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WYBORY W SOŁECTWACH
Mieszkańcy terenów wiejskich gminy Brwinów wybierają sołtysów i rady sołeckie. Do dnia wydania "Ratu-
sza" zebrania wiejskie odbyły się już w sołectwach Domaniew, Terenia, Owczarnia i Żółwin. Jest już terminarz  
spotkań dla Biskupic, Czubina, Falęcina, Kań, Koszajca, Kotowic, Krosny, Milęcina, Moszny, Otrębus i Parzniewa. 

Zdjęcia z zebrania wiejskiego, 
w którym uczestniczyli mieszkańcy 

Domaniewa i Domaniewka. 
Obok: wybrana na kolejną kadencję 

sołtys sołectwa Domaniew 
Wioletta Badurek.

Obok: pełnoletni mieszkańcy 
uczestniczą w wyborach tajnych. 

Zebranie mieszkańców Domaniewa  
i Domaniewka

Podsumowanie minionych czte-
rech lat prezentowało nie tylko 

sukcesy (wspólne imprezy i przed-
sięwzięcia, integracja mieszkańców, 

Burmistrz Arkadiusz Kosiński chce uczestniczyć 
we wszystkich zebraniach wiejskich: jest to kolej-

na okazja do bezpośredniego kontaktu z mieszkań-
cami. Najważniejszymi punktami spotkania są jed-
nak wybory sołtysów i rad sołeckich, a całe spotkanie 
prowadzi wyłoniony spośród mieszkańców przewod-
niczący, według nastąpującego porządku:
1. Otwarcie zebrania, stwierdzenie quorum i zatwier- 
    dzenie porządku obrad.
2. Wybór wiceprzewodniczącego zebrania.
3. sprawozdanie z działalności sołtysa i rady 
    sołeckiej za okres minionej kadencji.
4. Dyskusja nad sprawozdaniem.
5. Powołanie trzyosobowej komisji skrutacyjnej.
6. Określenie liczby członków rady sołeckiej.
7. Wybór sołtysa i rady sołeckiej (zgłaszanie 
    kandydatów, przygotowanie kart wyborczych,  
    omówienie zasad głosowania, głosowanie,  
    ogłoszenie wyników, sporządzenie protokołu).
8. Wolne wnioski i zapytania. Dokończenie na str. 2 >>>

Wielkanocnej
nadziei i radości,

wiosennego optymizmu, 
pogody ducha

i miłych spotkań 
przy świątecznym stole

życzą
wszystkim mieszkańcom 

gminy Brwinów
oraz gościom 

przyjeżdżającym tutaj 
na Święta

Arkadiusz Kosiński
Burmistrz 

Gminy Brwinów
oraz

Sławomir Rakowiecki
Przewodniczący Rady
Miejskiej w Brwinowie

Obraz wykonany przez Marię Stachurską 
z Domu Pracy Twórczej „Józefówka” w Owczarni.
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WYBORCY W SOŁECTWACH - dokończenie ze str. 1
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zwycięstwa reprezentacji piłkarskiej 
na Turnieju sołectw), czy zmiany 
w sołectwie (budowa kanalizacji, 
remonty dróg, urządzenie placu 
zabaw), ale przypominało także 
trudne momenty, które mieszkańcy 
przeżywali razem (powódź, kłopoty 
z przejezdnością jednej z dróg).

Mieszkańcy Domaniewa i Do-
maniewka wystawili swojemu 

dotychczasowemu sołtysowi bardzo 
wysoką ocenę: w tajnym głosowaniu 
Wioletta Badurek uzyskała 100-pro-
centowe poparcie, a tylko jeden z 
oddanych głosów był nieważny. Do 
6-osobowej rady sołeckiej kandydo-
wało osiem osób. Wybrani zostali: 
Benedykt Grobelny, Krzysztof Mar-
kowicz, Paweł Pawluk, zofia Wall, 
Agnieszka Wiecińska oraz Agniesz-
ka Żbikowska.

Burmistrz Arkadiusz Kosiński 
przedstawiał zebranym infor-

macje na temat planowanych prac 
drogowych.  Przebudowę dróg po-
wiatowych z Moszny do Pruszkowa 
oraz z Moszny do Domaniewa bę-
dzie prowadzić w tym roku powiat 
pruszkowski: gmina Brwinów jest 
partnerem złożonego przez powiat 
wniosku , który uzyskał dofinan-
sowanie z Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych. W 
czasie krótkiej przerwy prezes spół-
ki Wodnej Brwinów Benedykt Gro-
belny przeprowadził wybory delega-
tów sołectwa do spółki. Mieszkańcy 
sołectwa Domaniew mają w niej 
trzech przedstawicieli.

Zebranie mieszkańców Tereni

Pierwsze odbywające się już wio-
sną spotkanie sołeckie odbyło 

się w Tereni, najmniej licznym so-
łectwie. Mieszkańcy z łatwością po-
mieścili się w altanie. Dotychczaso-
wy sołtys stanisław Frej został wy-
brany na kolejną kadencję. W radzie 
sołeckiej znaleźli się stanisław Dę-
biński, Krystyna Formella i Dariusz 
Wolski. – Dla nas najważniejsze jest 
utwardzanie dróg – dały się słyszeć 
opinie mieszkańców. Już do tej pory 
na ten cel przeznaczano część fun-
duszu sołeckiego i to też stawiano 
jako postulat wobec wybranych re-
prezentantów sołectwa.

Zebranie mieszkańców Owczarni

Owczarnia zaskoczyła bardzo 
dużą frekwencją: mieszkańcy 

nie mieścili się w przestronnej sali 
OWCY (oddanej do użytku w 2013 
r. świetlicy wiejskiej w Owczarni, 
czyli Owczarniańskim Wiejskim 
Centrum Animacji). Dużo osób  
przysłuchiwało się zebraniu zza 
otwartych drzwi tarasowych oraz 
uchylonych okien. Dotychczasowy 
sołtys Andrzej Baranowski przed-
stawił sprawozdanie z minionych 
czterech lat. Owczarnia bardzo się 
zmieniła w tym czasie: udało się zre-
alizować kilka sporych inwestycji, 
m.in. budowę świetlicy oraz chod-
nika w ulicy Książenickiej. Powstały 
dwa nowe place zabaw: przy świetli-
cy oraz przy ul. Żółwińskiej, a plac 
przy ul. Małej jest systematycznie 

doposażany. Prezentacja przygo-
towana przez Mariusza Baranow-
skiego pokazała przegląd dokonań 
minionych lat, także wspólnych wy-
cieczek, imprez itp. Na zakończenie 
sołtys Andrzej Baranowski oświad-
czył, że nie będzie już kandydował 
na kolejną kadencję. Brawa i po-
dziękowania od mieszkańców oraz 
kwiaty od burmistrza Arkadiusza 
Kosińskiego były potwierdzeniem 
tego, że pełniąc tę funkcję sołtys za-
służył sobie na szacunek i uznanie. 

Nowym sołtysem została Helena 
Piotrowska. Mieszkańcy wy-

brali też radę sołecką, w skład której 
weszli: Ewa Głowacz, Anna Kiełczy-
kowska, Tomasz Lewandowski, Bar-
bara Tkaczyk-Przelaskowska i Bog-
dan Woźnicki. zebranie w Owczar-
ni przedłużyło się tak bardzo, że 
burmistrz Arkadiusz Kosiński mu-
siał opuścić je przed końcem, spóź-
niony udając się do Żółwina. zdążył 
jednak przedstawić informacje na 
temat rozpoczynającej się budowy 
kanalizacji sanitarnej i odpowie-
dzieć na wiele pytań mieszkańców.

Na zdjęciach: W Tereni zebranie odbyło się w altance. Mieszkańcy Owczarni mają świetlicę wiejską, ale przybyło tyle osób, że nie wszyscy się mieścili w środku.

Zebranie mieszkańców Żółwina

spotkanie w Żółwinie rozpoczę-
ło się z opóźnieniem. Burmistrz 

wyjaśniał, że miała na to wpływ 
nieoczekiwanie duża frekwencja  
w Owczarni. Mieszkańcy wysłucha-
li sprawozdania sołtysa Karola Mar-
chwiaka. Wywiązała się dyskusja, 
podczas której zostały też poruszo-
ne tematy związane z inwestycjami 
planowanymi w najbliższych latach. 
W wyborach wygrał dotychczaso-
wy sołtys. Członkami rady sołeckiej 
zostali: Grzegorz Kogut, Paweł Ko-
mender, zbigniew Kulesz, Elżbieta 
senkalska i Piotr strubiński.

Sołtys Tereni Stanisław Frej. Sołtys Owczarni Helena Piotrowska.

Sołtys Żółwina Karol Marchwiak.
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„Słoiki lokalnie” działają w Brwinowie

Prawie 11 lat temu – w lipcu 2004 r. – siedem gmin naszego 
regionu (Błonie, Brwinów, Leszno, Michałowice, Milanó-

wek, Nadarzyn i Podkowa Leśna) utworzyło Stowarzyszenie Gmin Zachod-
niego Mazowsza „Mazovia”.
Z kronikarskiego obowiązku donoszę, że... w czasie ostatniego Walnego Ze-
brania Członków Stowarzyszenia wybrano nowego prezesa, zarząd i komisję 
rewizyjną.
Ze swojej strony, bardzo dziękuję kolegom wójtom i burmistrzom zaprzyjaź-
nionych gmin, którzy obdarzyli mnie olbrzymim zaufaniem, powierzając mi 
kierowanie Stowarzyszeniem na najbliższe 4 lata.
Mam sporo pomysłów na dalsze funkcjonowanie „Mazovii”: od utrzymania 
fantastycznych efektów propagowania sportu i sportowej rywalizacji dzieci  
i młodzieży z naszych gmin, poprzez rozwinięcie instytucjonalnej współpra-
cy gmin i wspólne aplikowanie o dofinansowania zewnętrzne. Zapowiada się 
naprawdę ciekawy czas, bowiem sporo konkursów i programów unijnych  
będzie kierowanych właśnie do partnerstw!

Komentarz burmistrza arKadiusza KosińsKiego

po walnym zebraniu członKów stowarzyszenia gmin 
zachodniego mazowsza „mazovia”

W Dniu Patrona Liceum Ogólnokształcącego w Brwinowie został rozstrzy-
gnięty V Międzyklasowy  Turniej  Matematyczny, organizowany przez pro-
fesor Krystynę Żochowską. W imieniu burmistrza Arkadiusza Kosińskiego 
nagrody zwycięzcom wręczył zastępca burmistrza Jacek Janowski. Laure-
atami zostali: Konrad sieklucki (I miejsce), zuzanna Russyan (II miejsce) 
oraz Alicja Kulpita (III miejsce) i Martyna Ryś (IV miejsce). 

Konkurs matematyczny dla licealistów

Akcję „słoiki lokalnie” wymyślili 
młodzi ludzie – Bartosz Boulan-

gé, Antonina Kuczborska, Paulina 
Rudnik, Natalia sacharczuk i Kac-
per słowikowski. Do niedawna byli 
uczniami gimnazjum w Brwinowie,  
a teraz kontynuują naukę w szkołach 
w Warszawie. Postanowili zachęc-
cić społeczność lokalną do czyn-
nego udziału w życiu kulturalnym 
i społecznym gminy. swój pomysł 
na działania lokalne realizowali w 
ramach ogólnopolskiej olimpiady 
„zwolnieni z Teorii”.

Licealiści nawiązali współpracę z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Brwi-
nowie. zorganizowali spotkanie z dziennikarzem telewizyjnym Jarosła-

wem Gugałą oraz targ rękodzieła i wyrobów lokalnych, promujący lokalnych 
wytwórców i małe przedsiębiorstwa. – Podwarszawskie miejscowości często 
nazywa się sypialniami czy satelitami, a ich mieszkańców – słoikami. Wielu 
z nas uczy się lub pracuje w stolicy, przez co przez większość dnia jesteśmy 
daleko od domu, a gdy już w końcu wrócimy, nie mamy siły na dodatkowe 
działania. „słoiki lokalnie” to projekt, który chce to zmienić, obudzić miasto 
i przede wszystkim zachęcić mieszkańców do wszelkiej aktywności tu, w 
Brwinowie  – zachęcają „słoiki”. 

K o n K u r s  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

a K c j 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

data godzina miejsce spotkania

25 III godz.18.00 KROsna, ul. Tęczowa 13

25 III godz.20.00 FalęCIn, GRuDów 
Falęcin 15 

26 III godz. 18.00 CzuBIn, Czubin 9

26 III godz. 20.00 BIsKuPICe 
OSP Biskupice 

28 III godz. 13.00 KOszaJeC, Koszajec 20

28 III godz. 15.00 MOszna 
OSP moszna 

8 IV godz. 19.00 PaRznIew 
dom gościnny zalewskich 

9 IV godz. 18.00 KanIe 
Ośrodek rekolekcyjny,  
ul. nadarzyńska 21

9 IV godz. 20.00 OTRęBusy 
Świetlica gOK, ul. Krótka 10

10 IV godz. 18.00 MIlęCIn, milęcin 54

10 IV godz. 20.00 KOTOwICe, Kotowice 3

Weekend na ludowo w Otrębusach

Kolejny już raz w Mateczniku Mazowsze w Otrębusach odbył się Week-
end na ludowo. W jego programie znalazły się dwa wyjątkowe koncer-

ty: w sobotę na scenie wystąpił zespół „Śląsk”, a w niedzielę – „Mazowsze”. 
Goście zaprezentowali najpiękniejsze utwory stanisława Hadyny i Wojcie-
cha Kilara, a Mazowszacy zaprezentowali przegląd dwudziestu regionów, z 
różnorodnością strojów i muzyki. Przez dwa dni na obu poziomach foyer 
trwał jarmark produktów regionalnych, rzemiosła artystycznego i innych 
produktów inspirowanych sztuką ludową. Można było także zaopatrzyć się 
w regionalne, tradycyjne produkty żywnościowe. Na wielu stoiskach można 
było dostrzec zbliżające się Święta Wielkanocne: ręcznie zdobione palmy, 
pisanki wykonywane różnymi technikami oraz ozdobne koszyki i figurki 
baranków przyciągały wzrok.

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

w wyborach mogą wziąć udział pełnoletni mieszkańcy sołectwa. Karty 
do głosowania wydawane są osobom, które znajdują się w spisie wy-
borców w danej miejscowości. Głosować można wyłącznie osobiście: 
statut sołectw nie przewiduje możliwości ustanowienia pełnomocnika. 
wybory sołtysów i rad sołeckich są tajne, bezpośrednie i równe.

Terminy wyborów w sołectwach
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Woda i kanalizacja: podwyżka o grosze
Brwinowskie Przedsiębiorstwo wodociągów i Kanalizacji zaj-
muje się m.in. utrzymaniem sieci wodociągowej i kanalizacyj-
nej na terenie gminy Brwinów. Po raz pierwszy od 3 lat wzrosły 
ceny za te media: podwyżka wynosi 3 grosze. 

Dostępność do usług w zakresie odprowadzania ścieków w Gminie Brwinów w ostatnich latach znacząco wzrosła. stało się tak 
w głównej mierze za sprawą realizacji projektu „Czyste życie – kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy 
Brwinów”, współfinansowanego ze środków unii europejskiej. Jednym z elementów tego przedsięwzięcia było wybudowanie 
ponad 120 km sieci kanalizacji sanitarnej w Brwinowie, Kaniach, Otrębusach i Parzniewie.

Do sieci wykonanej w ramach 
projektu „Czyste życie…” przy-

łączyło się dotychczas ponad 8.000 
osób, natomiast w całej gminie 
Brwinów z kanalizacji korzysta już 
przeszło 10.000 osób. Nie wszyscy 
jednak zdają sobie sprawę z korzy-
ści, jakie wynikają z podłączenia do 
gminnej sieci kanalizacyjnej i nie 
decydują się na ten krok. 

Dlaczego warto korzystać z kana-
lizacji? Mieszkańcy, którzy już 

zdecydowali się na podłączenie, po-
twierdzają słuszność argumentów: 
 oszczędność pieniędzy 

Koszt odbioru 1m3 ścieków przez 
szambiarkę to ok. 18-20 zł brutto, 
tymczasem odprowadzenie go za 
pomocą gminnej sieci sanitarnej 
to 6,74 zł brutto . Jeśli zatem śred-
nie zużycie w przeliczeniu na jed-

ną osobę/miesiąc wynosi ok. 3m3 
to oszczędność w skali miesiąca 
wynosi ok. 40 zł/osobę, co daje  
w skali roku ok. 480 zł oszczęd-
ności dla jednej osoby. Jeśli rodzi-
na składa się z 4 osób, to przekła-
da się to na ok. 1.900 zł pozosta-
wionych w domowym budżecie.

inwestycja, która się opłaca 
Dla niektórych osób wahają-
cych się przed podjęciem decyzji  

o przyłączeniu mogą być koszty 
związane z projektowaniem i bu-
dową przyłącza kanalizacyjnego. 
Jednorazowy wydatek na tego 
rodzaju inwestycje może być zna-
czącym obciążeniem dla domo-
wych budżetów. Koszt projektu  
i budowy typowego przyłącza ka-
nalizacyjnego rzadko przekroczy 
5.000 zł. Gmina Brwinów zdając 
sobie sprawę z faktu, iż nie każdy 
może sobie pozwolić na poniesie-
nie takiego wydatku jednorazo-
wo, zwróciła się do banków ma-
jących siedziby na naszym tere-
nie. W efekcie Bank spółdzielczy  
w Białej Rawskiej o/Brwinów, 
przy ul. Leśnej 7a przygotował 
specjalną ofertę: przy kredy-
cie na kwotę 5.000 zł, na okres  
60 miesięcy, miesięczna rata 
wynosi 83,33 zł (za wyjątkiem 
raty pierwszej, wyższej o 20 gr).  
W sumie więc koszt takiego kre-
dytu wynosi 1.015,39 zł. To mniej 
niż roczne oszczędności dla czte-
roosobowej rodziny, które zyska 
ona po likwidacji szamba. Rachu-
nek ekonomiczny jest prosty!

 komfort użytkowania 
Nie trzeba już kontrolować po-
ziomu nieczystości w zbiorniku 
i zamawiać opróżniania szamba. 
Nie trzeba się martwić, czy wóz 
asenizacyjny dojedzie na czas.

 ochrona środowiska 
Nieczystości z nieszczelnych 
szamb przesiąkają do gruntu, 
zanieczyszczając glebę oraz wody 
podziemne. 

 wypełnienie obowiązku
Przyłączenie nieruchomości do 
wybudowanej sieci kanalizacyj-
nej jest obowiązkiem wynikają-
cym z art. 5, ust. 1, pkt. 2) Usta-
wy z dnia 13 września 1996 r.  
o utrzymaniu czystości porządku 
w gminach (Dz.U. nr 132, poz. 622,  
z późn. zm.).

zachęcamy do przyłączenia się   
do gminnej kanalizacji. Więcej 

informacji i kontakt w sprawie pro-
cedury przyłączeniowej: 
Brwinowskie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji
ul. Kościuszki 4a, 
tel. 22 729-01-63

 „Czyste życie” zakończone: teraz czas na podłączanie się do kanalizacji

Prezes Wiesław Urbański przygoto-
wał informację o nowych taryfach:

Uprzejmie informuję, iż zgodnie  
z przyjętą przez Radę Miejską  

w Brwinowie Uchwałą Nr VI.74.2015 
z dnia 4 marca 2015 r., od 1 kwietnia 
2015 r. ulegną zmianie stawki opłat 
taryfowych za zbiorowe zaopatrze-
nie w wodę i zbiorowe odprowadza-
nie ścieków, obowiązujące na terenie 
gminy Brwinów. 

Ceny za wodę i odprowadzane 
ścieki zostały skalkulowane przez  

Brwinowskie Przedsiębiorstwo Wo-
dociągów i Kanalizacji w oparciu o 
Ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o 
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 
zbiorowym odprowadzaniu ścieków. 
Dobre wyniki finansowe BPWiK w 
roku 2014 oraz racjonalne plano-
wanie wydatków pozwoliły na ogra-
niczenie podwyżek cen do poziomu 
poniżej 1%. Pragnę przy tym zazna-

czyć, że ceny za wodę i ścieki nie były 
zmieniane od roku 2012.

Obecna zmiana cen sprowadza się 
do wzrostu opłaty dla mieszkań-

ców za 1 m3 wody o 0,03 zł netto (trzy 
grosze), tj. o 0,9% oraz za 1 m3 ście-
ków bytowych o 0,04 zł netto (czte-
ry grosze), tj. o 0,5% + podatek VAT 
w wysokości 8%. Oznacza to wzrost 
kosztów utrzymania w tym segmen-
cie średnio dla 1 osoby o ok. 1,36 zł 
brutto za wodę za cały rok oraz  
o około 1,81 zł brutto za ścieki za cały 
rok.

Pragnę Państwa zapewnić,  
że BPWiK dokłada wszelkich sta-

rań, aby nasze usługi były na coraz 
wyższym poziomie przy możliwie ni-
skich do uzyskania kosztach.

— Wiesław Urbański, 
Brwinowskie Przedsiębiorstwo  

Wodociągów i Kanalizacji

o G ł o s z e n i e

Pomóż nam zbudować plac zabaw 
przy ul. Grodziskiej w Brwinowie: 

GłOsuJ CODzIennIe I zaChęć znaJOMyCh!
wygrajmy razem nowy plac zabaw dla dzieci.
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Mieszkańcy sygnalizują pro-
blemy związane z dymem 
pochodzącym z palenia w 
piecach (również odpadów). 
na modernizację ogrzewania 
można uzyskać dotacje.

Niska emisja – jest to emisja za-
nieczyszczeń powietrza pocho-

dzących ze źródeł niewielkiej wy-
sokości nad poziomem gruntu (po-
niżej 40m), takich jak drogi i piece 
domowe – w których często spalane 
są odpady. To wysokie stężenie tok-
syn utrzymuje się na poziomie przy-
gruntowym i zanieczyszcza powie-
trze którym oddychamy, w najbliż-
szym otoczeniu emitora. W gminie 
Brwinów gospodarstwa domowe w 
ponad 90% ogrzewane są piecami na 
paliwa stałe (węgiel, drewno). 

Niska emisja ma ogromny wpływ 
na nasz organizm. Oto niektóre 

z negatywnych skutków: nawracają-
ce bóle głowy, podrażnienie śluzó-
wek oraz błon śluzowych, uciążliwe 
alergie oraz zmiany skórne, zabu-
rzenia czynności i zwiększona za-
chorowalność na schorzenia układu 
oddechowego prowadzące do przed-
wczesnej śmierci, niedotlenienie or-
ganizmu, zaburzenia hormonalne, 
problemy z płodnością i utrzyma-
niem ciąży, choroby układu nerwo-
wego.

Powietrze skażone pyłami PM10 i 
PM2,5 przyczynia się do pogor-

szenia stanu zdrowia mieszkańców 
zanieczyszczonych terenów oraz 
skraca ich długość życia. Niska emi-
sja wpływa również negatywnie na 
środowisko przyrodnicze (zakwa-
szenie gleby, pyłki zatykają aparaty 
szparkowe liści).

Gmina Brwinów ratuje zabytki Misja-niska emisja

Gmina Brwinów 
oferuje  

 
nieruchomości 

na sprzedaż

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  o  n i e r u c h o m o ś c i a c h

Przetargi odbędą się
23 kwietnia 2015 r.

(informacje na www.
oferta.brwinow.pl)

Mieszkańcy (osoby fizyczne) 
mogą otrzymać dotacje oraz 

pożyczki, które oferuje Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w zakresie ochro-
ny powietrza. Działania podlegające 
dofinansowaniu to:
•	 Modernizacja kotłowni 
nabór wniosków od 30.03.2015 r. 
do wyczerpania alokacji jednak nie 
później niż do dnia 30.10.2015 r.                                                                        
•	 Zakup i montaż pomp ciepła 
nabór wniosków od 20.04.2015 r. 
do wyczerpania alokacji jednak nie 
później niż do dnia 30.10.2015 r.
•	 Zakup i montaż kolektorów 
nabór wniosków od 04.05.2015 r. 
do wyczerpania alokacji jednak nie 
później niż do dnia 30.10.2015 r.
•	 Zakup i montaż instalacji foto-
woltaicznej 
nabór wniosków od 04.05.2015 r. 
do wyczerpania alokacji jednak nie 
później niż do dnia 30.10.2015 r.
Więcej informacji na temat dotacji 
można uzyskać w Wojewódzkim 
Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Warszawie:
www.wfosigw.pl/strefa-beneficjenta/
programy-2015-osoby-fizyczne

 — Marzena Sękulska, 
Referat Ochrony Środowiska  

i Rolnictwa, Urząd Gminy Brwinów

Brwinów, rejon ul. Bratniej 
27 działek
powierzchnia: od 900 do 1514 m2

ceny wywoławcze: od 136.080 zł
działki mają funkcję mieszkaniowo-
usługową. znajdują się na terenie 
rozpościerającym się od strony ulicy 
Bratniej w kierunku torów PKP. Jest 
to teren płaski, porośnięty trawami i 
pojedynczymi drzewami. 

Kanie, ul. J. Piłsudskiego 
powierzchnia działki: 3 000 m2    
cena wywoławcza: 630 000 zł

działka o kształcie wieloboku zbliżo-
nego do litery „L” ma dostęp do dro-
gi publicznej ul. Piłsudskiego i jest 
częściowo zadrzewiona. znajduje się 
na obszarze zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej i usługowej.

Gmina Brwinów udzieliła do-
tacji na uratowanie najstar-
szego zabytku Brwinowa: 
kaplicy Marylskich. Jednocze-
śnie sama jest inwestorem w 
przypadku gruntownego re-
montu dworku zagroda.

Grzyby, pleśń oraz owady nisz-
czące drewno, które w ubie-

głym roku odkryto w kaplicy Ma-
rylskich w Brwinowie, były poważ-
nym zagrożeniem dla tego cennego 
obiektu. Dzięki dotacji z budżetu 
gminy Brwinów będzie możliwe 

przeprowadzenie prac konserwator-
skich i uratowanie zabytku.Przepro-
wadzona jesienią 2014 r. ekspertyza 
mykologiczna pozwoliła ustalić za-
kres niezbędnych prac. Obejmują 
one odkażanie obiektu w drodze 
gazowania, zastosowanie środków 
grzybobójczych, zwalczanie szkod-
ników, rekonstrukcję podłogi. Aby 
zabezpieczyć kaplicę i uniknąć w 
przyszłości ponownego zawilgoce-
nia budynku zostaną też wykonane 
prace związane z usprawnieniem 
wentylacji.

Gmina Brwinów remontuje dwo-
rek „zagroda”. zakres prac 

obejmie m.in. prace wokół budynku 
związane z wymianą ogrodzenia, 
remontem rzeźb kamiennych oraz 
studni, a także roboty na zewnątrz 
i wewnątrz budynku, które będą 
prowadzone na wszystkich kondy-
gnacjach, uzupełnienie i malowa-
nie tynków, remont ścian funda-
mentowych, schodów oraz dachu, 
oczyszczenie elementów zdobień 
zewnętrznych, cyklinowanie wraz 
z zabezpieczeniem parkietu na par-
terze i piętrze, wymiana podłogi 
drewnianej na poddaszu i schodów 
drewnianych, wymiana oraz reno-
wacja stolarki okiennej i drzwiowej. 
Prace mają się zakończyć do końca 
listopada 2015 r.
Na zdjęciach obok: Postępujące pra-
ce przy Zagrodzie.
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o G ł o s z e n i a

zgŁOŚ AwAriE 
LAmP ULiCznyCH!
tel. 22 720 39 07
czynny 24 h/7 dni w tygodniu

Trzy gminy – Brwinów, Mi-
lanówek i Podkowa leśna 
– będą realizować projekt 
„Podwarszawskie Trójmiasto 
Ogrodów – poprawa spójno-
ści obszaru Podwarszawskie-
go Trójmiasta Ogrodów po-
przez współpracę w zakresie 
polityki społecznej, kształto-
wania przestrzeni publicznej, 
gospodarki wodnej i komuni-
kacji”. 
w piątek 13 marca 2015 r.  
w Brwinowie odbyło się spo-
tkanie, na którym burmi-
strzowie partnerskich gmin 
potwierdzili wolę współpracy  
i podpisali aneks aktualizu-
jący porozumienie zawarte  
w 2013 roku.

POdWARSzAWSkiE 
TRójmiASTO 
OgROdóW :
gOTOWE 
dO WSPóŁPRACY

Wniosek o dofinansowanie 
projektu z Mechanizmu Fi-

nansowego Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego został złożony dwa 
lata temu. Chociaż znalazł się wów-
czas na pierwszym miejscu listy re-
zerwowej, to na dobrą wiadomość o 
uzyskaniu dotacji trzeba było cze-
kać aż półtora roku. 

Współpraca gmin przy roz-
wiązywaniu problemów 

dotyczących mieszkańców całego 
obszaru Podwarszawskiego Trój-
miasta Ogrodów zacieśni się. Ar-
kadiusz Kosiński (burmistrz gminy 
Brwinów), Wiesława Kwiatkowska 
(burmistrz miasta Milanówka) oraz 

Artur Tusiński (burmistrz miasta 
Podkowa Leśna) wspólnie ustalili 
zakres działań związanych z pro-
jektem, który realizowany będzie 
w latach 2015-2016. W tym czasie 
zostaną wypracowane dokumenty 
strategiczne, koncepcje i projekty, 
które będą pomocne przy pozyski-
waniu środków do ich realizacji. 
Gmina Brwinów jest liderem poro-
zumienia. 

W projekcie, oprócz samorzą-
dów trzech gmin, biorą też 

udział partnerzy społeczni, m.in. 
ośrodki pomocy społecznej, urzędy 
pracy oraz organizacje pozarządo-
we. Wśród działań w ramach pro-
jektu znalazły się kwestie związane 

z gospodarką wodną, transportem i 
komunikacją – w tym stworzeniem 
sieci ścieżek rowerowych, rewitali-
zacją terenów zielonych oraz spra-
wami społecznymi – przede wszyst-
kim związanymi z przeciwdziała-
niem rozwarstwieniu mieszkańców, 
troską o ludzi starszych oraz eduka-
cją dzieci i młodzieży.

W najbliższych dniach zostanie 
podpisana umowa dotacyj-

na z Ministerstwem Infrastruktury  
i Rozwoju. Wspólne działania uzy-
skały dofinansowanie z Mechani-
zmu Finansowego Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego. Wartość 
projektu to 2.485.383.04 zł, a kwota 
dotacji wynosi 1.495.351,61 zł.

Jeśli mieszkasz na terenie gminy  
Brwinów, podaj ten adres przy  
rozliczeniach podatku PIT. Płacone 
przez Ciebie podatki pomogą zmienić 
Twoje otoczenie na lepsze.

Twoje podatki to nowe drogi i chodniki, 
kolejne kilometry wodociągów i kanalizacji, 
wyposażenie szkół, przedszkoli i wiele 
zrealizowanych inwestycji. Zmieniaj swoje 
otoczenie na lepsze!

W gminie Brwinów przybywa mieszkańców  
i rosną dochody budżetu. Trafia do niego 
prawie 40% podatków płaconych przez 
mieszkańców. 

Gmina Brwinów, m.in. dzięki wpływom  
z podatków PIT od mieszkańców:
●  dba o oświatę: buduje i utrzymuje  
 szkoły i przedszkola
●  rozbudowuje sieć wodociągów  
 i kanalizacji, w mieście i kolejnych  
 sołectwach
●  poprawia stan infrastruktury drogowej:  
 przebudowuje i remontuje drogi i chod- 
 niki, buduje ciągi rowerowo-piesze

●  rozwija sport poprzez budowę  
 i utrzymanie obiektów sportowych  
 oraz dofinansowanie działalności  
 klubów sportowych
●  wykonuje swoje ustawowe zadania,  
 w tym także z zakresu pomocy  
 społecznej 
●  troszczy się o czystość i estetykę  
 przestrzeni publicznej, zieleń miejską  
 i place zabaw dla dzieci
●  przekazuje dotacje na działalność  
 Gminnego Ośrodka Kultury (który  
 zaprasza na koncerty, wystawy  
 i różnego rodzaju warsztaty i zajęcia  
 dodatkowe) oraz Biblioteki Publicznej  
 w Brwinowie
●  może pozyskiwać kolejne dotacje  
 unijne, mając zabezpieczony  
 tzw. wkład własny.

Więcej informacji  
o wydatkach  
budżetu na 2015:

Zespół  
Szkół nr 1

     Przedszkole      
przy  

ul. Piłsudskiego

szkoła w 
Otrębusach

Gminny 
Ośrodek 
Kultury

ul . Łomżyńska

przedszkole
przy 

ul . Lilpopa

     Kanie,  
ul. Piłsudskiego
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Bezpłatna mammografia w Brwinowie
dla pań urodzonych w latach 1946-1965 

Badania będą wykonywane 
w mammobusie przy Urzędzie Gminy Brwinów 

(ul. Grodziska 12) w środę 15 kwietnia 2015 r. 
w godz. 15-17.

Konieczna jest wcześniejsza rejestracja: 
tel. 58 325 76 02 oraz tel. 58 325 76 05
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Wiosenne Dni Otwartych Pracowni
Od kwietnia do czerwca 2015 roku realizowany będzie pilo-
tażowy projekt „Dni Otwartych Pracowni Podwarszawskiego 
Trójmiasta Ogrodów”.  Każda osoba pragnąca spróbować sił  
w wybranej technice artystycznej lub chcąca zwiedzić daną 
pracownię może w określonym dniu i w konkretnych godzi-
nach bezpłatnie skorzystać z gościnności pracowni. 

Projekt ma na celu przybliżenie potencjału twórczego Podwarszawskiego 
Trójmiasta Ogrodów mieszkańcom i gościom trzech gmin: Brwinów, Mila-
nówek i Podkowa Leśna. Jest także zaproszeniem do włączenia się we wspólne 
działania, kreatywnego spędzania wolnego czasu oraz odkrywania własnych 
talentów i pasji.  Do udziału zachęcamy całe rodziny!

Tabela prezentuje szczegółową ofertę Dni Otwartych 
Pracowni PTO. Aktualne informacje na stronie: www.
zielonesasiedztwo.org.pl
W imieniu gospodarzy pracowni serdecznie zapraszamy 
na wiosenne Dni Otwartych Pracowni.

— Karolina Likchtarovich,
Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”

Słowniczek
Podwarszawskie trójmiasto Ogrodów 
zostało utworzone w 2010 r. jako porozumienie samorządów trzech gmin: 
Brwinów, Milanówek i Podkowa Leśna. Na początku współpraca dotyczyła 
przede wszystkim kultury, organizacji Europejskich Dni Dziedzictwa itp. 

Projekt „Podwarszawskie trójmiasto Ogrodów – poprawa spójności 
poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania 
przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji" 
W 2013 r. rozpoczął się nowy etap współdziałania gmin Podwarszawskiego 
Trójmiasta Ogrodów: zostało podpisane porozumienie dotyczące wspólnego 
pozyskiwania środków z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego na opracowania strategiczne, projekty i in. (więcej na str. 6). 
Wniosek złożony do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego trafił na listę  
rezerwową i uzyskał dofinansowanie w 2015 r. zaczyna się jego realizacja.

Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”
stowarzyszenie, którego członkami są trzy gminy (najpierw Brwinów i Pod-
kowa Leśna, zaś Milanówek dołączył w 2014 r.), organizacje pozarządowe, 
instytucje z terenu gmin, osoby fizyczne i przedsiębiorcy.  LGD „zielone 
sąsiedztwo” prowadzi m.in. nabory wniosków o dotacje na małe projek-
ty, tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz działania mieszczące się  
w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich.  

nazwa 
pracowni

Technika arty-
styczna, rze-
mieślnicza

Terminy
dni 
otwartych

Oferta pracow-
ni podczas dni 
otwartych

Ogólna oferta pracowni adres 
pracowni

Kontakt

ArtWilk - Pracow-
nia Malarstwa 
Artystycznego

Zdobnictwo i malar-
stwo artystyczne

Druga sobota 
miesiąca 
godz. 11 - 13

Zwiedzanie pracowni i 
wystaw,  warsztaty. B.O.

Warsztaty ze zdobnictwa i malarstwa 
artystycznego. ZAPISY

Owczarnia, 
ul. Grodziska 18 

Jerzy i Maria Wilk 
biuro@artwilk.pl 
tel. 22 729 16 90

Galeria Pomy-
słów „Pasja”
Pracownia Edu-
kacji Artystycznej

Rysunek, malarstwo 
(akwarela), deco-
upage, ceramika, 
filcowanie, rzeźba

Każdy wtorek 
godz. 9 - 11 
każdy czwartek 
godz.18 -20

Zwiedzanie pracowni, 
warsztaty. B.O.

Warsztaty edukacyjne: rysunek, ma-
larstwo, rzeźba, decoupage, ceramika, 
filcowanie. ZAPISY

Kanie,  
Os. Słoneczne,
ul. Zawilcowa 14

Dorota Płóciennik
dorota.plociennik@wp.pl
tel. 509 104 590

ECRU Pracownia 
Florystyczna

Florystyka, sztuka 
tworzenia kompozy-
cji roślinnych

Ostatnia  
niedziela  
miesiąca,  
godz. 10 - 12

Zajęcia z wykorzystaniem 
materiałów roślinnych, 
podpatrywanie przyrody w 
lesie i ogrodzie. B.O.

Warsztaty florystyczne, sztuka tworzenia 
kompozycji roślinnych, realizacje zamó-
wień. ZAPISY

Otrębusy,  
ul. Franciszkańska 
10A 

Ewa Gołębiewska
ewa@ecrufloris.pl
tel. 510 116 613

EXPRIMERE 
Pracownia 
Florystyczna

Florystyka Drugi wtorek 
miesiąca
godz.10 - 12

Warsztaty florystyczne. 
B.O.

Warsztaty florystyczne, realizacje zamó-
wień. ZAPISY

Otrębusy,
ul. Głowackiego 6A

Natalia Lato 
biuro@exprimere.pl
tel. 507 371 000

Pracownia 
dekoracji wnętrz 
i haftu

Artystyczny haft 
ręczny i komputero-
wy, dekoracja wnętrz

Każda sobota  
godz.10 - 12

Zwiedzanie pracowni, 
prezentacja techniki haftu

Artystyczny haft ręczny i komputerowy 
-warsztaty dla dorosłych, doradztwo za 
zakresie dekoracji wnętrz. ZAPISY

Otrębusy, 
ul. Słowackiego 7

Agata Puchalska
agatka.puchalska@wp.pl
tel. 516 103 740

Biblioteka 
Publiczna 
w Brwinowie 
im. W. Wernera

Warsztaty – ręko-
dzieło, robótki ręczne 
(szydełko, druty, 
decoupage, wykony-
wanie biżuterii itp. )

Ostatni czwartek 
miesiąca 
godz. 17 - 19.30 

Promocja zbiorów tema-
tycznych o sztuce  
ludowej. Warsztaty  
z opisanych obok technik 
artystycznych i rękodzieła. 

Zwiedzanie biblioteki, wypożyczalnia  
i czytelnia dla dorosłych, dzieci  
i młodzieży, galeria artystyczna  
„Na Górce”, warsztaty rękodzielnicze. B.O.

Otrębusy,
ul. Wiejska 1

bibliotekaotrebusy@
poczta.onet.pl
tel. 22 758-50-79,  
kom. 608 078 126

Olga Cieślak Batik, akwarela, tusz, 
ebru - barwienie 
papieru

30 maja
godz. 16 - 19

Tworzenie notesów, 
książek artystycznych dla 
młodzieży i dorosłych

Batik, akwarela, tusz, ebru - barwienie 
papieru. ZAPISY

Owczarnia, 
ul Grodziska 18 
(ArtWilk)

olgacek@gmail.com
tel. 790 680 408

Galeria Sirke 
Borzymowski Art

Malarstwo 
i rękodzieło

Drugi wtorek 
miesiąca,  
godz. 15 - 17

Zwiedzanie galerii  
artystycznej 

Malarstwo i rękodzieło. Brwinów,  
ul. Wiewiórek 76

sirkeborzymowski@
gmail.com
tel. 607 508 872

Rodzinna Autor-
ska Pracownia  
ARTEFAKT

Witraż, malarstwo, 
techniki mieszane

Trzecia niedziela 
miesiąca 
godz. 10 - 14

Zwiedzanie pracowni  
i galerii

Warsztaty indywidualne i grupowe dla 
młodzieży i dorosłych  - witraż, malar-
stwo, techniki mieszane. ZAPISY

Podkowa Leśna,
ul. Borsucza 46

www.podkowapracownia.com
piotr.lukasiewicz@wp.pl
tel. 505 370 679

INSPIRATORNIA 
Pracownia Dzia-
łań Twórczych

filc, quilling, tkactwo, 
szydełkowanie, 
obręcze dziewiarskie, 
zajęcia muzyczne

Druga niedziela 
miesiąca
godz. 10 - 12

Zwiedzanie pracowni  
i miniwarsztaty

Warsztaty dla grup i osób indywidual-
nych, młodzieży i dorosłych. ZAPISY
Zajęcia muzyczne i tworzenie 
instrumentów: B.O. ZAPISY

Milanówek,
ul. Graniczna 3

Agnieszka Krzysiak
Katarzyna Cyrn-Sawicka
a.krzysiak_xl@wp.pl
tel. 609 514 610

objaśnienia do tabeli:  B.o. - oferta dla całych rodzin –„bez ograniczeń”, także dla dzieci, młodzieży i całych rodzin;  zapiSY – na warsztaty obowiązują zapisy

Terminarz i oferta Dni Otwartych Pracowni od kwietnia do czerwca
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SOFFa'rt 

SOFFa'rt 

TheBest BRWINOWSKIE SPOTKANIA TEATRALNE
Historia teatru długą jest bezsprzecznie. Po wiekach walki pomiędzy sacrum i profanum, dziś teatr zaskakuje swoją pojem-
nością. Zaspakaja różnorodne potrzeby, nie tylko widza, ale i twórcy. Koniec XIX wieku to czas poważnych reform, wręcz 
rewolucji. Zainteresowanie psychologią i metafizyką, impresyjnością, symboliką - problemami równolegle poruszanymi 
w literaturze i malarstwie, wywołuje konieczność sformułowania nowych środków wypowiedzi sceniecznej. Gest zaczyna 
mieć większe znaczenie niż słowo, a scena budowana jest kolorem i światłem zamiast zbiorem realistycznych rekwizytów 
nieudolnie i zbędnie odtwarzającym rzeczywistość. Wszystkie elementy - dźwięk, taniec, barwa - miały stworzyć nierozer-
walną całość. To właśnie zakładała koncepcja teatru Stanisława Wyspiańskiego - syntezę sztuk. Jeszcze dalej posunął się 
w swych ideach Witkacy, podobnie jak Edward Craig - prekursor reformy teatru, odrzucając treść, powierzchowną fabułę 
na rzecz czystej formy. Potem mamy jeszcze oczywiście Kantora z Cricot 2 oraz Grotowskiego z jego ascetyczną wizją te-
atru ubogiego czy Teatrem Źródeł. I to chyba nie przypadek, że teatr zmieniali ludzie o tak szerokich horyzontach, dotyka-
jący osobiście tak wielu dziedzin sztuki. To dzięki nim dzisiaj możemy poszukiwać w teatrze tego czego wszystkim życzy 
w orędziu na MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TEATRU 2015 Krzysztof Warlikowski:

(...) nie mamy już siły, żeby próbować dojrzeć to, co jest za bramą, za murem. A właśnie wobec tego powinien istnieć teatr 
i w tym szukać swojej mocy. Zaglądać tam, gdzie patrzenie wzbronione.
„Podanie usiłuje dociec tego, co niedocieczone. A że bierze początek z głębi prawdy, musi znaleźć swój koniec w niedocieczo-
nym” - te słowa, które Kafka odniósł do metamorfoz podania o Prometeuszu odnoszę silnie do tego, jaki powinien być teatr 
i takiego teatru biorącego początek w głębi prawdy i znajdującego koniec w niedocieczonym wszystkim jego robotnikom, 
tym co na scenie i tym, co na widowni, życzę z całego serca.

W ramach TheBeSTu przed nami jeszcze w marcu Przegląd Teatrów Amatorskich, Objazdowy Spektakl dla Najmłodszych - 
Wielkanocne pisanki oraz Spektakl Teatralny dla Dorosłych - I znów będzie awantura, czyli cała prawda o związkach. [aż]

TEATR CIENI dla Najmłodszych
Teatr Cieni Agi Papis to eksperymentalny spo-
sób pracy z materią nieożywioną, światłem, 
cieniem, ruchem, dźwiękiem i głosem. Pod-
czas zajęć dzieci bawią się różnymi przedmio-
tami użytku codziennego, surowcami wtór-
nymi, wodą, światłem. Historie i bohaterowie 
są rysowani na folii, wycinani z papieru lub 
kartonu i animowani za pomocą patyczków 
lub na wałkach obrotowych. Podkład mu-
zyczny stanowią dźwięki wydobywane z róż-
nych instrumentów, a także głosy dzieci. 
ZAPRASZAMY W KWIETNIU na CO W GNIAZD-
KU PISZCZY w ramach Objazdowego Spekta-
klu dla Najmłodszych. Szczegóły w pasku na 
sąsiedniej stronie.

s ł ó w  k i l k a 
o muzyce
a w zasadzie o koncertach, 
które za nami, chociaż w 
uszach ciągle jeszcze po-
brzmiewają echa, dźwięki. . . 
albo raczej te płyty, które ro-
zeszły się jak gorące bułki. 
Po pierwsze doskonały prezent na Dzień Kobiet - Same Suki. Strzał w dziesiątkę, szczególnie 
za sprawą bardzo trafnych, jakże tendencyjnych tekstów, a całość okraszona szczególnej 
urody sucharami pani Magdy i zabawnym do łez BiczBoxem na do widzenia. Dla opornych 
polecam zapoznanie się ze starą jak świat muzyką tradycyjną, ze szczególnym naciskiem na 
słuchanie ze zrozumieniem tekstu.. bo dziewczyny czerpią garściami nie tylko w warstwie 
muzycznej.
Po drugie VooVoo! Najstarsi Indianie nie pamiętają takiego koncertu w OKeju, a na pew-
no nie przypomina sobie jeden zaprzyjaźniony fotograf, który taką właśnie radosną reflek-
sją podzielił się ze mną tuż po. I to fakt! Sufit drżał, pył wirował w świetle reflektorów, a to 
co wyczyniał pan Waglewski na swoich gitarach wbijało w ziemię, zaś pan Pospieszalski 
w niezmiennie doskonałym humorze absolutnie dotrzymywał mu kroku. Oczywiście 
muzycy z drugiego planu jak najbardziej dawali radę, ale wiadomo.. .  Jedno jest pewne, 
OKej swoje 40 urodziny, jak każdy przyzwoity czterdziestolatek, obchodzi hucznie, a to prze-
cież dopiero początek. [aż]

GALERIA OK zaprasza na wernisaż  29 MARCA
m a l a r s t w o  r y s u n e k  i l u s t r a c j a  19. 0 0               
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WSPÓLNA SPRAWA                         WIEM WIDZĘ REAGUJĘ

MATURA USTNA Z JĘZYKA POLSKIEGO              LAST CALL

9 kwietnia
ZIELONE KOMPOZYCJE
warsztaty florystyczne 
[Świetlica OSP, Moszna 100]
17.00
12 kwietnia
IMPRESJE WIOSENNE
koncert muzyki poważnej BUKW
[OKej, ul. Wilsona 2, Brwinów]
17.00
14  kwietnia
ZIELONE KOMPOZYCJE
warsztaty florystyczne 
[Owca, ul. Cyprysowa 4, Owczarnia]
15.00
18 kwietnia
AUTOPORTRET 
wystawa pokonkursowa
[OKej, ul. Wilsona 2, Brwinów]
12.00
19 kwietnia
PORANEK MUZYCZNY dla dzieci
Dźwięki Podróży
[OKej, ul. Wilsona 2, Brwinów]
11.00 
ORGANIZM NAJLEPSZYM LEKA-
RZEM CZŁOWIEKA wykład BUKW
[OKej, ul. Wilsona 2, Brwinów]
16.30 
23 kwietnia
WSPÓLNA SPRAWA - WIEM WIDZĘ 
REAGUJĘ rozmowy z Katarzyną 
Guzek z Greenpeace, film
[OKej, ul. Wilsona 2, Brwinów]
12.00
24 kwietnia
DZIEŃ ZIEMI 
warsztaty z eko_ogrodnictwa
[OKej, ul. Wilsona 2, Brwinów]
15.00
25 kwietnia 
CO W GNIAZDKU PISZCZY Objazdo-
wy Spektakl dla Najmłodszych
[Świetlica OK, ul. Krótka 10, Otrębusy]
11.00
[Galeria Pasja, ul. Zawilcowa 14, Kanie]
16.00
WYMIENIŁ STRYJEK NA.. DRZEWKO
zbiórka elektrośmieci
[Owca, ul. Cyprysowa 4, Owczarnia]
10.00
26 kwietnia 
CO W GNIAZDKU PISZCZY Objazdo-
wy Spektakl dla Najmłodszych
[OKej, ul. Wilsona 2, Brwinów]
11.00
[Owca, ul. Cyprysowa 4, Owczarnia]
15.00

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

DROGA MŁODZIEŻY, 
proponujemy Wam gruntowne powtórzenie wiadomości z historii literatury, nauki o języku i kultury języka. Uporząd-
kujemy wspólnie Waszą wiedzę dotyczącą poszczególnych epok literackich w ujęciu chronologicznym i tematycznym. 
Podpowiemy, jak przygotować wystąpienie na egzaminie ustnym i jak poradzić sobie ze stresem egzaminacyjnym.
Wasi Szanowni Rodzice zdawali egzamin maturalny w czasach przed googlem i wikipedią, pisali wypracowania bez 
sciaga.pl – Wy też dacie radę!
Matura to bzdura, ale z próżnego i Salomon nie naleje ;-)

Zapraszamy po informacje / 22 729 34 15 oraz         Okej Brwinów

OTWARTE OGRODY                               8 KWIETNIA _18.0 0
Serdecznie zapraszamy mieszkańców gminy Brwinów, którzy mają gotowe pomysły, mają ogrody oraz 
tych, którzy czują, że mogą mieć pomysł i znają kogoś, kto ma ogród,  na pierwsze spotkanie organizacyjne 
związane z Festiwalem Otwarte Ogrody.

LISTY doElizy
Szanowni Czytelnicy,

serdecznie dziękujemy, za listy nadsyła-
ne do redakcji Qultywatora. Poruszacie 
w nich tematy ważne, nurtujące i wy-
magające głębszej refleksji. W tym nu-
merze pozwolę sobie zacytować frag-
ment jednego z nich, a odpowiedzieć 
na łamach biuletynu na dwa:

Droga Pani Elizo,
Jestem ojcem nastolatki, zakładam drugą 
rodzinę, ale do tej pory wychowywałem 
córkę samotnie. Utrzymuję poprawne 
kontakty z pierwszą żoną i boli mnie, że 
często jest ona piętnowana, jako wyrod-
na matka, która porzuciła rodzinę. Cieszę 
się, że Ośrodek Kultury porusza kwestię 
dyskryminacji osób żyjących inaczej. 
Dziękuję za to i życzę powodzenia, choć 
wiem, że wiele osób, także w naszym mie-
ście,  w tym mój sąsiad, nie powiem skąd, 
jest przeciwnych poruszaniu podobnych 
tematów i globalnemu edukowaniu mło-
dzieży.

Czesław
Szanowny Panie,

Miło przeczytać, że radzi Pan sobie w skom-
plikowanej sytuacji życiowej, jednakże 
zmuszona jestem dokonać pewnego 
sprostowania. Mianowicie, wykłady i war-
sztaty antydyskryminacyjne dla mło-
dzieży organizowane przez brwi-
nowski Okej nie dotyczą tego typu 
zagadnień.   Pierwszy z cyklu Edukacji 
Globalnej wykład miał na celu porusze-
nie tematu dyskryminacji osób niepeł-
nosprawnych fizycznie. Prezentowany 
film przedstawiał zmagania ze światem 
dziewczyn na wózkach inwalidzkich. 
W marcu obchodzimy dni solidarności 
z osobami niepełnosprawnymi i stąd 
pomysł na takie właśnie warsztaty. Dys-
kryminacja, to pojęcie szerokie, ale nie 
aż  tak,  żeby  pomieściło  wszelkie  lęki 
i uprzedzenia, jakimi ludzka natura jest 
obciążona. Edukacja globalna w wy-
daniu przygotowanym przez Ośrodek 
Kultury dotyczyć będzie na przykład 
ekologii, czy świadomej konsumpcji 
i turystyki, nie zaś tematu mniejszości 
światopoglądowych. 
Proszę uspokoić sąsiada i zaprosić go 
na kolejne spotkania, a przekona się 
on, że nie taki diabeł straszny.

I jeszcze odpowiedź na kolejny list, po-

ruszający problem palący, jak słońce 
latem:

Droga Pani Kazimiero,
W odpowiedzi na Pani list, w którym 
zapytuje Pani, czy „Ośrodek Kultury 
w ogóle organizuje coś dla dzieci w cza-
sie wakacji, kiedy i czy tylko dla dzieci 
z miasta, bo nigdzie to nie jest ogłasza-
ne” śpieszę wyjaśnić, że Ośrodek Kultu-
ry rokrocznie organizuje akcję „Lato w 
mieście” i tak się szczęśliwie składa, że 
właśnie w czasie wakacji. Jeżeli nie śle-
dzi Pani informacji w internecie i na pla-
katach, czy ulotkach, to może dobrym 
rozwiązaniem byłoby nawiązanie kon-
taktu z rodzicami dzieci, które już kiedyś 
korzystały z oferty Ośrodka Kultury. Za-
pisy na akcję „Lato w mieście” rozpoczy-
nają się (i kończą) pierwszego czerwca.
I niech nie zmyli Pani nazwa zwyczajowa 
„lato w mieście” stosowana w tysiącach 
miast, jak Polska długa i szeroka. Bo czy 
dziecko z miasta Wałcz pochodzi, czy ze 
wsi Myszołowy – prawo do wypoczyn-
ku na półkoloniach ma jednakie.

Z poważaniem
Eliza

Zachęcamy do pisania listów do redakcji Qltywatora 
q l t y w a t o r @ o k . b r w i n o w. p l

to comiesięczny cykl spotkań z zakresu EDUKACJI GLOBALNEJ w OKeju. Każde spotkanie obej-
muje inny temat i dzieli się na:
- wykład, film, pogadankę, panel dyskusyjny z zaproszonym gościem,
- warsztaty uzupełniające dla chętnych (+ opcjonalnie akcję w mieście).
Na kwiecień przypadają działania związane z obchodami Dnia Ziemi. Planujemy rozmowy o zmianach klimatu 
z Katarzyną Guzek, ekspertką z Greenpeace oraz projekcję filmu, a także warsztaty z eko-ogrodnictwa oraz bu-
dowę ogródka ziołowego w OK_ogrodzie

Ponadto Brwinów dołącza do ogólnopolskiej akcji HejtStop - usuwania nienawi-
ści z elewacji budynków,  w ramach czego będziemy usuwać nienawistne hasła 
i symbole nawołujące do przemocy ze ścian m.in. budynku poczty, sklepów
i parkingów.
20 MARCA odbędą się warsztaty „Jak samodzielnie usuwać nienawiść z inter-
netu i murów miast” oraz warsztaty z tworzenia szablonów - przygotowanie do 
praktycznej części akcji HejtStop.
21 i 27 MARCA odbędzie się zamalowywanie wybranych miejsc, na niektórych 
z nich znajdą się symbole wiosny, odbite z przygotowanych wcześniej szablo-
nów.
Akcja HejtStop jest częścią akcji antydyskryminacyjnych, które w marcu odbywają się w Okeju (pokaz filmu 
o niepełnosprawnych modelkach pt. „Modelki” w reż. Moniki Pawluczuk i spotkanie na temat dyskryminacji 
z Magdaleną Chustecką, ekspertką antydyskryminacyjną oraz wystawa infografik „Dyskryminacja a edukacja” 
- o mniejszościach w podręcznikach szkolnych, którą można oglądać do końca marca w ogrodzie OKeja). 

ZAPRASZA Anna Zajdel, trenerka edukacji globalnej, animatorka kultury.
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Wśród uczestników byli wy-
chowankowie świetlic socjo-

terapeutycznych prowadzonych w 
Brwinowie i Żółwinie przez Dział 
Wspierania Rodziny Środowisko-
wego Ośrodka Pomocy społecznej, 
a także dzieci z Galerii Pomysłów 
„Pasja” w Kaniach oraz kańskich 
placówek dla najmłodszych: przed-
szkola i żłobka „Koziołki”, a także 
przedszkola zgromadzenia sióstr 
służebniczek NMP im. Edmun-
da Bojanowskiego „Ochronka”. W 
konkursie wzięli też udział czytelni-
cy biblioteki.

Wypowiedzi artystyczne były 
różnorodne. Były prace pla-

styczne, ale również literackie i po-
etyckie. Organizatorem konkursu 
była Biblioteka Publiczna im. Wa-
cława Wernera w Brwinowie wraz 
z Galerią Pomysłów „Pasja” z Kań 
i warszawskim Wydawnictwem 
BIs. Przed wykonaniem pracy do 
konkursu, każdy młody czytelnik 
mógł zwiedzać wybraną placówkę 
biblioteki w Brwinowie lub filię bi-
blioteki w Otrębusach, wysłuchać 
o jej historii, obejrzeć cenne zbiory 

w marcu nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu pt. „Bibliote-
ka w oczach czytelnika”. Celem konkursu było promowanie  
czytelnictwa i literatury. Konkurs cieszył się dużym zaintereso-
waniem: udział w nim wzięło ponad 80 dzieci. 

i obserwować pracę pań biblioteka-
rek. zebrane prace plastyczne kon-
kursowe zostały wykonane różnymi 
technikami: pastele, kredki, ołówek, 
akwarele, wyklejane kawałkami 
gazety, aż po prace przestrzenne 
przedstawiające panie bibliotekarki 
oraz Bibliotekę dla Dzieci. Prace nie 
tylko cieszą oko przepiękną barwą i 
kompozycją. W każdej pracy kryje 
się jakaś myśl, przesłanie czy histo-
ria związana z książką i biblioteką. 
Również wypowiedzi literackie są 
bardzo ciekawe.  Autorzy wierszy 
piszą o bibliotece, o jej przyjaznej i 
sympatycznej atmosferze, o tym co 
daje nam czytanie książek i o tym, 
że lubią nas, panie bibliotekarki „…
Lubię panie z biblioteki, lepsze są 
niż wszystkie leki…”. Pokonkurso-
wa wystawa „Biblioteka w oczach 
czytelnika” jest dostępna do końca 
kwietnia w filii Biblioteki w Otrębu-
sach, przy ul. Wiejskiej 1, a w maju 
będzie gościć w Oddziale dla Dzieci 
i Młodzieży w Brwinowie, przy ul. 
Kościuszki 1E. 

W trakcie burzliwych dyskusji 
komisja konkursowa wyłoni-

Finał konkursu „Biblioteka w oczach czytelnika”

ła i nagrodziła trzydziestu laureatów 
konkursu: Agnieszka Chocyk, Mi-
chał Chocyk, Michał Dudek, Krzyś 
Dudek, Oliwer Gruszka, Weroni-
ka Dybowska, Aleksander szyma-
niak, Kinga Wojtuszkiewicz, Anna 
Podsaba, Tobiasz Łempicki-Janik, 
Tymoteusz Łempicki-Janik, Oliwia 
Fill, Jagódka Buczak, Magdalena 
Magierska, Ola Morawska, Gabry-
sia Frydrych, Inga Frączek, Magda 
Kwiatkowska, Ewa Tomalak, Maja 
Kurowska, szymonek Wróbel, Alek-
sandra Matusik, Mateusz Krawczyk, 
Weronika Ługowska, Maciej Bu-
czak, Natalia Machnikowska, Antek 
Winiarski, szymon Chmielewski, 
Michał sobecki, Pola Lężak. 

Przy wyborze Komisja kiero-
wała się wieloma kryteriami. 

Prace podzielone były w pierwszej 
kolejności według wieku. Następnie 
brano pod uwagę oryginalność 
oraz staranność i estetykę wy-
konania. Każdy, kto brał udział  
w konkursie, będzie nagrodzony. 

Pozostali uczestnicy również otrzy-
mają drobne nagrody za udział  
w konkursie. O odbiorze nagród 
poinformujemy już wkrótce na stro-
nie www.biblioteka.brwinow.pl lub  
tel. 22 758 50 79.

— Elżbieta Skalska
i Małgorzata Sławińska,

Biblioteka Publiczna w Brwinowie

Sukces gimnazjalistki z Jedynki
W marcu zakończył się etap wojewódzki konkursów przed-
miotowych organizowanych pod patronatem Mazowiec-
kiego Kuratora Oświaty. Wykraczają one poza program 
realizowany w szkole i przystępują do nich najzdolniejsi 
uczniowie. Zdobycie tytułu laureata jest dużym sukcesem. 

Dyrekcja zespołu szkół nr 1 w 
Brwinowie z radością i dumą 

przyjęła informację   o  zwycięstwie 
swojej uczennicy: Wiktoria Wojt-
czak,  uczennica klasy IIIB, została 
laureatką kuratoryjnego konkursu 
przedmiotowego z języka polskiego.

Ten sukces to efekt niemal ca-
łorocznej, ciężkiej pracy, pod 

okiem nauczycielki języka polskiego 
Ewy Bukowskiej. Razem z Wiktorią 
przygotowywały się jeszcze dwie 
inne uczennice, jednej z nich udało 
się zakwalifikować do etapu rejono-
wego. W tym miejscu nie omieszka-
my się pochwalić, że Wiktoria jest 
jedyną laureatką owego konkursu 
na terenie gminy Brwinów.

Korzystając z uzyskanych upraw-
nień, dziewczynka zostanie 

zwolniona z części humanistycznej 
egzaminu gimnazjalnego i otrzyma 
z niej maksymalną liczbę punktów. 
Ma też zapewnione miejsce w do-
wolnie wybranej przez siebie szkole 
średniej.

Nasza gimnazjalistka jest osobą 
niezwykle miłą, uśmiechniętą, 

skromną i pracowitą. W pełni zasłu-
żyła na laur zwycięzcy.

— Katarzyna Jakubiak,
Zespół Szkół nr 1 w Brwinowie
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Na zdjęciu: Wiktoria ze swoją  
nauczycielką jęz. polskiego.

Biblioteka Publiczna w Brwinowie, mieszcząca się przy ul. Grodziskiej 12 
(obok Urzędu) zaprasza mieszkańców naszego miasta i nie tylko, na odby-
wające się raz w miesiącu spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki (DKK).
Dyskusyjny Klub Książki działa od kilku lat, na spotkania przychodzą oso-
by, które lubią czytać i rozmawiać o lekturze. Ważne jest to, że uczestnicy nie 
muszą prowadzić poważnych dyskusji, ani znać się na literaturze, po prostu 
dzielą się swoimi odczuciami po przeczytanej lekturze. Klubowicze nie mu-
szą być czytelnikami biblioteki i nie muszą przychodzić  na każde spotkanie. 
zasady dyskusji:
•	szanujemy	opinie	innych,	im	więcej	różnych	opinii	tym	lepiej,
•	nie	oceniamy	gustów	czytelniczych	klubowiczów,
•	nie	wszystkie	lektury	nam	się	spodobają,	ale	mimo	to	spróbujmy	 
     je przeczytać,
•	przychodzimy	na	spotkanie	nawet,	jeśli	nie	udało	się	nam	 
    dokończyć lektury,
•	każdy	członek	klubu	jest	mile	widziany,	bez	względu	na	to,	w	jakim 
    tempie czyta,
•	jesteśmy	otwarci	na	nowych	autorów	i	nowe	książki,
•	przede	wszystkim	mamy	się	dobrze	bawić!

Na najbliższym spotkaniu 27 marca (piątek) o godz. 18.00 omawiana bę-
dzie powieść pt. „Przerwy” Bohumila Hrabala. Książkę można wypożyczyć 
w bibliotece i zapoznać się z jej treścią przed spotkaniem.

Czytają 
i dyskutują

z a p r o s z e n i e

warsztaty rękodzieła „OCzKO DO OCzKa”
podstawy szydełkowania dla dzieci ze szkół podstawowych

w każdy czwartek  o  godz. 16:30 
w Bibliotece dla dzieci przy ul. Kościuszki 1e. 

Prowadzenie: elżbieta strojek
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Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej bierze udział 
w projekcie „wolontariat – szansa dla integracji” organizowa-
nym przez Centrum wolontariatu w warszawie. w ramach  
projektu odbywają się szkolenia dla koordynatora wolontariatu 
i cykl szkoleń dla wolontariuszy w wieku 14–18 lat. 
zapraszamy osoby w każdym wieku zainteresowane świadcze-
niem pracy wolontarystycznej oraz potrzebujących wsparcia  
ze strony wolontariuszy.
więcej informacji u koordynatora wolontariatu: 
tel. 533 305 925W ramach projektu maskotka 

Mela podróżowała po Euro-
pie, a dzieci ćwiczyły angielski i po-
znawały rówieśników z innych kra-
jów. Nauczycielka jęz. angielskiego 
Arleta Kowalska opowiada: 
Chcieliśmy dać uczniom najlepszą 
szansę rozwoju, oferując im możli-
wości wymiany doświadczeń, dzie-
lenia się wiedzą, współpracy oraz 
poszerzania swoich horyzontów. Na-
szymi partnerami były szkoły w Tur-
cji, Chorwacji, Bułgarii, Hiszpanii, 
Słowacji i Włoszech. Po zakończeniu 
projektu złożyliśmy wniosek o przy-
znanie Krajowej Odznaki Jakości 
eTwinning. Zgłoszenia szkół analizo-
wane są przez Narodowe Biuro Kon-
taktowe (NSS) naszego kraju. 
Jak napisano na stronie eTwinning: 
„Odznaki Jakości eTwinning przy-
znawane są nauczycielom za wy-
bitne projekty eTwinning. Odznaka 
Jakości jest konkretnym wyrazem 
uznania dla nauczycieli i uczniów 
za wysoki poziom działań na rzecz 
eTwinningu. Dla uczniów jest wspa-
niałą motywacją do dalszej pracy, 

w poprzednim roku szkolnym 
2013/2014 w szkole Podstawowej w 
Otrębusach realizowany był pro-
jekt eTwinning pt. „Tour de eu-
rope with Mela”. Projekt został 
wyróżniony, a Miś Mela zdo-
był odznakę.

a dla szkoły publicznym uznaniem 
jakości i otwarcia się na współpracę 
europejską.
Projekt musi być wybitny w nastę-
pujących obszarach: innowacja pe-
dagogiczna, integracja z programem 
nauczania, komunikacja i wymia-
na informacji pomiędzy szkołami 
partnerskimi, współpraca pomiędzy 
szkołami partnerskimi, wykorzy-
stanie technologii, rezultaty, wpływ  
i dokumentacja.
Podróż naszej Meli po Europie speł-
niła wszystkie powyższe kryteria i 
zostaliśmy uhonorowani Krajową 
Odznaką Jakości eTwinning! Jest 
nam bardzo miło, bo znaleźliśmy się  
w gronie wspaniałych uczniów, na-
uczycieli i szkół. Jest to nie tylko doce-
nienie naszej pracy, ale także zachęta 
do dalszych poszukiwań na drodze 
podnoszenia jakości nauczania.

— Arleta Kowalska,
Zespół Szkół w Otrębusach

Miś z odznaką jakości o G ł o s z e n i e

Święto patrona LO, wybitneg pi-
sarza Jarosława Iwaszkiewicza, 

obchodzone jest w związku z przy-
padającą 2 marca rocznicą jego 
śmierci: tym roku trzydziestą piątą. 
Jarosław Iwaszkiewicz większą część 
życia spędził w stawisku i czuł się 
związany z Brwinowem. 

Na Dzień Patrona zostali zapro-
szeni goście: zastępca burmi-

5 marca 2015 roku w lO im. Jarosława Iwaszkiewicza w Brwi-
nowie obchodzono Dzień Patrona. Podczas uroczystości pra-
cownikom szkoły wręczono medale za zasługi dla Obronności 
Kraju i odznaki „Przyjaciel dziecka”. nagrody otrzymali ucznio-
wie, którzy zwyciężyli w konkursie matematycznym. awanso-
wali kadeci z klasy o profilu mundurowym.

strza Jacek Janowski, mjr Waldemar 
Kruszyński – Honorowy Obywatel 
Brwinowa i wiceprezes zrzeszenia 
Wolność i Niezawisłość, płk Witold 
Lisowski – prezes Fundacji Grobu 
Nieznanego Żołnierza, Marzena 
Grochowska – honorowy prezes 
Towarzystwa Przyjaciół Warszawy 
i członek Towarzystwa Przyjaciół 
Warszawy Beata Tomecka. z Mu-
zeum im. Anny i Jarosława Iwasz-

Dzień Patrona w LO w Brwinowie

Wszyscy byliśmy bardzo pod-
ekscytowani i z niecierpli-

wością wyczekiwaliśmy  momentu, 
kiedy Pani Prezydentowa powita 
nas w Pałacu Prezydenckim. Dla 
wszystkich dzieci była to niezwy-
kła okazja do obejrzenia wnętrza  
i spotkania z Panią Prezydentową. 
Mogliśmy zrobić sobie pamiątkowe 
zdjęcie i porozmawiać chwilę. Pani 
Anna Komorowska chciała wiedzieć 
skąd przyjechaliśmy, co robimy na 
co dzień, czym się interesujemy, czy 
nam się podoba w Pałacu? Oczywi-
ście byliśmy zachwyceni wszystkim 
co zobaczyliśmy, wystrój, meble i 
styl urządzenia Pałacu zrobiły na 
nas ogromne wrażenie.

wychowankowie świetlic socjoterapeutycznych gminy Brwi-
nów byli z wizytą u Pierwszej Damy anny Komorowskiej. Oka-
zją do tego uroczystego spotkania był jubileusz 15-lecia istnie-
nia Fundacji Przyjaciółka, która zaprosiła nas, byśmy wspólnie 
z nimi dzielili te wspaniałe chwile.

Podczas wizyty przekazaliśmy 
Fundacji Przyjaciółka pamiątko-

wy list gratulacyjny z okazji jubile-
uszu oraz upominek przygotowany 
specjalnie na tą okoliczność. Nasza 
współpraca z Fundacją rozpoczę-
ła się w 2012 roku i trawa do dziś. 
Wspólnie zrealizowaliśmy wiele 
projektów i mamy nadzieję, że to 
dopiero początek naszej przygody.

Jesteśmy bardzo wdzięczni Fun-
dacji Przyjaciółka, że zaprosiła 

nas na to uroczyste spotkanie, za co 
dziękujemy z całego serca.

— Barbara Korytkowska,
Świetlica Socjoterapeutyczna, Brwinów

Wizyta dzieci w Pałacu Prezydenckim

Na zdjęciach: Z wizytą w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Dzieci cieszyły 
się z wycieczki oraz upominków.

Na zdjęciu: Poczet sztandarowy 
towarzyszył oficjalnej części Dnia 
Patrona.

kiewiczów w stawisku przybyły 
dyrektor Alicja Matracka-Kościelny 
oraz kustosz Ewa Cieślak.

Podczas uroczystości pracownicy 
szkoły otrzymali odznaczenia. 

Medalem za zasługi dla Obronności 
Kraju zostali odznaczeni: zofia Ko-
walczyk, Elżbieta Baczewska, Mag-
dalena Kapuścińska-Urbaniak oraz 
Jan Niemira. Płk Marek Roguski, 
który jest opiekunem klasy o profilu 
mundurowym, został odznaczony 
Krzyżem za zasługi dla związku 

Kombatantów Rzeczypospolitej 
Polskiej i Byłych Więźniów Politycz-
nych. Odznakę „Przyjaciel Dziecka” 
otrzymali pracownicy szkoły: Ma-
ria Bazydło, Bogumiła Gaweł, ks. 
sylwester Lament, Jolanta sikorska 
oraz Małgorzata Obsowska.

Po raz pierwszy w LO miała miej-
sce uroczystość nadania awansu 

uczniom z klasy Ia o profilu mundu-
rowym. Awansowano troje uczniów: 
Dorotę Wójcik, Martynę Ryś, Bart-
ka stypułkowskiego. Uczniowie 
przygotowali z okazji Dnia Patro-
na swoje wystąpienia: slajdy o ży-
ciu Iwaszkiewicza, recytację poezji  
i prezentacje o technice przyszłości.FO
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Punkty, w których można otrzymać Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy Brwinów „Ratusz”. Kolejne wydanie jest planowane 22 kwietnia 2015 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  zs nr 1, ul. J. Piłsudskiego 11  zsO, ul. Żwirowa 16  
Przedszkole słoneczne, ul. słoneczna 6  Przedszkole Leśne, ul. s. Lilpopa 4  Filia przedszkola, ul. J. Piłsudskiego 19  NzOz Alfa – ul. Powstańców 
Warszawy 8  NzOz Peronowa, ul. Peronowa 4b  Agencja pocztowa, ul. 11 Listopada 4F/F     
BRWINÓW: SKLEPY
sklep „Czwórka” – ul. Grodziska 4,  Apteka – ul. Grodziska 7  sklep – ul. Grodziska 10  Książki Galeria Brwinów – ul. Grodziska 46  Hurtownia 
Magmar – ul. Wilsona 52  sklep Krokodyl – ul. Wilsona  sklep Jaworek – ul. Wilsona 28a  sklepy przy Rynku: zdrowa żywność  Carrefour  
Antoniak  Melba  Ksero A-0 Rynek 18  Top Market zygzak, ul. Armii Krajowej 14  sklep – ul. Kościelna 19  sklep – ul. Płocka 13  sklep – ul. 
Powstańców Warszawy 30  społem – ul. Pszczelińska 48  Patrix – ul. Pszczelińska 34  sklep – ul. Kraszewskiego 1  sklep U Jacka – ul. sochacze-
wska 19  sklep na Borkach – ul. Kępińska 66  kioski przy rondzie W. Kowalskiego (obok GOK-u i TAXI)     
SOŁECTWA: INSTYTUCJE i SKLEPY     
Otrębusy: zespół szkół – ul. M. Piaseckiego 2  Toeplitzówka – Biblioteka, NzOz – ul. Wiejska 1  Przedszkole – ul. Wiejska 1a  świetlica 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  
dZIĘKUJEMY ZA POMOC W dYSTRYBUCJI „RATUSZA” SOŁTYSOM SOŁECTW: 
 Biskupice  Czubin  Krosna  Milęcin  Terenia  Owczarnia  Żółwin  Parzniew  Falęcin  Moszna  Domaniew  Kotowice  Koszajec

Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza otwarty konkurs ofert  
na realizację zadania publicznego w 2015 r. w zakresie 
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

WSPIERANIE KULTURY FIZYCZNEJ: 
zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych 
 1. Piłka nożna

 2. Siatkówka dla dzieci z rocznika 2002 i młodsze

Oferty można składać do 13 kwietnia 2015 r. do godz. 18.00.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biuletynie Informacji 
Publicznej oraz na stronie dla organizacji pozarządowych
wejście przez www.brwinow.pl lub bezpośrednio:
                            ngo.brwinow.pl

Informacje: Biuro Promocji, Urząd Gminy Brwinów,  
ul. Grodziska 12, tel. 22 738 26 29

Wspieranie  kultury fizycznej ze środków budżetu gminy Brwinów 
realizowane jest na podstawie „Rocznego programu współpracy 
gminy Brwinów z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok”

Kursy samoobrony dla kobiet cie-
szą się sporą popularnością. W 

odpowiedzi na częste zapytania za-
interesowanych klub Pantera Brwi-
nów uruchamia nowe zajęcia dla 
pań. – Trening umiejętności radze-
nia sobie w sytuacjach zagrożenia 
połączony będzie z podnoszeniem 
sprawności fizycznej. Uczestniczki 
zajęć dowiedzą się także, jak wyko-
rzystać do obrony przedmioty co-
dziennego użytku. Przydać się może 
wszystko, co mamy pod ręką, np. 
torebka czy telefon komórkowy – 
wyjaśnia prezes Pantery Kazimierz 
Rutkowski i zaprasza na kurs panie 

Jak skutecznie obronić się przed napastnikiem? Klub sporto-
wy Pantera Brwinów zaprasza panie na zajęcia ze sztuki walki 
obronnej. Od kwietnia rusza kurs dla początkujących.

Samoobrona dla kobiet

został rozstrzygnięty ponowiony 
konkurs w dziedzinie kultury 

fizycznej. Dotację na prowadzenie 
zajęć i starty w lidze amatorskiej 
piłki nożnej halowej uzyskało To-
warzystwo Gimnastyczne sokół, a 
klub Tennis Life otrzymał środki na 
prowadzenie tenisowych zajęć dla 
najmłodszych. 

Błędy w złożonych ofertach 
spowodowały, że niemożli-

we było rozstrzygnięcie konkursu 
w dziedzinie piłki nożnej, a tak-
że siatkówki dla dzieci. Burmistrz 
zdecydował o niezwłocznym po-

został już rozstrzygnięty drugi konkurs na dotacje sportowe. 
niedługo po zamknięciu tego numeru „Ratusza” zostanie roz-
strzygnięty konkurs dotyczący działań profilaktycznych. 

Dotacje dla organizacji pozarządowych: 
kolejne rozdania w dwóch konkursach

nowieniu konkursu: jest jeszcze 
szansa na pozyskanie dotacji.  
Oferty można składać do 13 kwiet-
nia 2015 r.

O dotacje na działania związane 
z przeciwdziałaniem uzależ-

nieniom i promowaniu życia bez 
nałogów ubiegały się w konkursie 
dwa stowarzyszenia trzeźwościowe: 
Brwinowskie stowarzyszenie Ro-
dzin Abstynenckich „szansa” oraz 
stowarzyszenie Rodzin Abstynenc-
kich „Trzewi Razem”. Wyniki kon-
kursu zostaną ogłoszone w termi-
nie do 30 marca 2015 r. 

o G ł o s z e n i e

w każdym wieku, niezależnie od po-
ziomu sprawności fizycznej. Nad nią 
będą mogły pracować podczas za-
jęć. Obowiązujący strój to koszulka  
t-shirt, długie spodnie sportowe 
oraz klapki do przejścia na salę, 
gdzie ćwiczenia odbywają się, po-
dobnie jak w przypadku sztuk wal-
ki, na boso.

Pierwszy trening odbędzie się  
w środę 1 kwietnia o godz. 19.30 

w sali gimnastycznej przy stadionie 
Miejskim w Brwinowie, przy ul. Tu-
rystycznej 4.
Kontakt do Ks Pantera Brwinów: 
www.pantera-brwinow.org

systematyczna praca przygoto-
wawcza na VI Bieg sobótko-

wy rusza dzień po Wielkanocy. 
Trening rozpocznie się we wtorek  
7 kwietnia o godz. 19.30 przy ze-
spole szkół Ogólnokształcących  
w Brwinowie, ul. Żwirowa 16.

Inicjatorzy, doświadczeni biegacze 
sophia van de Boel i Mieczysław 

Mieczkowski, zachęcają: Biegamy 
dla zdrowia i dla przyjemności, ale 
także po to, żeby poprawiać kondy-
cję oraz rozwijać szybkość. Naszym 
głównym celem jest, aby biegało się 
z przyjemnością, lecz bez kontuzji. 

Od 7 kwietnia biegacze będą mogli rozpocząć przygotowania 
do startu: treningi dla osób na różnym poziomie zaawansowa-
nia prowadzić będzie Towarzystwo Gimnastyczne sokół.

Treningi dla biegaczy: przygotowanie 
do czerwcowego Biegu Sobótkowego

Szczególną uwagę zwracamy na ćwi-
czenia i rozciąganie. Dopilnujemy 
także, aby nikt nie postawił poprzecz-
ki wyżej niż jest to w jego/jej mocy. 
Liczy się przede wszystkim zdrowie! 
Mały postęp też jest postępem!

Biegacze będą podzieleni na trzy 
grupy zaawansowania. W tre-

ningach mogą uczestniczyć osoby, 
które ukończyły 18 lat.
Więcej informacji:
www.facebook.com/BiegBrwinow
sophia van de Boel: tel. 501 201 333
Mieczysław Mieczkowski: 
tel. 692 025 881

liga okręgowa na stadionie Miejskim (kwiecień 2015)

4 kwietnia, godz. 14.00  – mecz z UmKS Piaseczno 
18 kwietnia,  godz. 14.00  – mecz z FC Lesznowola


