerwca g. 1700

Otrębusy,  
ul. Wiejska 1
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Robert Soboński to skromny  
i sympatyczny uczeń klasy 4b, któ-
ry zapisuje się złotymi zgłoskami  
w historii Zespołu Szkół w Otrębu-
sach. Jako pierwszy w jednym roku 
szkolnym został laureatem kilku 
prestiżowych konkursów.

Praca, talent, szczęście:
multilaureat z Otrębus

Oto podsumowanie osiągnięć 
Roberta sobońskiego:

•	 W	 konkursie	 Alfik	 Matema-
tyczny uzyskał bardzo dobry wynik  
i otrzymał możliwość darmowego 
udziału w kolejnym konkursie ma-
tematycznym MAKs, w którym za-
jął II miejsce w Polsce. 
•	 W	Ogólnopolskim	Konkursie	Ję-
zyka Angielskiego ENGLIsH HIGH 
FLIER, jako uczeń klasy czwartej 
był najlepszy w naszej szkole wśród 
uczniów z klas piątych.
•	 Robert	 jest	 najlepszy	 nie	 tylko	 
w województwie, ale i w całej Polsce 
w Konkursie Języka Angielskiego 
ENGLIsH ACE.
•	 W	 MIĘDZYNARODOWYM	
KONKURsIE MATEMATYCz-
NYM „PANGEA”, w którym wzię-

ło ponad 50 tys. uczniów w Polsce  
i ponad 250 tys. w Europie, uzyskał 
najlepszy wynik w kraju. 
•	 W	 informatycznym	 Kuratoryj-
nym Konkursie MiniLOGIA uzy-
skał prestiżowy tytuł LAUREATA.
•	 W	 Międzynarodowym	 Kon-
kursie „The Big CHALLENGE”,  
w którym na poziomie 1 (klasy 5 i 6) 
wzięło udział 3541 uczniów w Pol-
sce i 220 107 uczniów z całej Europy 
uzyskał najlepszy wynik w szkole  
i 55 miejsce w Polsce.

Na co dzień Robert jest bardzo 
lubianym chłopcem, który 

pewnie nie raz nas zaskoczy swoimi 
sukcesami. Kto wie, może jeszcze  
w tym roku szkolnym… Gratulujemy  
i trzymamy kciuki! Robert – jeste-
śmy z Ciebie bardzo dumni. 

– Arleta Kowalska, ZS w Otrębusach

Ze sportem za pan brat – śledząc sukcesy sportowe uczniów 
ZSO, można powiedzieć, że są oni zaprzyjaźnieni ze spor-
tem. Ostatnio odnoszą wyjątkowo dużo sukcesów.

Zaprzyjaźnieni ze sportem: sukcesy Dwójki

Uczniowie Dwójki reprezentowali  
5 maja 2016 r. gminę Brwinów  

w czwórboju lekkoatletycznym  
o Mistrzostwo Powiatu Prusz-
kowskiego. Na zawody zawodnicy 
wraz z opiekunami dojechali ro-
werami. Całą drogę towarzyszy-
ła im piękna pogoda, zatem trasa  
8 km okazała się dobrą rozgrzew-
ką przed rywalizacją. Dziewczęta 
zmagały się w czterech konkuren-
cjach lekkoatletycznych. Ich wy-
siłek nie poszedł na marne, ponie-
waż w klasyfikacji generalnej zajęły  
II miejsce. Najlepszą zawodniczką 
była Klaudia Kowalska, która zdo-
była 287 pkt. skład całej drużyny 

to: K. Kowalska, I. Cwalina, O. Fill,  
K. Kliczewska, W. Cwyl, E. Gałek. 

Już następnego dnia, 6 maja, chłop-
cy ze szkoły podstawowej wzięli 

udział w turnieju piłki nożnej, ry-
walizując o tytuł mistrza gminy. 
zajęli zaszczytne, II miejsce. skład 
drużyny: T. Borchert, F. Koziołkie-
wicz, G. Świercz, B. sobczak, Kuba 
sękulski, W. Dudek, M. Kosiński,  
K. Wożniakowski.

Niespodziankę sprawiły naj-
młodsze uczennice: Natalia 

Redmer z klasy 2a i Blanka Borsu-
kiewicz z klasy 1f, które 8 maja wy-
stąpiły w Turnieju Tańca sportowe-
go o Puchar Miasta Grodzisk Mazo-
wiecki. zajęły I miejsce.

Wszystkim sportowcom gra-
tulujemy, życzymy dalszych 

sukcesów i… zazdrościmy tak do-
skonałej formy.

– Anna Goyke, 
ZSO w Brwinowie

9. maja uczniowie SP oraz gimnazjum zgromadzili się  
w szkolnej hali, by uczcić Święto Konstytucji 3. maja. Od-
świętne stroje, patriotyczna muzyka i powiewające flagi 
wprowadziły w odpowiedni nastrój każdego uczestnika. 

Lekcja patriotyzmu: Święto Konstytucji

Najpierw uczniowie obejrzeli 
prezentację na temat wszyst-

kich świąt narodowych, podczas 
których wywieszamy flagę. symbole 
narodowe również zostały przypo-
mniane. Uczniowie klasy IVd zatań-
czyli poloneza, a najmłodsi, pytani 
przez p. dyrektor, zofię Kowalczyk, 
dumnie wyrecytowali katechizm 
małego patrioty, czyli wiersz Wła-
dysława Bełzy „Kto ty jesteś?”.

To była krótka, ale bardzo waż-
na, współczesna lekcja patrio-

tyzmu. Koordynatorem apelu była  
p. E. Więch, oprawę muzyczną stwo-
rzyła p. L. Jarząbek, tańca nauczyła 
p. M. Laskowska, a dekorację wy-
konała p. A. Pomianowska. Panią  
E. Więch wspierały: p. I. Dobrowol-
ska oraz B. Kowalczyk.

– Anna Goyke, 
ZSO w Brwinowie

WYGRAJ PLAC ZABAW
głosuj codziennie od 5 maja do 30 czerwca

www.nivea.pl/podworko2016

Więcej o wydarzeniach w gminie 
Brwinów – codziennie na stronach

www.brwinow.pl                  
www.facebook.com/Brwinow 

Pomóż zbudować  
rodzinny plac zabaw  
przy ul. Krótkiej 10
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Punkty, w których można otrzymać Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy Brwinów „Ratusz”. Kolejne wydanie planowane 8 czerwca 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 Kul-
tury – 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 przed-
szkola, ul. J. Piłsudskiego 19  NzOz Alfa – ul. Powst. Warszawy 8  NzOz Peronowa, ul. Peronowa 4B  Agencja pocztowa, ul. 11 Listopada 4F/F 
BRWINÓW: SKLEPY
sklep „Czwórka” – ul. Grodziska 4,  Apteka – ul. Grodziska 7  sklep – ul. Grodziska 10  Książki Galeria Brwinów – ul. Grodziska 46  Hurtownia 
Magmar – ul. Wilsona 52  sklep Krokodyl – ul. Wilsona  sklep Jaworek – ul. Wilsona 28A  sklepy przy Rynku: zdrowa żywność  Carrefour  
 Antoniak  Melba  Top Market zygzak, ul. Armii Krajowej 14  sklep – ul. Płocka 13  sklep – ul. Powstańców Warszawy 30  społem – ul. Pszcze-
lińska 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 – Biblioteka, NzOz – ul. Wiejska 1  Przedszkole – ul. Wiejska 1A  świetlica Gmin-
nego 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, owczarnia: NzOz Basis, ul. Kazimierzowska 33D 
dzIĘKUJEMY zA POMOC W dYSTRYBUCJI „RATUSzA” SOŁTYSOM SOŁECTW: 
 Biskupice  Czubin  Krosna  Milęcin  Terenia  Owczarnia  Żółwin  Parzniew  Falęcin  Moszna  Domaniew  Kotowice  Koszajec

michał Samsonowicz otrzymał stypen-
dium gminy Brwinów, które jest przyzna-
wane młodym mieszkańcom odnoszącym 
znaczące sukcesy m.in. w dziedzinie spor-
tu. Nie spoczął na laurach. Dowiadujemy 
się o jego kolejnych osiągnięciach.  

Sukcesy młodego koszykarza

Na Mistrzostwach Polski w ko-
szykówce w kategorii do lat 18 

Michał samsonowicz dostał tytuł 
MVP ćwierćfinałów [Most Valu-
able Player, tj. najbardziej warto-
ściowy gracz – przyp. red.]. Pod-
czas trzech meczów rozegranych  
od 8 do 10 kwietnia 2016 r. zdo-
był 71 punktów. Dzięki temu zo-
stał drugim najlepszym strzelcem  
w swojej kategorii wiekowej. Mię-
dzy innymi dzięki 
jego osiągnięciom 
klub Polonia War-
szawa, do którego 
należy, dostał się 
do półfinałów Mi-
strzostw Polski. Był 
to wielki sukces dla 
zawodnika i druży-
ny.

Choć Polonii 
Warszawa nie 

powiodło się na ko-
lejnym etapie roz-
grywek, to Michał 
samsonowicz ze-
brał kolejne punkty 
i nagrody w kla-
syfikacji indywi-
dualnej. Obecnie, 

po podliczeniu rezultatów z sześciu 
meczów, prowadzi w tabeli zawod-
ników z wynikiem 145 pkt., pozosta-
wiając za sobą niemal trzystu mło-
dych koszykarzy biorących udział  
w Mistrzostwach Polski Koszyków-
ki Mężczyzn U18 organizowanych 
przez Polski związek Koszykówki.   

– Dorota Samsonowicz-Kaczmarek
Od redakcji: Gratulacje dla Michała!

Na zdjęciu: trójka sportowców odbierająca nagrody 
dla wyróżniających się zawodników podczas turnieju. 
Michał Samsonowicz stoi pierwszy z prawej.

W dniach 23–24 kwietnia na Stadionie leśnym w Sopocie 
odbyły się XI mistrzostwa Polski w Rzutach Nietypowych. 
W zawodach wystartowało dwóch mieszkańców Brwinowa: 
Stanisław i Konrad Bońda. Zdobyli w sumie pięć medali.

Mistrzowie rzutów nietypowych

Pogoda w tym roku była łaskawa 
dla startujących i sprzyjała za-

róno zabawie, jak i osiąganiu wyni-
ków czysto sportowych. stanisław 
Bońda, który startował w kategorii 
M65, zdobył złoto w rzucie gra-
natem. Konrad Bońda (kategoria 
M45) przywiózł z zawodów cztery 
medale: dwa złote (rzut granatem 
i speerorama) oraz dwa brązowe 
(shotorama i shockorama).

Rzuty nietypowe są konkurencja-
mi wywodzącymi się ze spraw-

dzianów lekkoatletycznych (wie-
loboje kulowe itp.) i dzięki uprosz-
czonej technice doskonale nadają 
się dla początkujących zawodników  
i tych , którzy chcą wrócić do star-
tów  lekkoatletycznych w gronie 
weteranów. zawody weterańskie są 
otwarte dla kobiet po ukończeniu 

30 lat, a dla mężczyzn – w wieku 
powyżej 35 lat. Rozgrywane są także 
zawody obejmujące typowe konku-
rencje lekkoatletyczne (biegi, rzuty, 
skoki) w randze Mistrzostw Polski, 
Europy i Świata.

Więcej informacji można uzy-
skać na stronie internetowej 

Polskiego związku Weteranów Lek-
koatletyki (pzwla.eu) lub kontaktu-
jąc się z brwinowskimi weteranami: 
pzwlabrwinow@gmail.com.
zapraszamy!

– Konrad Bońda
Od redakcji: Gratulacje dla obu Panów! 

o g ł o s z e n i e

organizator mistrzostw korzysta ze środków budżetu gminy Brwinów w ramach 
wspierania przez gminę działalności pożytku publicznego (tzw. mały grant). 


