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Zakończenie obchodów Roku Wacława Kowalskiego w gminie Brwinów

W czwartek 27 października 
2016 r. przypadała 26. rocz-

nica śmierci Wacława Kowalskiego. 
z tej okazji władze samorządowe 
Gminy Brwinów, rodzina, koledzy 
z planu oraz społecznicy spotkali się 
na brwinowskim cmentarzu i zło-
żyli kwiaty na grobie aktora. Wzię-
li też udział we mszy św. w kościele 
pw. św. Floriana odprawionej w jego 
intencji. Ksiądz proboszcz Maciej 
Kurzawa w swoim kazaniu nawiązał  
do postaci Wacława Kowalskiego.

Następnie odbył się wieczór 
wspomnień w Gminnym 

Ośrodku Kultury. Przewodniczący 
Komitetu Obchodów roku Wacława 
Kowalskiego Henryk Tybuś oraz 
burmistrz Arkadiusz Kosiński po-

Dobiegły końca obchody Roku Wacława Kowalskiego  
w gminie Brwinów, ale pamięć o nim będzie trwała nadal we 
wspomnieniach, filmach, publikacjach oraz na muralu, który stał 
się punktem charakterystycznym w centrum miasta.

dziękowali wszystkim zaangażowa-
nym w przygotowanie wydarzeń, 
które miały miejsce od maja do 
października. został pokazany film  
o obchodach Roku Wacława Kowal-
skiego. Głównym punktem wieczo-
ru było spotkanie z Dariuszem Koź-
lenką, autorem książki „sami swoi. 
Na planie i za kulisami komedii 
wszech czasów”. Nie zabrakło aneg-
dot z planu, które chętnie opowia-
dali aktorzy grający w filmie: Jerzy 
Janeczek (filmowy Witia) oraz Ilona 
Kuśmierska (filmowa Jadźka). 

spotkaniu towarzyszyła wystawa 
projektów graficznych zgłoszo-

nych w konkursie na mural zlokali-
zowany przy rondzie Wacława Ko-
walskiego.

Uczestnicy spotkania otrzymali publikację 
„swojak. słynny aktor, mieszkaniec Brwino-

wa” wydaną przez Urząd Gminy Brwinów. Można 
ją otrzymać w Biurze Obsługi Interesanta przy ul. 
Grodziskiej 12 (pok. 007) oraz w Gminnym Ośrod-
ku Kultury w Brwinowie – do wyczerpania nakładu.

Jubileusz 25-lecia Straży Miejskiej w Brwinowie

Na mocy ustawy z dnia 6 kwiet-
nia 1990 r. o Policji, w dniu 25 

października 1991 r. zarządzeniem 
Nr 14a Burmistrza Miasta i Gminy 
Brwinów została utworzona straż 
Miejska w Brwinowie. Na polece-
nie ówczesnego burmistrza Jana 
Witkowskiego, kompleksową or-
ganizacją straży Miejskiej zajął się 
Zbigniew Kret – pierwszy komen-
dant straży Miejskiej w Brwino-
wie, który swą funkcję sprawował 
do lipca 1999 r.  Początkowo stan 
etatowy wynosił 10 osób. W cią-
gu minionych 25 lat stan ten ulegał 
zmianom, obecnie zatrudnionych 
jest 17 strażników. W tym czasie 
trzykrotnie miała miejsce zmiana na 
stanowisku komendanta. z dniem 
1 sierpnia 1999 r. na stanowisko to 
powołany został Jan Jędrzejewski a 
od dnia 5 kwietnia 2005 r. do dnia 
31 grudnia 2012 r. funkcję tę peł-
nił Paweł Romaldowski. W 2013 r. 
pełnienie obowiązków komendanta 
powierzono Leszkowi Cabanowi.  
Od dnia 1 stycznia 2014 r. Komen-
dantem straży Miejskiej w Brwino-
wie jest Tomasz Kowalski, który ob-
jął to stanowisko z ponad 22-letnim 
doświadczeniem służby w straży 
Miejskiej m. st. Warszawy. 

– Leszek Caban,
z-ca komendanta Straży Miejskiej

Straż Miejska w Brwinowie z dumą informuje, że 25 października br. minęło 25 lat od dnia jej powstania. Przy 
tej okazji pragniemy podziękować wszystkim partnerom, jak również mieszkańcom naszej gminy za owocną 
współpracę, która zaprocentowała zdobyciem przychylności i życzliwości oraz zaufania społecznego.

W początkowym okresie funkcjonowania straży Miejskiej w Brwinowie strażnicy dys-
ponowali samochodem marki Nysa, analogowymi radiostacjami nasobnymi oraz 

środkami przymusu bezpośredniego. W miarę upływu czasu straż doposażana była w 
sprzęt nowszej generacji. Dzisiaj dysponuje dwoma samochodami, trzema rowerami, no-
wym sprzętem do łączności radiowej oraz niezbędnym do pracy sprzętem komputerowym.

W ostatnich kilku latach straż Miejska w Brwinowie przeszła szereg zmian organiza-
cyjnych. Do najważniejszych zaliczyć należy: podział terenu gminy na 11 rejonów  

i powołanie 11 strażników rejonowych, nawiązanie ścisłej współpracy ze wszystkimi placów-
kami oświatowymi z terenu gminy, powołanie koordynatora ds. profilaktyki wśród dzieci 
i młodzieży, nawiązanie współpracy z Urzędem skarbowym w Pruszkowie, uruchomienie 
patroli rowerowych, nawiązanie współpracy ze strażą Ochrony Kolei. Od wielu lat strażnicy 
miejscy współpracują z policją i strażą pożarną. Nie mogę nie wspomnieć też o współpracy  
z Batalionem Reprezentacyjnym Wojska Polskiego, którego żołnierze uświetniają nasze uro-
czystości. Wszystkim Państwu bardzo serdecznie za to dziękuję.

– Tomasz Kowalski, komendant Straży 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 68 
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. 8–10 i 12)

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

Program Gmina Fair Play pro-
wadzony jest przez Instytut 

Badań nad Demokracją i Przedsię-
biorstwem Prywatnym. Certyfikat 
Gmina Fair Play otrzymują samo-
rządy, które w przejrzysty sposób 
prowadzą procedury inwestycyjne, 
są przyjazne dla przedsiębiorców, 
sprawnie obsługują interesantów. 
Uzyskany tytuł jest rekomendacją 
dla nowych inwestorów i podkreśla 
zaangażowanie samorządu w two-
rzenie możliwie najlepszych warun-
ków do prowadzenia działalności.

Poddanie się niezależnej ocenie 
zewnętrznej i zdobycie tytu-

łu Gmina Fair Play daje szerokie 
możliwości zaprezentowania doko-
nań i planów gminy. Informacje o 
konkursie i jego laureatach trafiają 
nie tylko do mediów, co daje efekt 
w postaci licznych publikacji, lecz 
także bezpośrednio do przedsię-
biorców uczestniczących w progra-
mie Przedsiębiorstwo Fair Play oraz 
potencjalnych inwestorów z kraju 
i zagranicy, którzy kontaktują się  
z Krajową Izbą Gospodarczą (m.in. 
podczas misji handlowych).

Gmina Brwinów po raz kolejny zdobyła tytuł Gmina Fair Play,  
a uzyskując wśród tegorocznych laureatów tego programu naj-
lepszy wynik analizy zdolności kredytowej, otrzymała nagrodę 
dodatkową: przeprowadzenie pełnej oceny ratingowej gminy.

Brwinów: Gmina Fair Play z wyróżnieniem

ze względu na to, że gmina Brwi-
nów już po raz piąty uzyskała 

tytuł Gmina Fair Play, została uho-
norowana w tegorocznej edycji złotą 
statuetką. Dodatkową nagrodą było 
wyróżnienie przyznane w ramach 
programu „Przyjazna Polska”. To 
dodatkowa część programu zwra-
cająca uwagę na zrównoważony 
rozwój. Gminy chcą bowiem być 
atrakcyjne nie tylko dla inwestorów, 
lecz także dla mieszkańców oraz 
turystów. Brwinów doceniono za 
inwestycje w rozwój kultury, rewi-
talizację dworku zagroda oraz orga-
nizację w 2016 r. obchodów związa-
nych ze stuleciem urodzin znanego 
mieszkańca Brwinowa – aktora Wa-
cława Kowalskiego.

Jeszcze przed rozpoczęciem uro-
czystej Gali Programu Fair Play, 

która odbyła się 21 października 
2016 r. z udziałem m.in. przewod-
niczących parlamentarnych komisji 
samorządu terytorialnego – posła 
Andrzeja Maciejewskiego oraz se-
natora Piotra zientarskiego – moż-
na było poznać listę nagrodzonych 

samorządów. Niespodzianką dla 
wszystkich były wyniki analizy sta-
nu finansów i zdolności kredytowej. 
Każdy z wójtów i burmistrzów od-
bierających certyfikat Gmina Fair 
Play otrzymywał do rąk własnych 
opis oceny scoringowej swojej gmi-
ny. – Wynik powyżej siedmiu punk-
tów w 10-stopniowej skali uzyskuje 
tylko 5% samorządów – zaznaczyli 
przedstawiciele agencji ratingowej 

W poprzednim numerze pisaliśmy o nieoczekiwanej zmianie 
przebiegu linii energetycznej 400 kV relacji Kozienice – Ołta-
rzew, która jest niekorzystna dla gminy Brwinów. To nie koniec 
tematu: 12 samorządów podjęło współpracę.

Dalsze losy przebiegu linii 400 kV
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INC, która na bieżąco monitoruje 
sytuację finansową wszystkich gmin 
w Polsce. – Niewiele nam brakuje – 
skomentował burmistrz Arkadiusz 
Kosiński wynik 6,78, nie przypusz-
czając, że gmina Brwinów osiągnęła 
tą liczbą najlepszy rezultat wśród te-
gorocznych laureatów. Nagrodą jest 
przeprowadzenie na początku 2017 r. 
pełnego ratingu, czyli pogłębionej 
analizy finansowej gminy.

W rankingu dwutygodnika „Wspólnota” Brwinów znalazł się w czołówce gmin rozwijających się,  
angażujących najwięcej sił i środków w poprawę jakości życia mieszkańców. W klasyfikacji „Liderzy in-
westycji” – ranking wydatków inwestycyjnych samorządów 2013-2015, BRWinóW zajął 28. MiejSce 
wśród 528 gmin miejsko-wiejskich z całej Polski. Wśród samorządów Mazowsza znalazł się na 5. miejscu. 

Projekt graficzny Brwinowskiej Karty Mieszkańca został wybra-
ny przez mieszkańców, którzy wzięli udział w głosowaniu.

Został wybrany projekt karta mieszkańca 

Na zdjęciu: Sławomir Rakowiecki, przewodniczący Rady Miejskiej w Brwi-
nowie oraz burmistrz gminy Brwinów Arkadiusz Kosiński z wyróżnieniami.

Autorem projektu, który został wybrany przez ponad 60% głosujących, jest 
Michał sędkowski z Brwinowa (rys. obok: awers i rewers). W głosowaniu 
przez internet i w tradycyjny sposób wzięło udział ponad 300 osób. Więcej 
na temat karty i jej funkcjonowania: w kolejnym numerze biuletynu..

zapraszamy na stronę gminy Brwinów  
w serwisie społecznościowym  
Facebook.com

www.facebook.com/Brwinow
www.fb.com/Brwinow

Strona gminy Brwinów prowadzona 
przez Biuro Promocji. 
Charakterystyczna ikonka: herb gminy Brwinów.



RATUsz 3
B i u l e t y n  i n f o r m a c y j n y  U r z ę d u  G m i n y  B r w i n ó w 

n r  6 0  |  4  l i s t o p a d a  2 0 1 6

[wpis na stronie 
facebook.com/arkadiusz.kosinski – 25 października 2016 r.]
 
Pszczelińska!!! Nic dzisiaj nie piłem, a jestem pijany z radości! Liczę,  
że za miesiąc będę oszołomiony ze szczęścia, a za rok – półprzytomny z euforii! 
Specjalnie nic Wam wcześniej nie napisałem, ani nic nie powiedziałem: mil-
czałem jak grób, żeby nie zapeszyć. 
Dzisiaj już mogę zdradzić, że na wczorajszym sejmiku radni woje-
wódzcy wprowadzili pieniądze na przebudowę w 2017 r. drogi woje-
wódzkiej nr 720 ul. Pszczelińskiej w Brwinowie i Otrębusach, tj. na ca-
łym odcinku od rejonu ul. Pedagogicznej w Brwinowie do skrzyżowania  
z drogą wojewódzką nr 719 ul. Warszawską w Otrębusach!
Zapewne jeszcze w listopadzie Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich  
w Warszawie ogłosi przetarg, w grudniu wybierze wykonawcę przebudowy 
tej drogi, który na początku 2017 r. załatwi wszelkie formalności poprzedza-
jące rozpoczęcie budowy (np. uzgodni projekt czasowej organizacji ruchu  
na czas budowy, harmonogram przebudów mediów kolidujących z drogą itp.),  
a od marca/kwietnia 2017 r. rozpocznie właściwe prace budowlane.
Za rok o tej porze będzie po wszystkim! Co Wy na to? Czy znacie kogoś, kto się 
nie ucieszy z wczorajszej decyzji Sejmiku Województwa? 
No, oczywiście poza właścicielami warsztatów mechanicznych.

Komentarz burmistrza arKadiusza KosińsKiego

na temat wiadomości o przebudowie ul. pszczelińsKiej  

W tym roku rozpoczęto już budo-
wę kolejnego etapu kanalizacji 

sanitarnej w Owczarni z odgałęzie-
niami w granicach pasów drogowych 
wraz z zaprojektowaniem i budową 
brakujących odgałęzień kanalizacji 
sanitarnej. Prace są lub będą pro-
wadzone w najbliższych miesiącach  
w następujących ulicach: Żółwiń-
ska (na odc. od ul. Grodziskiej do ul. 
Kazimierzowskiej), Wazów, na dz. 
166/8, na dz.125/8, dz.127/8 (drogi od 
ul. Żółwińskiej), Łokietka, Mieszka I, 
Chrobrego, Jagiellonki, Jadwigi, 
Kingi, Bony oraz w drogach we-
wnętrznych od ul. Bony na dz. 522/25 
i dz. 522/15. Termin zakończenia prac 
zgodnie z umową zawartą z firmą 
Martel z Brwinowa wyznaczono na 
16.10.2017 r. Cena: 1,968 mln zł.

Gmina Brwinów zakończyła pierwszy etap budowy kanaliza-
cji samitarnej w Owczarni. Trwają jeszcze procedury związane  
z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, ale mieszkańcy mogą 
już planować podłączanie się do sieci w pierwszej połowie 2017 r. 

Gmina Brwinów 
oferuje  

działki budowlane 
na sprzedaż

Terminy przetargów
(konieczna 
wcześniejsza  
wpłata wadium):

16 listopada 2016 r.
działki w Kaniach 
oraz w Parzniewie

30 listopada 2016 r.
działki w Brwinowie

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  

o g ł o s z e n i e

KANIE, ul. Szkolna
działka o pow. 3 594 m²

działka zgodnie z miejscowym 
planem zagospodarowania 
przestrzennego przeznaczona 
jest pod usługi nieuciążliwe.   
znajdują się na niej pozostałości 
budynku gospodarczego  
o powierzchni 30 m².
Cena wywoławcza wynosi 890 000 zł.

działka przeznaczona jest 
pod wielorodzinną zabudowę 
mieszkaniową z dopuszcze-
niem usług nieuciążliwych, 
bezpośrednio sąsiaduje  
z osiedlem wielorodzinnym 
znajdującym się od strony 
północnej.
Cena wywoławcza 2 381 300 zł.

PArzNIEw, ul. Działkowa 
działka o pow. 9 697 m2  

Budowa kanalizacji w Owczarni

Pierwszy etap budowy kanalizacji 
sanitarnej w Owczarni z odgałę-

zieniami w granicach pasów drogo-
wych został zrealizowany w następu-
jących ulicach: Letniskowa z ulicami 
przyległymi (dz. 6, 15/9), Gołębia, 
Leśna, Milanowiecka, Piastowska, 
Jagiellońska, Słoneczna (część od ul. 
Milanowieckiej), Mieszka I (dz. 465 – 
część przy ul. Milanowieckiej). Przy-
łączenia mieszkańców do wykonanej 
kanalizacji będą mogły nastąpić po 
zakończeniu wymaganej procedury 
formalnej, czyli po uzyskaniu przez 
gminę pozwolenia na użytkowanie 
od Powiatowego i Wojewódzkiego In- 
spektora Nadzoru Budowlanego oraz 
po przejęciu sieci do eksploatacji 
przez Brwinowskie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji. sprawy 
formalne potrwają jeszcze kilka tygo-
dni. 

Mieszkańcy tej części Owczar-
ni mogą już teraz planować 

działania związane z przyłączeniem 
do wykonanej sieci. szczegółowe in-
formacje dotyczące procedury trafią 
do ich skrzynek pocztowych jeszcze  
w tym roku. Osoby, które będą ubiegać 
się o przyłączenie swojej nieruchomo-
ści do kanalizacji, będą kontaktować 
się z Brwinowskim Przedsiębiorstwem 
Wodociągów i Kanalizacji. Pierw-
szym krokiem będzie złożenie tam 
wniosku o wydanie warunków tech-
nicznych przyłączenia. Więcej infor- 
macji: na stronie internetowej www.
bpwik.pl lub pod nr. tel. 22 729 01 63.

Ci mieszkańcy ww. ulic, którzy w 
latach 2005-2006 zawarli z gminą 

Brwinów umowę na wykonanie pro-
jektu przyłącza, mogą odbierać swoje 
projekty w Urzędzie Gminy Brwi-
nów przy ul. Kościuszki 4A, pok. 21  
w poniedziałki w godzinach 1500–1730. 
Możliwy jest odbiór w innym termi-
nie, w wyjątkowych przypadkach i po 
uzgodnieniu telefonicznym pod nr. 
tel. 22 738 25 88, 22 738 25 87.

Na budowę tej sieci gmina Brwi-
nów uzyskała preferencyjną po-

życzkę z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, która po uzyskaniu zało-
żonego efektu ekologicznego w ter- 
minie do 17 lipca 2017 r. może zostać 
częściowo umorzona. Warunkiem 
umorzenia jest wykonanie 58 przy-
łączy.

BrwINÓw 
rejon ul. Bratniej
działki o pow. 
900–1514 m²

20 działek jest 
przeznaczonych 
pod zabudowę 
mieszkaniową  
oraz drobne usługi. 
teren płaski, 
porośnięty trawami 
i pojedynczymi 
drzewami.
Ceny wywoławcze  
od 136 000 do 275 000 zł.

w i ę c e j  i n f o r m a c j i  n a  s t r o n i e :  w w w . o f e r t a . b r w i n o w . p l

Pożyczka na budowę
kanalizacji w kwocie
do 1.013.835,05 zł
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To był rekordowy rok, jeśli chodzi o prace drogowe. Oprócz przebudowy ulic Konopnickiej i Bor-
kowej, Żurawiej, zamkowej i dokończenia ul. Lilpopa w Brwinowie, udało się wykonać w techno-
logii destruktu asfaltowego nawierzchnię aż 44 ulic w Brwinowie, czubinie, Kaniach, Milęcinie, 
Parzniewie, Otrębusach, Owczarni oraz Żółwinie.

Gmina Brwinów wykonała ponad 
42 tys. m² ulic w technologii odtwo-
rzenia nawierzchni destruktem i po-
dwójnego utrwalenia powierzchnio-
wego grysami i emulsją asfaltową na 
podbudowie z tłucznia betonowego. 
Wyremontowane zostały następujące 
ulice:
BRWInóW: Augustowska, Gli-
niana (odcinek od ul. Biskupickiej 
do Płockiej), Głowackiego (od ul. 
słowackiego do sienkiewicza), Kry-
niczanka (od ul. Ciechanowskiej  
do suwalskiej), Łomżyńska (od ul. 
Płockiej do Augustowskiej), Modrze-
wiowa, Parzniewska, stalowa, Świer-
kowa, Wygonowa (od ul. Powstań-

z a p r o s z e n i e

11 listopada w Brwinowie

Zaproszenie na uroczystości

godz. 10 30  Msza Święta  
                       w intencji Ojczyzny 
     - kościół św. Floriana    
     w Brwinowie 

godz. 1130   Uroczystości  
     przed pomnikiem  
     Niepodległości

godz. 12 00  Miasteczko harcerskie 
       na Rynku
W programie m.in. harcerska grochówka, strzelnica ASG, 
zabawy dla dzieci, pomiar ciśnienia krwi i poziomu cukru.

Organizacja miasteczka harcerskiego przez ZHP Hufiec Pruszków jest współfinansowana z budżetu gminy Brwinów.

NIE
dla 400 kV
w zmienionym 

przebiegu

ców Warszawy do nr. 29), Żyrardow-
ska, Błońska (od ul. Czubińskiej), 
Brzozowa, Jagiellońska, Kwiatowa 
(od ul. Chopina do Kampinoskiej), 
Płocka (od ul. Kryniczanki do Łom-
żyńskiej), Pruszkowska (boczna przy 
nr 30 i 31), słowackiego (boczna od 
nr 12c), Wiosenna (od ul. Pszczeliń-
skiej do Otrębuskiej), Jaśminowa (od 
ul. Kępińskiej do Wiewiórek), Bisku-
picka (boczna od nr 57), Pszczelińska 
(boczna od nr 50 do Otrębuskiej), 
Niecała, Cicha.
CZuBIn: droga wzdłuż dz. ew. 1–10.
KAnIe: Moniuszki (odcinek od nr 6 
w stronę ul. Warszawskiej), Topolowa 
(od ul. Nadarzyńskiej do Źródlanej), 

Źródlana (od od ul. Topolowej na po-
łudnie), Żurawieńcowa, Miła.
MILęCIn: tzw. droga na Czubi-
nek (odcinek od drogi powiatowej 
wzdłuż posesji nr 47).
PARZnIeW: strusia (odcinek od ul. 
Głównej).
OTRęBuSy: Mickiewicza, sosno-
wa, stokrotki, Łosia (od nr 7 do 9C), 
Wiejska (od nr 40 do nr 44A).
OWCZARnIA: Nowowiejska oraz 
Radomińska. 
ŻóŁWIn: Klonowa, zarybie (odci-
nek od ul. Kasztanowej do Poprzecz-
na), Boczna, Leśna (odcinek od ul. 
Nadarzyńskiej do Świerkowej).

Destrukt z emulsją na 44 drogach gminnych
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PROTeST
PRzeciWKO 

Linii 400 KV
WaRSzaWa, 8 LiSTOPaDa

10:00 
zbiórka na placu Trzech 
Krzyży. Protest przed  
Ministerstwem energetyki, a 
następnie przemarsz alejami
jerozolimskimi

12:00–14:00
demonstracja przed siedzibą 
PiS przy ul. nowogrodzkiej

Organizator demonstracji
Społeczna Grupa Koordynacyjna Kozienice – Ołtarzew 

Na zdjęciu powyżej: wykonana  
w technologii destruktowej ul. Sta-
lowa. Niżej: prace przy przebudowie 
ul. Lilpopa i Zamkowej. Obecnie te 
prace drogowe są już zakończone.
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Gmina Brwinów zaprasza osoby po 65 roku życia do udziału w programie szczepień przeciw  
grypie. całkowity koszt pokrywany jest z budżetu gminy. Można zgłaszać się do 30 listopada br.

Bezpłatne szczepienia przeciw grypie dla osób starszych

z powodu powikłań pogrypo-
wych co roku na świecie umiera 

pół miliona ludzi (dane Światowej 
Organizacji zdrowia). Grypa jest 
szczególnie niebezpieczna dla osób 
po 65 roku życia oraz chorujących 
przewlekle, a jednak na szczepie-
nie decyduje się statystycznie je-
dynie 3,4% Polaków. Ten odsetek 
jest 3-krotnie wyższy w przypadku 
osób starszych w gminie Brwinów:  

w ubiegłym roku z bezpłatnych 
szczepień skorzystało 276 osób 
(10,7% grupy objętej programem). 

Realizacją szczepień zajmuje się 
brwinowska Lecznica Rodzinna 

Alfa, która jako jedyna złożyła swoją 
ofertę w konkursie ofert. Nie ma moż-
liwości „pozakonkursowego” zlecenia 
szczepienia innym przychodniom lub 
ośrodkom zdrowia – choć pojawiły się 
takie postulaty mieszkańców sołectw. 

Pójście tą drogą byłoby w obecnej sy-
tuacji złamaniem prawa.

Aby skorzystać z bezpłatnego 
szczepienia w tym roku, należy 

złożyć deklarację udziału w Urzę-
dzie Gminy Brwinów przy  ul. Gro-
dziskiej 12. Formularze są dostępne  
w Biurze Obsługi Interesanta pok. 
nr 007 oraz na brwinow.pl. Infor-
macje  na temat programu: Referat 
Kadr i Organizacji, tel. 22 738 26 23.

Jesienno-zimowe palenie w piecach i wzrost zanieczyszczenia powietrza
Palenie odpadów w domu jest niebezpieczne i nielegalne. zanieczyszczenie powietrza spowodowane jest też używaniem 
węgla i drewna niskiej jakości. Wszystko to zwiększa ryzyko zachorowania na choroby płuc i układu krążenia oraz nowotwory.

Na początek trzy pytania: czy za-
nieczyszczenie potwietrza wy-

stępuje tylko w dużych miastach? 
Niestety, prowadzone na terenie ca-
łej Polski pomiary pokazują, że groź-
ne dla zdrowia ludzi przekroczenia 
norm jakości odnotowuje się także 
w mniejszych miejscowościach. Do-
tyczy to głównie sezonu grzewcze-
go, gdy w powietrzu kumulują się 
niebezpieczne substancje zawarte  
w dymach z pieców centralnego 
ogrzewania. Czy największymi tru-
cicielami są duże zakłady przemy-
słowe? Nie. Dzisiaj przemysł musi 
stosować się do podwyższonych 
norm dotyczących ochrony środo-
wiska. Dzięki stosowaniu nowo-
czesnych filtrów jakość powietrza 

znacznie się poprawiła. Jaki jest 
udział samochodów w zanieczysz-
czaniu powietrza w Polsce niebez-
piecznymi pyłami? Wcale nie taki 
duży jak mogłoby się wydawać: 
tylko 5–10%. Do zanieczyszczenia 
powietrza przyczyniają się przede 
wszystkim ci, którzy palą w piecu 
śmieciami lub węglem czy drewnem 
niskiej jakości. Około 90% zanie-
czyszczeń pochodzi z domowych 
instalacji grzewczych.

Myśląc o jakości powietrza 
mamy na uwadze np. jego 

przejrzystość, zapach, wilgotność, 
zawartość pyłu, ale rzadko kojarzy-
my dym z komina (swojego lub są-
siadów) z zagrożeniami dla zdrowia. 

Oddychanie zanieczyszczonym 
powietrzem oddziałuje na 

układ oddechowy. Drobny pył do-
ciera do najmniejszych oskrzelików 
i pęcherzyków płucnych. Drażni je, 
wywołuje stan zapalny i prowadzi 
do alergii oraz chorób układu krą-
żenia. Osoby już chorujące na astmę 
oskrzelową doświadczają zaostrze-
nia choroby. Przewlekłe infekcje 
górnych dróg oddechowych mogą 
zakończyć się pojawieniem prze-
wlekłej obturacyjnej choroby płuc  
(POChP), która prowadzi w dłuż-
szym okresie do inwalidztwa i ko-
nieczności korzystania z respiratora. 
Nie ma już dzisiaj wątpliwości, że 
zła jakość powietrza przyczynia się  
do zachorowań na nowotwory.

zanieczyszczenia z domowych 
pieców rozprzestrzeniają się 

i opadają na nabliższe otoczenie,  
w promieniu 10-krotności wysoko-
ści komina. W efekcie metale ciężkie 
stopniowo zatruwają glebę i przydo-
mowe ogródki. Każdy, kto zauważa, 
że ktoś pali odpady, ma prawo zwró-
cić mu uwagę, a gdy to nie pomo-
że, zgłosić problem odpowiednim 
służbom. Gmina prowadzi system 
odbioru odpadów, więc można po-
zbywać się śmieci w odpowiedzialny 
sposób. Wysokość mandatu wynosi 
do 500 zł, natomiast sąd może orzec 
grzywnę w wysokości nawet 5000 zł.

– tekst na podstawie 
informacji Ministerstwa Środowiska 

www.tworzymyatmosfere.pl 

nie działa  
oświetlenie uliczne?

   ZGŁOŚ 
            AWARIĘ!

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

                                   

   

 tel. 603 623 717 
lub 609 099 063

i n f o r m a c j a

Czy wiesz, że...
zanieczyszczenia z domowego komina 
opadają w promieniu 10-krotności 
jego wysokości, a więc na twój dom  
i najbliższe otoczenie

Przez komin do płuc
pył i inne zanieczyszczenia, 
w tym rakotwórcze

7 metrów

70 metrów

CoŚ wiSi w powietrzu

szkodliwe substancje

benzen benzo(a)piren
tlenki azotu    tlenek węgla
dwutlenek siarki
Pm – pył zawieszony
sadza metale ciężkie

układ nerwowy
ból głowy, zaburzenia ośrodko- 
wego układu nerwowego

układ oddechowy

układ krążenia

układ 
pokarmowy

układ 
rozrodczy

układ 
immunologiczny

przewlekła obturacyjna choroba 
płuc, rak płuc, astma

choroba niedokrwienna, zawał

zaburzenia pracy wątroby

zaburzenia pracy  
narządów wewnętrznych

alergie

na przewlekłą obturacyjną chorobę 
płuc choruje 10% osób powyżej  
40 roku życia (2 mln osób)

Czy wiesz, że...
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Gmina Brwinów uzyskała złoty certyfikat „Samorządowy Lider edukacji” oraz wyróżnienie specjal-
ne przyznawane przez Fundację Rozwoju edukacji i Szkolnictwa Wyższego. 

Lider edukacji: tytuł dla gminnej oświaty

Podczas Gali Finałowej VI Ogól-
nopolskiego Konkursu i Pro-

gramu Certyfikacji „samorządo-
wy Lider Edukacji” reprezentanci 
miast i gmin odbierali wyróżnie-
nia z rąk prof. Dariusza Rotta, wy-
kładowcy Uniwersytetu Śląskiego  
i przewodniczącego Komisji Cer-
tyfikacyjnej, oraz Grażyny Kacz-
marczyk, Prezesa zarządu Funda-
cji Rozwoju Edukacji i szkolnictwa 
Wyższego. Otrzymaliśmy zasłużo-
ne laury dla „brwinowskiej oświa-
ty”: nauczycieli i uczniów, pra-
cowników szkół i przedszkoli oraz 
Działu Wspierania Rodziny ŚOPS 
a także dla pracowników Referatu 
Oświaty Urzędu Gminy Brwinów, 
w tym dla Pani Sekretarz, nadzo-
rującej oświatę w Naszej Gminie 
– podkreślał burmistrz Arkadiusz 
Kosiński, odbierając certyfikaty 
oraz pamiątkową statuetkę. – Są 
to wyróżnienia tym cenniejsze, 
że przyznane na dwa dni przed 
Dniem Edukacji Narodowej.

Gmina Brwinów wyróżnia się 
pod względem inwestycji 

oświatowych. W 2014 r. zostało od-
dane do użytkowania nowe przed-
szkole w Brwinowie, w 2015 r. 
– gimnazjum w Otrębusach, a obe- 
cnie trwa budowa hali sporto-
wej przy zs nr 1 w Brwinowie.  
W planach są kolejne inwestycje – 
nowe przedszkole w Otrębusach, 
szkoła w Parzniewie, rozbudowa 
szkoły w Żółwinie. Edukacja od-
grywa priorytetową rolę. Takie 
podejście widoczne 
jest w podziale bu-
dżetu: ponad 40% 
przeznaczone jest 
na oświatę. Gmina 
Brwinów pozyskuje 
też dofinansowania 
zewnętrzne, m.in. 
na naukę pływania, 
zakup podręczni-
ków i książek, do-
finansowanie in-
westycji oświatowych. 

Warto też zauważyć, że z budżetu 
gminy finansowane są zajęcia wy-
kraczające poza podstawę progra-
mową, w tym np. naukę drugiego 
języka obcego począwszy od IV 
klasy szkoły podstawowej. Każ-
da ze szkół może się pochwalić 
sukcesami swoich uczniów, cie-
kawymi inicjatywami nauczycieli  
i przykładami dobrej współpracy 
z rodzicami – to też składa się na 
obraz brwinowskiej oświaty.

15 października 2016 roku Samorządowe Przedszkole nr 1 przy ulicy Lilpopa 4 w Brwinowie świętowało 40-lecie swojego istnienia. 
jubileusz stał się świetną okazją do wspomnień minionych lat i osób, które przez ten czas tworzyły atmosferę placówki.

40 lat minęło jak jeden dzień – w przedszkolu przy ul. Lilpopa w Brwinowie

Leśne Przedszkole to tradycja i do-
świadczenie – placówka istnieje 

od 1976 roku. Uroczystości jubile-
uszu przedszkola swoją obecnością 
zaszczycili rodzice z dziećmi, byli 
absolwenci przedszkola, burmistrz 
gminy Brwinów Arkadiusz Kosiń-
ski wraz z sekretarz gminy Anną 
Kozłowską oraz obecna pani dyrek-
tor i byłe dyrektorki Przedszkola. 

Oficjalnego otwarcia dokonała 
pani dyrektor Grażyna Dubi-

niak, serdecznie witając zaproszo-
nych gości i wszystkich zebranych. 
Burmistrz Arkadiusz Kosiński pod-
kreślił znaczenie i charakter pla-
cówki, a także pożegnał panią Zofię 
Mądzik-Barańską i podziękował 
jej za wieloletnią pracę. Przedszkole 
otrzymało „urodzinowe” prezenty – 
aparat fotograficzny i sprzęt gimna-
styczny. Nasi podopieczni wiersza-
mi oraz piosenkami przedstawili, 
jak zmieniało się życie przedszkolne 
na przestrzeni 40 lat. 

Po oficjalnych obchodach wszy-
scy przybyli goście zostali za-

proszeni na jubileuszowy tort, który 
ufundowała pani Grażyna Jarzyna, 
oraz na poczęstunek przygotowa-
ny przez rodziców i pracowników 
placówki. Niespodzianek było wiele 
m.in. piniaty w kształcie biedron-
ki, wiewiórki i cukierków. Wśród 
kolejnych atrakcji towarzyszących 

imprezie szczególnym zaintereso-
waniem cieszył się pokaz wielkich 
baniek mydlanych, zabawy z klau-
nem czy malowanie buziek. 

Osobami odpowiedzialnymi za 
uroczystość były panie z grupy 

Jeżyki: Bożena niedziółka, Małgo-
rzata Śleżewska, które czuwały nad 
przebiegiem imprezy i dodatkowo 
zadbały o miły akcent muzyczny. 
zespół, który był obecny na uroczy-
stości, to „super rodzinka” Julci z 
grupy Jeżyków. Na sali gimnastycz-
nej wszyscy goście mogli podziwiać 
kroniki, gazety przedszkolne, foto-
grafie pracowników z okresu dzie-
ciństwa, zdjęcia placówki z życia 
przedszkola dawniej i dziś, dyplo-
my oraz super prace (przestrzenne 
i plastyczne) wyłonione podczas 
konkursu pt. „Nasze Przedszkole”. 
Śmiało możemy stwierdzić, że po 
to są jubileusze, aby ocalić od zapo-
mnienia cząstkę historii, połączyć 
różne pokolenia ludzi tworzących 
wizerunek przedszkola, docenić do-
robek i stworzyć jego nowe oblicze. 
Myślę, że nam się to udało i nadal 
udaje. W Leśnym Przedszkolu naj-
ważniejsze są dzieci, duszą jest na-
uczyciel, dumą są absolwenci…

z okazji Jubileuszu 40-lecia Leś- 
nego Przedszkola składamy ży-

czenia sobie i wszystkim, którzy są 
współtwórcami osiągnięć pedago-
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gicznych i sukcesów tej placówki. 
Poprzez swoją codzienną pracę i za-
angażowanie czynią z niego miejsce 
przyjazne dzieciom. Życzymy, aby 
Leśne Przedszkole było tak rado-
sne jak dzieci, a atmosfera tu panu-
jąca sprzyjała twórczej i efektyw-
nej nauce, zabawie oraz mądremu 
wychowaniu.

– Agnieszka Szwed,
Samorządowe Przedszkole nr 1

Do 15 listopada można skła-
dać wnioski o stypendia na rok 
szkolny 2016/2017 dla młodych 
mieszkańców gminy Brwinów: 
uczniów szkół oraz studentów 
do 25 roku życia.

Gminne stypendia

stypendium ma wspierać m.in.  
laureatów lub finalistów ogól-

nopolskich lub wojewódzkich kon-
kursów przedmiotowych, prze- 
glądów lub festiwali o wysokiej 
randze artystycznej lub sportow-
ców, którzy stanęli na podium 
zawodów co najmniej na szczeblu 
wojewódzkim.

Prawo zgłaszania kandydatów 
przysługuje wyłącznie dyrek-

torom szkół po uzyskaniu pozy-
tywnej opinii rady pedagogicznej, 
rektorom lub dziekanom szkół 
wyższych, burmistrzowi gminy 
Brwinów, Komisji Kultury, Oświa-
ty i sportu Rady Miejskiej w Brwi-
nowie, klubom sportowym zrze-
szającym zawodnika, dyrektoro-
wi Gminnego Ośrodka Kultury  
w Brwinowie oraz dyrektorowi Bi-
blioteki Publicznej w Brwinowie.
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Osoby planujące rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej mogą uzyskać na ten cel dotację 
w wysokości 50 tys. zł. Lokalna Grupa Działania „zielone Sąsiedztwo” zapowiada nabór wniosków. 

Pieniądze dla przedsiębiorczych – na początek działalności

stowarzyszenie Lokalna Grupa 
Działania „zielone sąsiedztwo” 

do końca roku planuje uruchomić 
pierwszy nabór wniosków o dofi-
nansowanie projektów zgodnych  
z Lokalną strategią Rozwoju (LsR). 
Środki finansowe w tym naborze 
będą skierowane na zakładanie 
działalności gospodarczej przez 
osoby zamieszkałe na obszarze jed-
nej z trzech gmin tworzących Lo-
kalną Grupę Działania: Brwinowa,  
Milanówka i Podkowy Leśnej.

Dla osób planujących założyć 
własną firmę przewidziano 

premie w wysokości 50 tys. zł. Pod-
stawowym warunkiem jest utwo-
rzenie i utrzymanie co najmniej 
jednego miejsca pracy.

Podział środków ma charakter 
konkursowy. O wyborze danego 

projektu decyduje rada oceniająca, 
która przeanalizuje zarówno speł-
nianie kryteriów formalnych oraz 
merytorycznych, jak i stopień zgod-
ności z Lokalną strategią Rozwoju,  

18 października 2016 r. w Poznaniu odbyła się konferencja podsumowująca projekt, w ramach którego wspomagane jest 
partnerstwo Brwinowa, Milanówka i Podkowy Leśnej. Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów reprezentowali: burmistrz gminy  
Brwinów arkadiusz Kosiński, burmistrz Milanówka Wiesława Kwiatkowska oraz kierownik projektu PTO Tadeusz Marczyk.

Podwarszawskie 
TrójmiasTo  
ogrodów : 

Na koNfereNcji 
orgaNizowaNej 
Przez związek  
miasT Polskich

związek Miast Polskich (zMP) 
finalizuje realizację projektu pn. 

„Budowanie kompetencji do współ-
pracy samorządowej i międzysekto-
rowej jako narzędzi rozwoju lokalne-
go i regionalnego”, przy której współ-
pracował z Norweskim związkiem 
Władz Lokalnych i Regionalnych 
oraz związkiem Powiatów Polskich 
i związkiem Gmin Wiejskich. Brwi-
nów, Milanówek i Podkowa Leśna 
skorzystały z pomocy doradczej, 
szkoleniowej i eksperckiej Związku 
Miast Polskich finansowanej zwłasz-
cza w początkowej fazie realizacji 
własnego projektu pn. „Podwarszaw-
skie Trójmiasto Ogrodów − poprawa 
spójności obszaru Podwarszawskiego 
Trójmiasta Ogrodów poprzez współ-
pracę w zakresie polityki społecznej, 
kształtowania przestrzeni publicznej, 
gospodarki wodnej i komunikacji”. 
Przy współudziale ekspertów po-
wstał m.in. dokument strategiczny 

„Wspólne kierunki rozwoju gmin 
obszaru funkcjonalnego Podwar-
szawskiego Trójmiasta Ogrodów”, 
który był podstawą do opracowywa-
nia dalszych strategii sektorowych  
i podejmowania dalszych wspólnych 
działań.

Podczas konferencji w Poznaniu 
zaprezentowało się łącznie 17 

partnerstw, które rozwijają współ-
pracę międzysamorządową i mie-
dzysektorową. Poza Brwinowem, 
będącym liderem PTO, i partnerem 
projektu Milanówkiem w konferencji 
wzięli udział również liderzy innych 
partnerstw m.in. z Gdańska, Gdyni, 
Leszna, Nysy, Poznania, Torunia.   
O funkcjonowaniu partnerstwa PTO 
opowiedział uczestnikom spotka-
nia kierownik projektu Tadeusz 
Marczyk, natomiast w publikacji 
podsumowującej rozwój współpracy  
w Polsce wypowiedział się burmistrz 
Arkadiusz Kosiński: Działanie dla 

dobra mieszkańców niejednokrotnie 
wymaga wyjścia poza granice własnej 
gminy. Brwinów, Milanówek i Podko-
wa Leśna przeszły w ciągu ostatniego 
półtora roku od etapu „dobrego są-
siedztwa” do „dobrego partnerstwa”, 
w którym współpracujemy, planując 
łączące nas drogi i ścieżki rowero-
we, tworząc plan komunikacyjny dla 
naszego regionu, opracowując kom-
pleksowe rozwiązywanie problemów 
wodno-melioracyjnych i tworząc stra-
tegie społeczne. Podwarszawskie Trój-
miasto Ogrodów jest wspólną prze-
strzenią, którą dziś wypełniamy nową 
jakością i gdzie dostrzegamy perspek-
tywy dalszych działań w przyszłości.

Na konferencji obecna była rów-
nież burmistrz miasta Mila-

nówka Wiesława Kwiatkowska, 
która wspólnie z innymi przedstawi-
cielami partnerstw oraz pracowni-
kami Ministerstwa Rozwoju wzięła 

udział w debacie na temat roli współ-
pracy w obszarach funkcjonalnych  
w realizacji polskiej polityki rozwoju  
w kontekście projektu strategii na 
rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Uczestnictwo Podwarszaw-
skiego Trójmiasta Ogrodów  

w konferencji w Poznaniu zbiegło 
się w czasie z dobrą wiadomością dla 
nowo powstałego stowarzyszenia  
o nazwie Podwarszawskie Trójmia-
sto Ogrodów. zostało ono w połowie 
października zarejestrowane w Kra-
jowym Rejestrze sądowym, a jego 
zarząd tworzą burmistrzowie part-
nerskich gmin: Arkadiusz Kosiński 
− Prezes zarządu, Wiesława Kwiat-
kowska − Wiceprezes zarządu, Ar-
tur Tusiński − Wiceprezes zarządu. 
Członkami zarządu zostali sekreta-
rze Brwinowa, Milanówka i Podko-
wy Leśnej: Anna Kozłowska, Maciej 
Jastrzębski oraz Maria Górska.

a także pozytywne oddziaływanie 
na rozwój lokalny.

W związku z planowanym nabo-
rem wniosków o dotacje LGD 

zielone sąsiedztwo we współpracy  
z urzędami gmin planuje cykl spo-
tkań informacyjnych dla potencjal-
nych beneficjentów. W ramach każ-
dego ze spotkań zostaną omówione 
m.in.: podstawowe aspekty prawne  
związane z ubieganiem się o dotacje,
tryb wyboru projektów do dofi-
nansowania, sposób przygotowania  

MILANÓWEK 22 listopada 

Urząd Miasta Milanówka  

Budynek C, ul. Spacerowa 4, godz. 17-20

BRWINÓW 23 listopada 

OSP Brwinów, ul. Pszczelińska 3 

godz. 17-20

PODKOWA LEŚNA 24 listopada

Miejski Ośrodek Kultury, 

ul. Świerkowa 1, godz. 17-20

i złożenia dokumentacji aplika-
cyjnej, w tym zasady tworzenia 
biznesplanu oraz podstawowe zo-
bowiązania umowne. Do udziału  
w szkoleniu zapraszamy mieszkań-
ców gminy Brwinów, Milanówka 
i Podkowy Leśnej, którzy mają po-
mysł na biznes i planują rozpoczęcie 
działalności gospodarczej. 

– Adriana Skajewska,
LGD Zielone Sąsiedztwo
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Wyniki obrad jury The 47th World School Children’s Art Exhibition na Tajwanie już ogłoszone. I po raz 
kolejny adepci pracowni plastycznej pani Agnieszki Kremky z wyróżnieniami: Ola Płatek, Ewa Jędrasik, Iga Łojko oraz Żaneta Ża-
kowska. Gratulujemy i życzymy podbicia wszystkich pozostałych kontynentów!

Na zdjęciach wyróżnione prace – od lewej: Żaneta Żakowska, Ewa Jędrasik, Ola Płatek, Iga Łojko 

OSTATNIA ZAGADKA 
GOLLUMA

Ludmiła Laskowska-Pańków

„Coś, przed czym w świecie nic nie uciecze,
Co gnie żelazo, przegryza miecze
Pożera ptaki, zwierzęta, ziele,
Najtwardszy kamień na mąkę miele,
Królów nie szczędzi, rozwala mury,
Poniża nawet najwyższe góry”.

Czas. Przeszły, teraźniejszy i przyszły. Wolny, stracony, miniony. Płynie, 
ucieka, leci. Można go marnować, trwonić lub poważnie zająć się jego 
organizacją, a nawet go oszczędzać.  Obiecujemy sobie – znajdę na to 
czas. Mamy czas. Dużo częściej nie mamy czasu.
Czas nas nagli, pogania. Działamy pod presją czasu, bo czas to pieniądz. 
I chociaż chcemy iść z duchem czasu, a może nawet go wyprzedzać, 
bywa, że marzy nam się, by móc go cofnąć lub zatrzymać. Potrafimy 
funkcjonować w niedoczasie, ale bardzo chcielibyśmy, by wszystko 
było na czas.
Na szczęście niekiedy czas działa na naszą korzyść. Na przykład leczy 
rany, to tylko kwestia czasu.

Czas budzi emocje i podlega prawom pamięci – w najbardziej prywat-
nej historii zawsze znajdą się jakieś stare dobre czasy warte wspomi-
nania. Bywają jednak takie szczególnie przełomowe momenty w życiu 
krajów i ludzi, które naprawdę tworzą rodzaj cezury – odtąd nic już nie 
będzie takie jak dawniej.  
„Po trzech wojennych latach spędzonych w wojsku za granicą szukałem 
w Anglii tego, co znajome, a znalazłem tylko zmiany. W poszukiwaniu 
utraconego czasu wyjechałem do Hiszpanii (…). Była moją drugą ojczy-
zną (…). Podejrzewałem, że przeszłość została tutaj zabalsamowana” –
pisze Norman Lewis w „Głosach starego morza”.  Opowieść rejestruje 
życie mieszkańców Farol (fikcyjna nazwa rybackiej wioski położonej 
gdzieś na Costa Brava) i Sort (sąsiedniej wioski rolników) – biedne, tra-
dycyjne, pełne obyczajowych tabu, ściśle związane z łaskawością mo-
rza i ziemi, podporządkowane rytmowi dni powszednich i świąt, od-

wiecznej, błogosławionej rutynie. Obserwacja prowadzona jest z bliska, 
Lewis zamieszkał w wiosce i został rybakiem, bardzo powoli zdobywał 
zaufanie społeczności. Opisy ludzi, zdarzeń i miejsc są plastyczne, szcze-
gółowe, skondensowane – pełne i humoru, i taktu. Kolejne opisane se-
zony przynoszą na wybrzeżu coraz to nowe zmiany – przybywają tu-
ryści ze swoimi oczekiwaniami, pieniędzmi i swobodnymi obyczajami, 
ich pojawienie się skutecznie zakłóca stary sposób funkcjonowania –
zmiana jest nieuchronna, nieodwracalna i dotyczy wszystkich. Ludzi, 
ziemi i morza. Nastają nowe czasy. 

Czterdzieści trzy lata temu, w 1973 roku, ukazała się książka Michaela 
Ende „Momo, czyli osobliwa historia o złodziejach czasu i o dziecku, 
które zwróciło ludziom skradziony im czas”. To opowieść o pewnej 
małej społeczności, żyjącej spokojnie własnym rytmem na obrzeżach 
wielkiego miasta, i tajemniczej dziewczynce, która pojawia się pewne-
go dnia w okolicy i zostaje przyjaciółką i powiernicą wszystkich. Lubią 
ją i cenią, bo w wyjątkowy sposób potrafi słuchać. Słucha tak uważnie, 
że dorośli sami znajdują rozwiązania kłopotów, z których się jej zwie-
rzali, a dzieci mają poczucie, że opowiadane przez nie scenariusze za-
baw nabierają kształtów, barw i życia – po prostu zaczynają się dziać. 
Świat ten jednak jest zagrożony. Pojawiają się tajemniczy agenci Kasy 
Oszczędności Czasu, którzy za pomocą bardzo sugestywnej strategii 
wykazują ludziom czarno na białym, opierając się na „obiektywnych 
wyliczeniach”, że ich życie jest nieudane, trwonią czas, powinni się le-
piej zorganizować, bardziej produktywnie pracować, nie przepuszczać 
czasu przez palce, zacząć go ciułać z myślą o przyszłości. Argumentacja 
jest tak przekonująca, wydaje się tak racjonalna, że w końcu wszyscy 
dorośli jej ulegają. Zaczynają bardzo cenić swój czas, oszczędzać go 
skrupulatnie i tak są tym zajęci, że nie zauważają, iż jakkolwiek by się 
śpieszyli w pracy i ograniczali w życiu, czasu jako takiego mają coraz 
mniej… A to najdotkliwiej odczuły dzieci, dla których już nikt nie miał 
czasu, więc postanowiły działać.  Z nadzieją, że starym dobrym czasom 
można pomóc wrócić. 
Czy Państwo mają niekiedy wrażenie, że ktoś Wam kradnie czas?
Gorąco zachęcam do lektury. Życzę Państwu wszystkiego dobrego.

Korzystałam z: J.R.R. Tolkien Hobbit, czyli tam i z powrotem, przeł. M. Skibniewska, 
Iskry, Warszawa 1988; Norman Lewis Głosy starego morza, przeł. J. Ruszkowski, Wy-
dawnictwo Czarne, Wołowiec 2015; Michael Ende Momo, przeł. T. Jętkiewicz, Nasza 
Księgarnia, Warszawa 1978.
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5 listopada
ZMIANA EKSPOZYCJI_02
wernisaż prac. Warsztat Sztuki
[OKej, ul. Wilsona 2, Brwinów]
18.00
6 listopada
CYPR WSTRZĄŚNIĘTY
NIE ZMIESZANY
wykład Andrzeja Pasławskiego
[OKej, ul. Wilsona 2, Brwinów]
12.00
9 listopada
GROSZKI Françoise Malnuit
teatrzyk kamishibai i warsztaty
plastyczne MiAU
[OKej, ul. Wilsona 2, Brwinów]
10.00 
12 listopada
PIMPUŚ SADEŁKO
Spektakl dla Najmłodszych
[OKej, ul. Wilsona 2, Brwinów]
11.00
13 listopada
PIMPUŚ SADEŁKO
[Świetlica OK, ul. Krótka 10, Otrębusy]
11.00
JUR – spotkanie autorskie 
z Haliną Podgórską i Piotrem
Dzięciołowskim
[ZAGRODA, ul. Grodziska 57, Brwinów]
12.00
19 listopada
KRZYSZTOF NOWIŃSKI koncert  
[OKej, ul. Wilsona 2, Brwinów]
18.00 
20 listopada
KRESY wykład i projekcja filmu 
Krzysztofa Kubiaka
[OKej, ul. Wilsona 2, Brwinów]
12.00 
KURA NIE JEST PTAKIEM
UKRAINA NIE JEST ZAGRANICĄ
spektakl Teď nádech a leť
[OKej, ul. Wilsona 2, Brwinów]
18.00 
26 listopada
KONCERT ROCKOWY 
DLA NAJMŁODSZYCH
[OKej, ul. Wilsona 2, Brwinów]
11.00 
[OWCA, ul. Cyprysowa 4, Owczarnia]
15.00
WYSTAWA POŚWIĘCONA HISTORII 
JEDWABNICTWA W MILANÓWKU
[OKej, ul. Wilsona 2, Brwinów]
18.00
27 listopada
KONCERT ROCKOWY 
DLA NAJMŁODSZYCH
[Świetlica OK, ul. Krótka 10, Otrębusy]
11.00
NIEŚPIESZNIE… 
koncert poezji śpiewanej 
[OKej, ul. Wilsona 2, Brwinów]
18.00

LISTY doElizy
Drodzy Czytelnicy, 

Nadszedł listopad, jak mawiają, suma wszystkich 
poniedziałków roku. Miesiąc głębokiej refleksji, 
wspomnień i dumy narodowej; miesiąc zbiera-
nia sił przed świątecznymi wysiłkami; miesiąc, 
w  którym szczególnie dojmująco odczuwamy ból 
istnienia. Może dlatego częściej, niż kiedy indziej, 
listy Czytelników są mało optymistyczne. Dlatego 
spośród kilku, które dotarły do naszej redakcji, po-
zwolę sobie zacytować w całości jeden, który będąc 
odpowiedzią na głos „Brwinowianina”, pozwala 
zauważyć nawet w listopadzie, że wokół nas świat 
się jednak trochę zmienia na lepsze. 

O muralu

Nareszcie. Nareszcie ktoś zaczął myśleć o zewnętrznej 
powłoce miasta. Jasne, że miasto to my. To tkanina 
uszyta z historii ludzi, z emocji i sąsiedzkich swarów. 
Ze wspomnień złych i dobrych, sentymentów i brud-
nych tajemnic chowanych po piwnicach: ten ocalił 
pomnik, tamten doniósł, jak ów go ukrywał, a jeszcze 
kto inny przeszedł obojętnie (po tchórzu?) i postano-
wił się nie mieszać, bo miał liczną rodzinę na utrzy-
maniu. Kupując cebulę na targu, trzeba się czasem 
zmierzyć z brudami z życia pradziada, omieść kątem 
oka nieutuloną miłość z młodości i uważać przy tym, 
by nie wpaść pod dwutonowy metalik mieszkańca, na 
co dzień pracującego w okolicach „Mordoru”, który to 
mieszkaniec ma nasze historie w bladym poważaniu. 
Bo chce kupić mleko sojowe i przejechać po równej 
ulicy niebrzydkiego miasta. Mieszkamy na Mazow-
szu, więc nie oczekujmy chat ostrodachych gontem 

drewnianym krytych czy murów pruskich i błękitnych 
okiennic. Mamy niskopienną zabudowę mazowiecką 
i trzeba z tym żyć lub powoli, drobnymi krokami, coś 
z tym robić. Czasy się na szczęście zmieniają i taki, 
powiedzmy, transformator nie musi być straszydłem, 
a może być estetycznym obrazkiem. Nawet dziełem 
sztuki. Dla mnie nie musi do Brwinowa przyjeżdżać 
Banksy, wystarczy, że Włodarz ogłosi konkurs i komi-
sja wybierze najlepszy projekt. Akceptuję go w pełni 
z jednym wszakże warunkiem: że to początek. Że po-
woli, ale konsekwentnie, małomiasteczkowy archi-
tektonicznie i wizualnie Brwinów, będzie się stawał 
Estetycznym–Miastem– Niedaleko–Stolicy.
A muralowym skrytokrytykom mówię stanowcze nie!

  Inny Brwinowianin

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

ZAPISY–ZAPISY–ZAPISY – Zima w Mieście – ZAPISY–ZAPISY–ZAPISY – 1 grudnia 
ZAPISY–ZAPISY–ZAPISY – Zima w Mieście – ZAPISY–ZAPISY–ZAPISY – 1 grudnia

WIZYTA SŁUCHACZY UTW Z SZYDŁOWCA 

Anna Sobczak

Rok akademicki nabiera rozpędu, nasza brwinowska Uczelnia Otwarta działa już pełną parą: zostały 
otwarte dodatkowe grupy językowe, nowa klasa tańców etnicznych oraz przedpołudniowe lekcje 
rysunku i malarstwa. Dziekanat już 6 listopada zaprasza na wykład podróżniczy o Cyprze, zaś 20 listo-
pada na projekcję filmu o Kresach dr. Krzysztofa Kubiaka (pozostańmy jeszcze przez chwilę w klima-
cie obchodów Roku Wacława Kowalskiego). Oczywiście, nie samą nauką student żyje, trzeba zadbać 
także o rozwój kompetencji społecznych, dlatego rozwijamy współpracę z innymi, podobnymi Uni-
wersytetami. W czerwcu nasi słuchacze odwiedzili Szydłowiec, a 14 października UTW z Szydłowca 
odwiedził nas. Uroczyste przywitanie odbyło się w brwinowskim urzędzie, gdzie z herbatą czekał 
burmistrz Arkadiusz Kosiński i sekretarz, pani Anna Kozłowska. Burmistrz przybliżył gościom historię 
naszego miasta, zaskakując ich rozległą wiedzą tak, aż padło szeptem stwierdzenie, że mógłby być 
przewodnikiem, a już na pewno widać, że kocha to miasto. Kolejny punkt zwiedzania to Zagroda, 
gdzie czekały na zwiedzających panie: Sylwia Wiłkojć-Kowalska, której referat ma w swej pieczy bu-
dynek Bartkiewiczówki, oraz kierownik Biura Promocji Mirosława Kosiaty, która wystąpiła teraz w roli 
kustoszki sypiącej z rękawa licznymi anegdotami z życia Zygmunta Bartkiewicza.   

Program zakładał jeszcze zwiedzanie Muzeum Motoryzacji i Techniki w Otrębusach oraz Muzeum 
PZLPiT Mazowsze. Szydłowieccy studenci byli pod wrażeniem mnogości atrakcji turystycznych 
w gminie Brwinów. A wieczorem: integracja. Ognisko w Owczarniańskim Wiejskim Centrum Anima-
cyjnym OWCA przygotowane przez pana Bogdana, mieszkańca sołectwa oraz poczęstunek – ciasta, 
sałatka, nalewki – przygotowany przez nasze słuchaczki. Tancerki z klasy tańca ludowego prof. Piotra 
Zalipskiego zaprezentowały swoje popisowe numery. Był śpiew i gawędy do późnego wieczora. Na 
tym między innymi polega idea uczestnictwa w Uniwersytetach Otwartych: nauczyć się czegoś no-
wego i poznać nowych ludzi. Spędzić z nimi miło czas, wymienić doświadczenia, pomagać sobie. Nie 
nudzić się, nie zalegać przed telewizorem, nie pozwolić duszy się zestarzeć.

Pani dziekan Marzena Wysocka w imieniu władz Uniwersytetu i Brwinowskiego Ministerstwa Szkol-
nictwa szczególnie dziękuje słuchaczkom, które włączyły się w przygotowanie i organizację pobytu 
gości z Szydłowca w Brwinowie: Elżbiecie Batory, Jadwidze Lewandowskiej, Ewie Tomaszewskiej, Te-
resie Schneider, Barbarze Warzyszyńskiej i Alicji Kołakowskiej. 
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Młodzież z Brwinowa spotkała się ze swoimi rówieśnikami z Warszawy, Wołomina, nadarzyna i Żyrardowa na V Międzyszkolnym 
Rajdzie Szlakami Partyzantów Gór Świętokrzyskich, który odbywał się od 15 do 18 września. Dobrym duchem przedsięwzięcia był 
ppłk Waldemar Kruszyński, prezes warszawskiego obwodu zrzeszenia Wolność i niezawisłość i honorowy obywatel Brwinowa. 

Rajd Szlakami Partyzantów Gór Świętokrzyskich i okręgu radomsko-kieleckiego

W piątek, 16 września br. na 
uroczysku Wykus w samym 

sercu kompleksu lasów siekie-
rzyńskich znów zabrzmiały młode 
głosy, w jakże innych jednak oko-
licznościach niż 73 lata temu. Oto 
wzorem partyzantów Jana Piwnika 
„Ponurego” stanęły do apelu patro-
le Rajdu szlakami Partyzantów Gór 
Świętokrzyskich zorganizowanego 
przez zarząd obwodu warszawskie-
go zrzeszenia WiN pod patronatem 
p.o. szefa Urzędu ds. Kombatantów 
i Osób Represjonowanych, ministra 
Jana Józefa Kasprzyka. Po odprawie 
uczniowie czterech liceów i pięciu 
gimnazjów przystąpili do konkursu 
wiedzy historycznej, obejmującego 
zagadnienia dotyczące Armii Kra-
jowej, bohaterów rajdu: „Ponurego”, 
„Mariańskiego”, „Robota” i „szare-
go”, a także żołnierzy II konspiracji 
Okręgu Radomsko-Kieleckiego oraz 
musztry, wiedzy o stopniach wojsko-
wych i obyczajach partyzanckich. 
Poziom rywalizacji był niezwykle 
wysoki, mimo iż pytania przygo-
towane przez komandora rajdu 
sławomira Maszewskiego nie były 
łatwe. Dotyczyły one zarówno re-
aliów związanych z historią oddzia-
łów „Ponurego”, jak i partyzanckiej 
broni, szczegółów oporządzenia,  
a nawet języka konspiracji. Trzeba 

też było znać losy takich partyzan-
tów II konspiracji, jak: Franciszek 
Jaskulski „zagończyk”, Tadeusz zie-
liński „Igła” czy Aleksander Młyński 
„Drągal”. Mimo to młodzież radziła 
sobie tak dzielnie, że tylko niewiel-
kie różnice punktowe dzieliły wy-
niki poszczególnych patroli, jeszcze 
raz udowadniając, że narzekanie na 
brak wiedzy historycznej młodzieży 
jest zwykłym mitem. W tej rywali-
zacji w kategorii liceów zwyciężył 
patrol z LO im. stefana Żeromskiego 
w Żyrardowie, a w kategorii gimna-
zjów uczniowie Gimnazjum im. św. 
Jana Pawła II z Nadarzyna.

Kiedy piękne wrześniowe słoń-
ce chyliło się już nad korona-

mi puszczańskich drzew, młodzież  
z opiekunami złożyła kwiaty, zapa-
liła znicze przed kapliczką na Wy-
kusie i minutą ciszy uczciła party-
zantów, których nazwiska znajdują 
się na tabliczkach wmurowanych  
w ogrodzenie. Potem patrole powoli 
nikły w lesie, wracając do bazy i za-
bierając ze sobą pamięć o tym nie-
zwykłym miejscu. Tak zakończył się 
jeden z czterech dni rajdu.

Czterodniowy rajd jest realizacją 
pomysłu prezesa warszawskiego 

WiN, ppłk Waldemara Kruszyń-
skiego, komendanta i dobrego ducha 

tego przedsięwzięcia. Już pierwszego 
dnia młodzież spotkała się na akow-
skim cmentarzyku w Pogorzałem 
z weteranami z drużyny ochron-
nej legendarnego Antoniego Hedy 
„szarego”; ppłk Januszem sermano-
wiczem i ppłk Henrykiem Czechem, 
którzy opowiedzieli o tym miejscu  
i wspólnie z uczestnikami rajdu za-
śpiewali Modlitwę Partyzancką „O 
Panie, któryś jest na niebie”. Tego 
dnia młodzież miała też okazję 
zwiedzić Muzeum Broni w skarży-
sku-Kamiennej i po rozlokowaniu 
się w Centrum „Ostra Brama”, znaj-
dującym się przy sanktuarium Mat-
ki Bożej Ostrobramskiej w skarży-
sku-Kamiennej, spotkać się na wie-
czornej gawędzie z „chłopcami” od 
„szarego”. Popłynęły wspomnienia, 
pojawiły się pytania i nawiązała się 
nić porozumienia, zwłaszcza, kiedy 
okazało się iż w czasach o których 
opowiadali, sami byli niewiele star-
si od ich obecnych rozmówców. To 
było dla wielu młodych ludzi nieza-
pomniane spotkanie ze świadkami 
historii.

W kolejnych dniach uczestni-
cy rajdu odwiedzili Muzeum 

Pamięci Narodowej w Kielcach, 
dawne więzienie UB, z którego z 4 
na 5 sierpnia 1945 r. żołnierze AK 
dowodzeni przez „szarego” uwol-
nili ponad 380 osadzonych. szcze-
gólne wrażenie wywarł oglądany 

tam film będący rekonstrukcją wy-
darzeń. Dalej trasa wiodła przez 
sanktuarium na Świętym Krzyżu 
do maleńkich Nagorzyc, leżących  
u podnóża jeleniowskiego pasma 
Gór Świętokrzyskich, miejsca spo-
czynku kpt. stanisława Pałaca „Ma-
riańskiego”. znów były kwiaty, zni-
cze i gawęda o kolejnym partyzan-
cie tych okolic. Ostatnim punktem 
było zwiedzanie Mauzoleum Walki 
i Męczeństwa Wsi Polskiej w czasie  
II wojny światowej we Michniowie.

Mimo zmęczenia w drodze po-
wrotnej młodzież z wycho-

wawcami śpiewała partyzanckie 
piosenki z okresu I i II konspiracji. 
„Marsz zapory” przeplatał się ze 
strofami „Po partyzancie dziewczy-
na płacze…”, a „V Wileńska Bryga-
da” – z „Modlitwą AK”.

Na rajd wyruszyli uczniowie  
9 mazowieckich szkół, a wra-

cała jedna zwarta kompania, świa-
doma piękna ziemi kieleckiej i jej 
skomplikowanej przeszłości. Nic tak 
nie wzbogaca wyobraźni, jak lekcja 
historii w terenie. 

– Sławomir Maszewski,
komandor Rajdu Szlakiem  

Partyzantów Gór Świętokrzyskich

Udział w rajdzie młodzieży ze szkół 
brwinowskich był dofinansowany  
z budżetu gminy Brwinów.

Na zdjęciu: Kombatanci opowiadają o historii. Od lewej: H. Czech, J. Serma-
nowicz oraz W. Kruszyński – honorowy obywatel gminy Brwinów. 
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niesienie świątecznej radości rodakom z Kre-
sów to cel akcji organizowanej przez obwód 
warszawski zrzeszenia „Wolność i niezawi-
słość” oraz młodzież ze szkół pielęgnujących 
tradycje Win i pamięć o historii.

Paczka dla kombatanta ze Lwowa

Już od dziewięciu lat obwód war-
szawski zrzeszenia „Wolność  

i Niezawisłość”, kombatancka or-
ganizacja podziemia niepodległo-
ściowego z okresu II konspiracji,  
i przedstawiciele współpracujących 
z nią szkół organizują przed święta-
mi Bożego Narodzenia akcję „Pacz-
ka dla kombatanta ze Lwowa oraz 
Polaków z obwodu lwowskiego”. 
Akcja polega na zbiórce pieniędzy  
i przygotowaniu jednakowych pa-
czek żywnościowych, przewiezieniu 
ich do Lwowa, a tam przekazaniu 
kombatantom i ich rodzinom. Pie-
niądze i paczki przewożą wycho-
wawcy szkół, przedstawiciele mło-
dzieży, zrzeszenia WiN we współ-
pracy z Urzędem ds. Kombatantów 
i Osób Represjonowanych oraz kon-
sulatem polskim we Lwowie. 

Kresowym Polakom potrzebna 
jest nasza pomoc, zwłaszcza 

dzisiaj, kiedy trudna sytuacja mię-
dzynarodowa pogorszyła warunki 

W tym roku po raz szesnasty w Polsce  
i po raz czwarty w Brwinowie zostanie zor-
ganizowana pomoc dla potrzebujących  
w ramach projektu Szlachetna Paczka. 

Wolontariusze poszukiwani

W Brwinowie, Podkowie Leśnej, 
oraz Milanówku powstała 

Drużyna szlachetnej Paczki, której 
liderem została Patrycja Kuran. 
Liderka, wraz z wolontariuszami 
tworzy Drużynę, która liczy 17 osób 
gotowych do bezinteresownego za-
angażowania się w działania. Jest to 
projekt ogólnopolski – od 15 lat re-
alizuje misję inspirowania ludzi do 
stawania się kimś więcej, do wygry-
wania swojego życia, daje pozytyw-
ny impuls do zmian na lepsze. Pro-
jekt łączy ideę mądrego pomagania, 
poprzez poszukiwanie rodzin, osób 
samotnych dla których sytuacja 
życiowa stała się trudna, pomimo 
tego, że każdego dnia walczą z prze-

życiowe na Ukrainie. Pomocy po-
trzebują szczególnie ludzie w po-
deszłym wieku i chorzy. Ofiarność, 
jaką możemy się wykazać, nie jest 
dla nas zbytnim obciążeniem, a dla 
kombatantów, ich rodzin i coraz 
mniejszej liczebnie tamtejszej Polo-
nii, jest materialnym świadectwem, 
że Polska o nich pamięta! 

Jeżeli chcesz pomóc kombatantom 
i Polonii ze Lwowa, stryja, Droho-

bycza i Borysławia i innych miejsc, 
przynieś do grupy organizującej ak-
cję (w Brwinowie są to obie szkoły: 
zs nr 1 oraz zsO) produkty żyw-
nościowe, które zostaną spakowane 
w paczki o wym. 30 × 30 × 30 cm, 
lub przekaż pewną kwotę pieniędzy 
grupie organizującej akcję. Dobrze 
byłoby dołączyć opłatek i życzenia 
świąteczne z podpisami ofiarodaw-
ców. Więcej informacji na stronie 
www.brwinow.pl. Paczki przygoto-
wujemy do 30 listopada br.

– ppłk Waldemar Kruszyński,
 Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość Fot. mArCELinA GórAL

z a p r o s z e n i a  d o  m a t e c z n i k a  m a z o w s z e

ciwnościami i trudnościami swojego 
życia. Dlatego wolontariusze ze szla-
chetnej Paczki poszukują dzielnych 
rodzin, odwiedzają ich domy, po-
znają historię życia, a następnie po-
dejmują decyzję o zakwalifikowaniu 
swoich podopiecznych do projektu.  

zachęcamy do włączenia się 
 do szlachetnej Paczki w naszym 

regionie poprzez stanie się darczyń-
cą dla podopiecznych tego projek-
tu. Darczyńca – to osoba, która po  
19 listopada odwiedzi stronę www.
szlachetnapaczka.pl, dokona wybo-
ru rodziny, oraz przygotuje dla niej 
paczkę według sugestii w opisie. 

– Patrycja Kuran,  
koordynatorka Szlachetnej Paczki

                                
http://www. 
szlachetnapaczka.pl     

szlachetna 
PaczkaBrwinow
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Punkty, w których można otrzymać Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy Brwinów „Ratusz”. Kolejne wydanie planowane 15 grudnia 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 27A  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

zawodnicy sekcji trójboju siłowego Towarzystwa Gimnastyczne-
go Sokół z Brwinowa startowali w Mistrzostwach Świata Federa-
cji WUaP w niemieckim Herzbergu (elster). Wrócili z medalami.

Mistrzowie w wyciskaniu sztangi

W Mistrzostwach Świata Fede-
racji WUAP w wyciskaniu 

sztangi leżąc wzięło udział pięciu 
zawodników. Czwartek 6 paździer-
nika był dniem startów katego-
rii wiekowej do 23 lat oraz kate-
gorii wagowej 67,5 kg. Tego dnia  
w rywalizacji wzięło udział trzech 
członków sekcji, zaliczając kolej-
ne podejścia i zdobywając meda-
le. Paweł Szczurowski w kategorii  
do 23 lat z wynikiem 95 kg zajął  

IV miejsce. Chociaż znalazł się tuż  
za podium, to miejsce również zo-
stało nagrodzone medalem. W kate-
gorii 67,5 kg startowali: Daniel no-
wak zajmując II miejsce z wynikiem  
85 kg oraz Damian Gordon zajmując  
I miejsce z wynikiem 140 kg. W pią-
tek 7 października swój start miała 
kategoria masters, czyli weteranów. 
startowało w niej dwóch człon-
ków brwinowskiego sokoła. Jako 
pierwszy start rozpoczął Krzysztof  

Klimaszewski, weteran w kategorii  
40-44 lat, który zakończył swój bój  
z wynikiem 160 kg i zajął III miej-
sce. Wojciech nitecki, kierownik 
sekcji trójboju siłowego startował  
w kategorii masters 60–64 lat. Mimo 
drobnego urazu, który powodował 
ból barku, zaliczył 135 kg. Choć taki 
wynik nie był satysfakcjonujący, ale 
ból nie pozwalał wycisnąć więcej.  
Mimo to udało mu się znaleźć na 
podium i zająć II miejsce. – Przeje-
chanie tylu kilometrów się opłaciło 
– podsumowują członkowie sekcji 
Towarzystwa Gimnastycznego „so-

kół”, którzy z medalami na pier-
siach wrócili do domu.

Kierownik sekcji trójboju siło-
wego Wojciech Nitecki składa  

serdeczne podziękowania Burmi-
strzowi Gminy Brwinów, Radzie 
Miejskiej w Brwinowie i wszystkim 
tym, którzy przyczynili się to tego, 
aby członkowie sekcji mogli wziąć 
udział w Mistrzostwach Świata 
w federacji WUAP w wyciskaniu 
sztangi leżąc w Niemczech. 

– Elżbieta Nitecka,
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”

Reprezentacja Brwinowa składająca się z uczniów zespołu Szkół 
nr 1 zwyciężyła w turnieju Mazovia cup organizowanym przez 
Stowarzyszenie Gmin zachodniego Mazowsza „Mazovia” .

Pierwsze miejsce w turnieju unihokeja

Mazovia Cup to cykl zawodów sportowych, które 
rozgrywane są w różnych dyscyplinach. Tegoro- 

czna edycja „Mazovii” rozpoczęła się 8 października 
od  turnieju unihokeja w Milanówku. Wzięły w nim udział 
cztery drużyny mieszane, składające się z dziewcząt i chłop-
ców. Reprezentowały one cztery gminy: Błonie, Brwinów, 
Nadarzyn oraz gospodarzy – Milanówek.

Gimnazjaliści z Brwinowa prowadzeni przez Arkadiusza 
Janiszka, nauczyciela wychowania fizycznego i trenera 

sportów wrotkarskich, wygrali wszystkie swoje mecze. W 
całym turnieju strzelili siedem bramek, a stracili tylko jed-
ną. Rafał Mielczarek był najlepszym bramkarzem turnieju.

Na zdjęciu stoją od lewej: Kacper Sadowski, Dominika Kazak, Rafał Miel-
czarek, trener Arkadiusz Janiszek, Gabriela Wrona, Bartłomiej Nadzikie-
wicz, Adrian Fill, Jakub Sarniak. Klęczą: Patrycja Paterok, Michał Żywicki.

Na zdjęciu z lewej: D. Nowak, D. Gordon, W. Nitecki oraz K. Klimaszewski.
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