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Kilometry asfaltu na przebudowanych drogach, jezdnie z kostki, drogi utwardzane kruszywem lub destruk-
tem – wiele zrobiono w tym roku dla poprawienia stanu dróg. Gmina Brwinów wsparła też powiat prusz-
kowski w realizacji przebudowy dróg z Moszny do Pruszkowa i Domaniewa. Kolejny rok z rzędu udaje się 
pozyskać dofinansowanie rządowe, inwestycje idą pełną parą. Zmiany dotyczą kilkudziesięciu dróg.

Przebudowa dróg gminnych
W ramach przeprowadzonej przebudowy nową nawierzchnię zyskały ulice 
w Brwinowie: zgoda, Żwirowa przy szkole, 11 Listopada i sochaczewska na 
odcinku „osiedlowym”. Powstała także pierwsza droga asfaltowa w Krośnie – 
główna ulica wsi, ul. Józefowska została przebudowana na odcinku ok. 600 m. 
Trwają jeszcze ostatnie prace przy zadaniu „Przebudowa ul. Łosia, ul. Przejaz-
dowej, ul. Wiejskiej i ul. Bukowej w Otrębusach oraz ul. zamkowej i ul. Lilpo-
pa w Brwinowie”. Na tę inwestycję gmina Brwinów otrzymała dofinansowa-
nie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, tzw. schetynówek. 
Kwota dotacji to ponad 2,2 mln zł. – Gładka nawierzchnia cieszy kierowców, 
ale my pamiętamy też o bezpieczeństwie pieszych i kierowców – podkreśla 
burmistrz Arkadiusz Kosiński. – Tam, gdzie jest to możliwe ze względu na 

szerokość pasa drogowego, budujemy przy okazji ciągi pieszo-rowerowe,  
a na jezdnię wprowadzamy elementy bezpieczeństwa ruchu: skrzyżowania 
wyniesione i szerokie progi płytowe – podkreśla burmistrz. Po zakończeniu 
prac budowlanych Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa dba o zagospo-
darowanie pasów zieleni przy nowych drogach: kompozycje krzewów i traw 
upiększają przestrzeń publiczną. 
Długie oczekiwanie na zatwierdzenie czasowej organizacji ruchu opóźni-
ło rozpoczęcie prac przy przebudowie ul. Armii Krajowej w Brwinowie. 
Dopiero teraz ta inwestycja otrzymała zielone światło, a wykonawca zapo-
wiada, że prace zakończy jeszcze w październiku: przebudowany zostanie 
fragment od ujęcia wody oligoceńskiej do ostatniego ukończonego budynku 
na osiedlu Księżopole. Dalszy fragment musi zaczekać do zakończenia bu-

Drogi w gminie Brwinów zmieniają się na lepsze
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Gmina Brwinów wyłania w przetargu firmę, która zbuduje pasywną (czyli „bardziej niż energooszczędną”) 
halę sportową i przebuduje przy okazji część budynku gimnazjum przy ul. Piłsudskiego 11 w Brwinowie. 
Umowa będzie przewidywać ukończenie sali do czerwca 2017 r. Koszt budowy: blisko 10 mln zł. 

Ruszy budowa sali gimnastycznej przy brwinowskiej Jedynce

Brak odpowiedniej sali gimnastycznej był od lat 
bolączką brwinowskiego zespołu szkół nr 1 (do 

tej szkoły uczęszcza obecnie ponad 747 dzieci). za 
dwa lata sytuacja się zmieni: sala sportowa będzie 
kolejną dużą inwestycją kubaturową w gminie Brwi-
nów („w kolejce” wyprzedziło je przedszkole w Brwi-
nowie oraz gimnazjum w Otrębusach). 

Przygotowania trwały od wielu miesięcy. Powstał 
projekt nowoczesnego obiektu, który będzie wy-

budowany w standardzie pasywnym. Parametry są 
tu bardziej wymagające niż dla typowych budynków 
energooszczędnych, co pozwoli w przyszłości na 
uzyskanie niskich kosztów utrzymania.

W tym roku zostały już wykonane badania  
archeologiczne na terenie inwestycji. Trwa 

analiza ofert złożonych w przetargu.
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Na zdjęciu powyżej: ul. Lilpopa w Brwinowie. U góry z prawej: ul. Żwirowa przy szkole.
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URZĄD GMINY BRWINÓW
BUDYNek pRZY Ul. GRoDZIskIej 12 I 12A:  
Biuro Obsługi Interesanta, tel. 22 738 26 15 
Sekretariat burmistrza Arkadiusza Kosińskiego, tel. 22 738 26 12 
Biuro Rady Miejskiej, tel. 22 738 26 50 
Urząd stanu Cywilnego, tel. 22 738 25 61
Referat spraw Obywatelskich, tel. 22 738 25 72
Ewidencja Działalności Gospodarczej, tel. 22 738 26 51
Referat Budżetowo-Finansowo-Podatkowy (podatki), tel. 22 738 26 34
Geodeta Gminny Gminy Brwinów, tel. 22 738 26 54 
Referat Planowania Przestrzennego, tel. 22 738 26 54
Referat Gospodarki Nieruchomościami, tel. 22 738 26 53
Biuro Promocji, tel. 22 738 26 29
Referat Oświaty, tel. 22 738 26 17

URZĄD GMINY BRWINÓW
BUDYNek pRZY Ul. T. koŚCIUsZkI 4A: 
Sekretariat zastępcy burmistrza  
                      Sławomira Walendowskiego, tel. 22 738 25 66
Referat Inwestycji i Remontów, tel. 22 738 25 84
Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa, tel. 22 738 25 90
Referat Gospodarki Komunalnej, tel. 22 738 26 37  
zespół ds. Obsługi Gospodarki Odpadami, tel. 22 738 25 91

Straż  Miejska w Brwinowie 
tel. 22 729 63 94 oraz bezpłatny z terenu gminy: 986
e-mail: straz.miejska@brwinow.pl

Redakcja biuletynu: Biuro Promocji, e-mail: promocja@brwinow.pl 
Współpraca: Gminny Ośrodek Kultury w Brwinowie (str. 8–9 i 12)

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

W NASTĘPNYM NUMERZE „RATUSZA”
Czekamy na potwierdzenie  
dobrych wieści: 
PAŁAC WIERUSZ-KOWALSKICH 
WRACA DO GMINY 
(Więcej już teraz na str. 3 w komentarzu 
burmistrza Arkadiusza Kosińskiego)

Bieżące informacje na stronie 
brwinow.pl oraz fb.com/Brwinow

dowy budynku na rogu ul. Armii Krajowej i zgody (ciężki sprzęt budowlany 
mógłby zniszczyć nową drogę).
Współpraca na drogach powiatowych
Pomoc w przygotowaniu dokumentacji, przekazanie części gruntu oraz do-
tacja w wysokości 780 tys. zł pomogły powiatowi pruszkowskiemu w re-
alizacji przebudowy dróg w rejonie Moszny. Drogi z Moszny w kierunku 
pruszkowskiego Gąsina oraz z Moszny do Domaniewa zmieniły się nie do 
poznania: gładki asfalt, chodniki, rozwiązania służące bezpieczeństwu.
Utwardzanie dróg gruntowych
Utwardzenie dróg gruntowych kruszywem na podbudowie z tłucznia beto-
nowego zostało wykonane na łącznej długości 2,7 km. Dotyczy ulic: Garde-
nii, Akacjowej, Woydy i Myśliwskiej w Brwinowie oraz sosnowej i Makowej 
w Żółwinie, sokoła w Tereni, Nadrzecznej w Krośnie, łącznika ulic Cykady 
i Koników Polnych w Owczarni, w bocznej od Polnej w Kaniach, w bocznej 
od Poziomki w Otrębusach, a także drogi w Falęcinie w stronę Milanówka.
Nowa podbudowa, destrukt i emulsja 
Odtworzenie nawierzchni dróg destruktem na podbudowie z kruszywa  
i podwójne utrwalenie powierzchniowe emulsją asfaltową zostało wykonane 
na długości 3,6 km na ulicach: Paszkowskiego, Wileńskiej (odc. Biskupicka–
Łomżyńska), Błońskiej (odc. Żukowska–Czubińska), Klonowej (odc. Bisku-
picka–Chopina), Chopina (odc. Klonowa–Mickiewicza), Fabrycznej (odc. 
Pszczelińska–Otrębuska), Mazowieckiej, Owsianej, Prusa (odc. Borkowa–
Kraszewskiego), Żółwiej, Żabiej, Leśnej, Kwiatowej (odc. Biskupicka–Cho-
pina) w Brwinowie, a także Źródlanej w Kaniach i zielonej w Otrębusach.
Remonty cząstkowe
Gmina Brwinów stara się na bieżąco likwidować ubytki. Czasami wystarczy 
załatanie kilku dziur, by poprawić stan drogi i bezpieczeństwo. Remonty 
cząstkowe zostały wykonane łącznie na odcinku 4,5 km. 
Gmina porozumiewa się z PKP PLK
Asfaltowa nawierzchnia ulic Mszczonowskiej i Wiśniowej oraz fragmentu 
ul. sochaczewskiej (w rejonie zbiornika retencyjnego) to skutek remontów, 
które PKP PLK przeprowadziły po zakończeniu prac przy modernizacji li-
nii kolejowej. Negocjacje prowadzone przez burmistrzów Akradiusza Ko-
sińskiego i sławomira Walendowskiego zakończyły się pomyślnie dla gmi-

ny. zgoda na przejazd tymi ulicami 
samochodów ciężarowych dostar-
czających materiały potrzebne do 
przebudowy torów została udzielona 
pod warunkiem, że po zakończeniu 
ruchu ciężkich pojazdów spółka ko-
lejowa wykona remont nawierzchni.
Na zdjęciu: Prace na ul. Sochaczew-
skiej w Brwinowie

Referat Inwestycji i Remontów liczy, że tym razem uda się wyłonić wykonawcę. Będzie on miał czas do 15 grudnia, 
by zbudować chodnik wraz z odwodnieniem w ul. Nadarzyńskiej na odcinku od ul. Kasztanowej do ul. słonecznej 
(zakres zgodnie z załącznikiem mapowym). zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika wzdłuż ul. Nadarzyńskiej 
(odc. od ul. szkolnej do ul. Leśnej) w Żółwinie” ma być kontynuowane w przyszłym roku. W ten sposób piesi zyska-
ją kolejny chodnik przy ruchliwej drodze. W 2012 r. gmina zbudowała 1,2-kilometrowym odcinku w ul. szkolnej. 

W pierwszym przetargu na budowę chodnika w Żółwinie nie udało się wyłonić wykonawcy. 
Termin składania ofert w drugim przetargu upływa 1 października o godz. 13.00.

Poszukiwany wykonawca chodnika w Żółwinie

Dokończenie artykułu ze str. 1 >>>

Gmina przyjazna rowerzystom

Drogi w gminie Brwinów...

PTTK przyznaje certyfikaty za 
„twórczy wkład w rozwój tu-

rystyki rowerowej”. Promuje w ten 
sposób gminy, które podejmują 
ciekawe rozwiązania w zakresie 
turystyki rowerowej, budują nowe 
ścieżki zarówno dla mieszkańców, 
jaki i odwiedzających gminę. Gmi-
na Brwinów sukcesywnie rozbu-
dowuje sieć ścieżek rowerowych.  
W 2014 r. na terenie gminy przybyło 
ponad 3,6 km ścieżek i ciągów pie-
szo-rowerowych, a w bieżącym roku 
będzie można skorzystać z kolejnych  
3 km. W ciągu ostatnich pięciu lat 
długość dróg rowerowych na terenie 
gminy Brwinów wzrosła znacząco:  
z 1,3 km do ponad 12 km.

W czerwcu br. otwarto nowy ciąg 
pieszo-rowerowy z Brwinowa 

do Parzniewa, z którego na co dzień 
korzysta wielu mieszkańców gminy. 
sieć dróg dla rowerzystów powstaje 
także dzięki współpracy burmistrza 
Arkadiusza Kosińskiego z innymi 
samorządami. Powiat pruszkowski 
kończy obecnie ścieżkę rowerową  
i chodnik wzdłuż ul. solidarności  

Gmina Brwinów – jako jedyna z województwa mazowieckie-
go – znalazła się w gronie wyróżnionych w IV edycji Ogólno-
polskiego Konkursu „Gmina Przyjazna Rowerzystom”. Pod-
sumowanie konkursu odbyło się 25 września 2015 r. podczas  
VI Międzynarodowych Targów Bike-Expo w Kielcach. 

w Parzniewie. Komunikacja między 
Brwinowem a Pruszkowem będzie 
o wiele bezpieczniejsza i łatwiejsza. 
W Czubinie zakończyła się budowa 
ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż 
drogi wojewódzkiej nr 720 do gra-
nicy z gminą Błonie. W 2015 r. gmi-
na Brwinów wybudowała również 
mniejsze odcinki ścieżek dla rowe-
rzystów: przy ul. 11 Listopada i ul. 
Biskupickiej oraz kontrapas w prze-
budowanej ul. zgoda w Brwinowie. 

Brwinów współpracuje też z Pod-
kową Leśną i Milanówkiem.  

W ramach projektu „Podwarszaw-
skie Trójmiasto Ogrodów” zlecono 
już opracowanie projektów ponad 
10 km nowych ścieżek rowerowych 
na obszarze trzech miast. W planach 
jest m.in. ścieżka z Brwinowa do 
Milanówka oraz wzdłuż DW nr 719.

Jury konkursowe nie miało wąt-
pliwości, że Brwinów zasługuje  

na wyróżnienie. – Cieszymy się, że 
zmiany w gminie są doceniane, ale 
nie spoczniemy na laurach – zapo-
wiadają burmistrzowie Arkadiusz 
Kosiński i sławomir Walendowski.
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Chyba jedna z radośniejszych chwil od kiedy zostałem 
wybrany Burmistrzem Gminy Brwinów: w poniedziałek  
14 września 2015 r. podpisaliśmy u notariusza przedwstęp-

ną umowę sprzedaży Pałacu Wierusz-Kowalskich:
„§ 5. Wiesław Bielawski [Prorektor SGGW ds. Rozwoju] i Władysław Wojciech 
Skarżyński [Kanclerz SGGW] działający łącznie w imieniu Szkoły Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Arkadiusz Kosiński działający  
w imieniu Gminy Brwinów z siedzibą w Brwinowie zobowiązują się w ter-
minie do dnia 15 grudnia 2015 roku zawrzeć umowę sprzedaży, mocą któ-
rej Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie sprzeda Gminie 
Brwinów z siedzibą w Brwinowie opisaną wyżej nieruchomość stanowiącą 
zabudowaną działkę numer ewidencyjny 3/16 o pow. 7,7705 hektara (...)".
Teraz umowa trafi do Ministra Skarbu Państwa, zgodnie z przepisami  
art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym 
w związku z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 roku o zasadach  
wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa.
A po ludzku, omijając zawiłości sformułowań prawnych: ostateczną umowę 
sprzedaży będziemy mogli podpisać dopiero po uzyskaniu zgody Ministra 
Skarbu Państwa.

Komentarz burmistrza arKadiusza KosińsKiego

na temat tego, co wydarzyło się ostatnio w sprawie pałacu

z a p r o s z e n i e

Medal „Pro Masovia” dla gminy Brwinów
Brwinów został wyróżniony za „au-
tentyczne zaangażowanie i olbrzymi 
skok inwestycyjny, przyczyniające się 
do rozwoju całego województwa”. 

Okolicznościowe wyróżnienie „Pro Masovia” 
jest przyznawane przez samorząd wojewódz-
twa mazowieckiego. Medal i dyplom dla 
gminy przekazała w imieniu marszałka  
struzika wicedyrektor departamentu 
Agnieszka Kuźmińska.

o g ł o s z e n i e  s p o ł e c z n e

Nabór 
wolontariuszy

do 10 X

Kończy się jesienny cykl spotkań 
burmistrza Arkadiusza Kosiń-

skiego z mieszkańcami. 5-letnia tra-
dycja prowadzenia takich spotkań 
przyzwyczaiła już mieszkańców do 
możliwości spotkania burmistrza na 
miejscu, w pobliżu miejsca zamiesz-
kania (w kilkunastu sołectwach  
i Brwinowie). Podczas kilkugodzin-
nych spotkań pada wiele pytań, naj-
częściej związanych z najbliższą oko-
licą. Na kilku spotkaniach pojawił się 
też temat linii 400 kV. 

Wiadomości przekazywane 
przez media zaniepokoiły 

mieszkańców południowych so-
łectw oraz Brwinowa, których plany 
budowy linii elektroenergetycznej  
o napięciu 400 kV nie będą dotyczyć. 
Wiosną burmistrz Arkadiusz Kosiń-
ski przedstawił w rozmowach z pro-

Podczas spotkań z burmistrzem Arkadiuszem Kosińskim 
mieszkańcy korzystają z okazji do uzyskania informacji  
z pierwszej ręki. W kilku sołectwach, a także w samym Brwino-
wie, pojawiły się pytania o linię 400 kV. 

100 pytań do burmistrza: linia 400 kV

jektantami jednoznaczne stanowi-
sko gminy Brwinów: kolejna inwe-
stycja liniowa, przecinająca zabudo-
wane tereny gminy, jest dla miesz-
kańców niekorzystna i nie będzie na 
nią zgody ani ze strony władz, ani 
też lokalnej społeczności. Burmistrz 
zasugerował projektantom przejście 
linii przy północnej granicy gminy, 
przez pola, z dala od zabudowań. 
Protesty z gmin, gdzie przebieg linii 
był niekorzystny dla mieszkańców  
i budził duże kontrowersje, spowo-
dowały, że podjęto próbę opracowa-
nia wariantu alternatywnego. Efekty 
tego „nowego podejścia” mają zostać 
przedstawione do 31 października 
br. – za miesiąc będziemy wiedzieć 
więcej i wtedy odniesiemy się do tej 
propozycji – zapowiada burmistrz 
Arkadiusz Kosiński. Będziemy  
o tym informować.

     BURMISTRZ GMINY BRWINÓW ZAPRASZA
              na ostatnie spotkanie z mieszkańcami w tegorocznym jesiennym cyklu. 

      Niedziela, 18 października o godz. 1600 

w sali w Ochotniczej Straży Pożarnej w Brwinowie, ul. Pszczelińska 3
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o b w i e s z c z e n i e

      PROjeKT UPROSZCZONeGO PlANU  
            URZąDZeNIA lASÓW DlA GMINY BRWINÓW 

Do 25 listopada 2015 r. zostanie wyłożony do publicznego wglądu „Projekt uproszczo-
nego planu urządzenia lasów dla gminy Brwinów” położonych na terenie wsi należących  
do gminy Brwinów, tj.:  
Domaniew, Domaniewek, Kanie, Otrębusy, Owczarnia, Żółwin oraz Terenia.

W terminie 30 dni od wyłożenia „Projektu uproszczonego planu urządzenia lasu dla Gminy 
Brwinów” zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie 
planu w miejscu jego wyłożenia. Starosta wydaje decyzję w sprawie uznania lub nieuznania 
zastrzeżeń lub wniosków.
Zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1153 
ze zm.), dane zawarte w uproszczonym planie urządzenia lasu będą podstawą naliczenia 
podatku leśnego. 

Miejsce wyłożenia „Projektu uproszczonego planu urządzenia lasu":  
Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa,  
Urząd Gminy Brwinów, ul. T. Kościuszki 4A, pok. 11

Godziny pracy Urzędu Gminy Brwinów:  pon. 800–1800, wt.–czw. 800–1600, pt. 800–1400 

Kampanię informacyjną prowadzą: 
Ministerstwo Środowiska, 
Ministerstwo Zdrowia i NFOŚiGW.

Sezon na ogrzewanie / palenie w piecu
Palenie odpadów w domu jest niebezpieczne i nielegalne.  
Można przez to więcej stracić, niż zyskać.

spalanie odpadów zamiast węgla 
dobrej jakości daje „oszczędno-

ści”? Pozornie! 

Odpady niszczą instalację i prze-
wody kominowe. Płonący pla-

stik tworzy związki, które stopnio-
wo uszkadzają blachy kotła i komin. 
Osadzają się niebezpieczne sadze, 
które mogą wywołać pożar. Nie 
wolno palić ani drewna meblowe-
go (zawiera ono chlorowane fenole 
używane do jego konserwacji oraz 
pozostałości farby i lakierów), ani 
toreb z polietylenu. Powoduje to po-
wstawanie związków groźnych dla 
zdrowia ludzi: dioksyn i furanów.

z każdym kilogramem spalonych 
śmieci do atmosfery trafiają 

toksyczne substancje, które mogą 
wywołać poważne schorzenia, np. 
raka płuc, przewlekłą obturacyjną 
chorobę płuc albo choroby układu 
krążenia. zły stan powietrza może 
wywołać drapanie w gardle, dusz-
ności i powtarzające się napady 
kaszlu. zanieczyszczenia z domo-
wych 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 widzi (i czuje!), że ktoś 
pali odpady, ma prawo zwró-

cić mu uwagę, a gdy to nie pomoże, 
zgłosić problem odpowiednim służ-
bom. Wysokość mandatu wynosi 
do 500 zł, natomiast sąd może orzec 
grzywnę w wysokości nawet 5000 zł. 
Gmina prowadzi system odbioru 
odpadów, więc można pozbywać się 
śmieci w ten właśnie, lepszy sposób.

 – tekst na podstawie informacji ze 
strony www.tworzymyatmosfere.pl 

Gmina Brwinów dofinansuje usuwanie azbestu m.in. z posesji 
mieszkańców, wspólnot mieszkaniowych oraz przedsiębiorstw. 
Wnioski o dotację można składać do 31 października 2015 r.

Azbest to niebezpieczna substancja, która była używana do produkcji mate-
riałów budowlanych, m.in. eternitowych okryć dachowych. Dziś wiadomo, 
że azbest ma działanie rakotwórcze. Musi zostać usunięty na koszt właści-
ciela budynku. 
Kto chce uzyskać dotację na usunięcie azbestu, powinien do 31 paź-
dziernika 2015 r. złożyć do Urzędu Gminy Brwinów odpowiedni wnio-
sek wraz z załącznikami (formularze dostępne w urzędzie oraz na stronie 
www.brwinow.pl). Pracownicy Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
sprawdzą zgodność złożonych dokumentów i przeprowadzą wizję lokalną. 
Następnie właściciel posesji podpisze umowę z gminą i będzie mógł wybrać 
specjalistyczną firmę, która usunie i wywiezie azbest z jego posesji. Do 30 li-
stopada br. jest czas na rozliczenie dotacji. Ostatnim etapem będzie wypłata 
dofinansowania. Wysokość dotacji: do 3 tys. zł.

Dotacja może być przyznana na:
 demontaż, wywóz i przekazanie do unieszkodliwienia pokryć  
        dachowych i elewacji zawierających azbest (dotyczy obiektów  
        na terenie gminy Brwinów);
 wywóz i przekazanie do unieszkodliwienia wcześniej zdemontowanych 
        pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest, ale wciąż  
       składowanych na terenie gminy Brwinów.

Dokumenty, które trzeba złożyć przed przystąpieniem do demontażu:
1.   wniosek;
2.   kopia aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny  
      do nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest,  
      tj. prawo własności lub prawo użytkowania wieczystego;
3.   pisemna zgoda współwłaścicieli (współużytkowników wieczystych),  
      jeśli tytuł prawny do nieruchomości przysługuje kilku osobom;
4.   kopia złożonej w 2015 r. informacji o wyrobach zawierających azbest;
5.   w przypadku demontażu: kopia zgłoszenia prac polegających na usu- 
      nięciu wyrobów zawierających azbest (zgłoszenie należy kierować  
      do starosty Pruszkowskiego, ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków).
 

Po usunięciu azbestu należy złożyć wniosek o rozliczenie dotacji, oryginał 
faktury, kopię karty przekazania odpadów, kopię umowy z firmą posiada-
jącą zezwolenie na prace związane z wyrobami zawierającymi azbest oraz 
oświadczenie tej firmy, że prace zostały wykonane zgodnie z wymogami 
prawa (w przypadku demontażu). Osoby korzystające z pomocy de minimis, 
muszą złożyć dodatkowe dokumenty.
 

Więcej informacji: Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa, tel. 22 738 25 94

Skutki suszy w brwinowskich sołectwach
Długotrwałe letnie upały spowodowały klęskę suszy także na 
terenie gminy Brwinów. Straty oszacowano na ponad 8 mln zł.
Na terenie gminy Brwinów została 
ogłoszona klęska suszy, która doty-
czyła m.in. zbóż jarych, roślin strącz-
kowych, warzyw i owoców. Wojewo-
da mazowiecki Jacek Kozłowski po-
wołał komisję do spraw szacowania 
szkód w gospodarstwach rolnych  
i działach specjalnych produkcji rol-
nej, w których wystąpiły szkody spo-
wodowane długotrwałą suszą.
Do urzędu gminy wpłynęło 59 
wniosków o oszacowanie strat. 
Najwięcej złożyli rolnicy i produ-
cenci rolni z Biskupic i Milęcina, 
a największa powierzchnia objęta 
stratami dotyczyła sołectwa Gru-
dów. Łącznie uszkodzeniu uległo 
ponad 50% upraw, a powierzchnia 
zniszczeń objęła ok. 865 ha. Wy-
sokość strat oszacowano na kwotę  
8 374 851,00 zł.

Producenci rolni składali w Agen-
cji Restrukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa w Piastowie wnioski  
o pomoc finansową w związku z su-
szą. Warunkiem uzyskania pomocy 
było dołączenie do wniosku kopii 
protokołu oszacowania szkód spo-
rządzonego przez komisję powołaną 
przez wojewodę.
W komisji pracowali społecznie 
członkowie Izb Rolniczych, Ma-
zowieckiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego oraz pracownicy urzędu 
gminy. szczególne podziękowania 
za ogromny wkład pracy oraz po-
święcony czas należą się Aldonie 
Górniak, Bożenie Konopce, Wal-
demarowi Michalczykowi oraz An-
nie Mydlarz i Marzenie sękulskiej  
z Referatu Ochrony Środowiska  
i Rolnictwa.

Gmina Brwinów daje dotacje 
na usuwanie azbestu
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Nowy sprzęt dla OSP w Brwinowie
Gmina Brwinów uzyskała dofinansowanie na zakup sprzętu 
hydraulicznego. Strażacy otrzymają nowe rozpieracze.

strażacy zajmują się nie tylko ga-
szeniem pożarów, lecz wzywani 

są do wypadków drogowych. Muszą 
być przygotowani także do udziele-
nia pomocy osobom uwięzionym w 
samochodach. Podczas działań ra-
towniczych w tego typu zdarzeniach 
przydaje się sprzęt hydrauliczny. 

Wkrótce Ochotnicza straż Po-
żarna w Brwinowie wzbogaci 

swoje wyposażenie o rozpieracz ra-
mienny oraz rozpieracz teleskopowy. 
– Przez gminę Brwinów przebiegają 
trasy tranzytowe, zarówno w trans-
porcie drogowym, jak i kolejowym. 
Mamy też dużą liczbę baz transpor-
towo-magazynowych oraz spedycyj-
nych – tak konieczność doposażenia 
jednostki uzasadnia komendant 
OsP w Brwinowie Krzysztof Ne- 
wen. Gmina Brwinów skorzysta  
z programu „zakup samochodów 

Dotacja na zakup 
sprzętu w kwocie
do 20 tys. zł

Pierwszoklasiści jeżdżą na basen
Gmina Brwinów wykorzystuje dofinansowanie 

z Ministerstwa Sportu i Turystyki i organizuje 
bezpłatną naukę pływania dla najmłodszych: 
od września do grudnia na zajęcia na basenie 
Pływalni Kapry w Pruszkowie jeździć będzie 

ponad 190 uczniów klas pierwszych.

Wiosną w bezpłatnych zajęciach 
nauki pływania wzięło udział 

ponad 250 dzieci klas I szkół pod-
stawowych z terenu gminy Brwi-
nów. Jesienna edycja projektu „Pły-
wam z klasą” już się rozpoczęła. W 
nowym roku szkolnym korzystają  
z niego kolejni pierwszoklasiści. Na 
zajęcia, które realizowane będą od 
14 września do 4 grudnia 2015 r., 
zapisało się ponad 190 pierwszaków. 
Łącznie przez cały okres trwania 
projektu w nauce pływania weźmie 
udział 435 uczniów i uczennic.

Bezpłatny kurs nauki pływania 
oferowany przez gminę Brwi-

nów obejmuje 20 godzin zajęć, które 
odbywają się dwa razy w tygodniu, 
przed lekcjami i po nich. zajęcia 
prowadzą wykwalifikowani instruk-
torzy. Dowóz dzieci na basen oraz 
ubezpieczenie uczniów również są 
finansowane ze środków projektu.
Projekt „Pływam z klasą” jest reali-
zowany ze środków Ministerstwa 
Sportu i Turystyki w ramach pro-
gramu powszechnej nauki pływania. 
„Umiem pływać”.

Wartościowy dar dla szkolnych bibliotek
Gmina Brwinów otrzymała dotację na zakup książek do 
bibliotek szkolnych. Kwota 8 680 zł uzyskana z progra-
mu "Książki naszych marzeń" zostanie podzielona między 
wszystkie gminne zespoły szkół.

Program „Książki naszych ma-
rzeń” jest finansowany przez 

Ministerstwo Edukacji Narodowej. 
Gmina Brwinów zdecydowała się na 
złożenie wniosku, deklarując jedno-
cześnie 20% wkładu własnego na re-
alizację zakupów. Pozyskane pienią-
dze zostaną rozdzielone po równo 
między wszystkie zespoły szkół.

Program zakłada współpracę bi-
bliotek szkolnych z biblioteką 

publiczną. Ma ona polegać na kon-
sultowaniu zakupów nowych ksią-
żek po to, żeby zbiory wypożyczal-
ni się uzupełniały. Dzięki temu, że 
uczniowie sami będą proponowali 
nowe publikacje, będą one dostoso-
wane do ich zainteresowań.

Do zadań szkół będzie należeć 
też organizacja wydarzeń pro-

mujących czytelnictwo wśród mło-
dych ludzi, mogą to być np. warsz-
taty z udziałem twórców literatury 
młodzieżowej. szkoły mają również 
przeprowadzać spotkania z rodzica-

z a p r o s z e n i e

pożarniczych 
oraz sprzętu 
r atow n icz e -
go”. W ubie-
głym roku 
Wo j e w ó d z -
ki Fundusz Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Warszawie 
dofinansował kwotą 200 tys. zł za-
kup nowoczesnego samochodu ra-
tunkowo-gaśniczego marki scania. 
zwiększa to możliwość działania 
strażaków oraz służy bezpieczeń-
stwu mieszkańców gminy Brwinów.

Planowany zakup sprzętu hy-
draulicznego będzie sfinansowany  
ze środków gminy Brwinów oraz  
– w formie dotacji w wysokości do  
20 tys. zł – przez Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Warszawie.

mi, dotyczące wpływu czytania na 
rozwój emocjonalny i intelektualny 
ich podopiecznych. 

Brwinowska Jedynka od razu 
przystąpiła do działania: już  

3 października w godz. 11–14 odbę-
dzie się festyn pod hasłem „Otwarta 
czytelnia”. Będzie można wymie-
nić oraz kupić książki, wziąć udział  
w konkursach oraz obejrzeć przed-
stawienie „Rzepka” w wykonaniu 
dzieci z kółka „Ja czytam”.

Program „Książki naszych marzeń” 
poprzedza Narodowy Program Roz-
woju Czytelnictwa, który w latach 
2016–2020 będą wspólnie realizować 
Ministerstwa Edukacji Narodowej 
oraz Ministerstwo Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego.

Superrodzice i supergimnazjaliści
Środowiskowy Ośrodek Pomocy społecznej zaprasza na:
Warsztaty dla rodziców „Jak zostać supermamą i supertatą?” (wtorki 
w godz. 18–21 w świetlicy w Żółwinie, budynek OsP, ul. Nadarzyńska 25). 
Spotkania dla młodych ludzi, którzy chcą lepiej poznać siebie i rozumieć in-
nych; nie wiedzą, jak zaplanować swoją przyszłość. (czwartki o godz. 15 
w świetlicy przy ul. Grodziskiej 31). 
Informacje i zapisy: tel. 533 305 490, e-mail: swietlica.grodziska@brwinow.pl
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Gmina Brwinów 
oferuje  

 
nieruchomości 

na sprzedaż

warunkiem 
przystąpienia  
do przetargu  jest 
wpłacenie wadium  
w wysokości 10% ceny 
wywoławczej  
do 9 października  
2015 r. włącznie.

Informacje: 
Referat Gospodarki 
Nieruchomościami, 
Urząd Gminy 
Brwinów  
ul. Grodziska 12, 
pokój 204, II piętro, 
tel. 22 738 26 13 lub 
22 738 26 53  

Przetarg  
odbędzie się

15 października  
2015 r.

(informacje na www.
oferta.brwinow.pl)

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

ceny wywoławcze: od 126.400 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. 

o g ł o s z e n i e

Gmina Brwinów może się poszczycić nowym, pięknym obiektem oświatowym. Rozpoczęcie roku szkolnego w nowo wybu-
dowanym gimnazjum we wtorek 1 września 2015 r. było wielkim wydarzeniem nie tylko dla Zespołu Szkół w Otrębusach, lecz 
także dla całej gminy. Tak dużej inwestycji kubaturowej nie realizowano na terenie gminy w ciągu ostatnich 25 lat samorządności.

Budowa nowego budynku gimna-
zjum dla zespołu szkół w Otrę-

busach była w tym roku największą 
inwestycją oświatową realizowaną 
przez gminę Brwinów. Początek 
nowego roku szkolnego w nowej 
szkole był wielkim świętem dla ca-
łej społeczności szkolnej, mieszkań-
ców Otrębus i Kań oraz całej gminy 
Brwinów.

Uroczystości rozpoczęła msza św. 
w kościele NMP Matki Kościo-

ła w Otrębusach odprawiona przez 
kard. Kazimierza Nycza, Metropo-
litę Warszawskiego. Po niej wszyscy 
udali się na teren szkoły. Przed no-
wym budynkiem szkoły gości witali 
pełnomocnik i asystent burmistrza 
gminy Brwinów Andrzej Jarzyński 
oraz dyrektor zs w Otrębusach Ur-

Otwarcie nowego gimnazjum w Otrębusach 

szula Wojciechowska, która szcze-
gólnie dziękowała burmistrzowi Ar-
kadiuszowi Kosińskiemu oraz jego 
zastępcy sławomirowi Walendow-
skiemu za realizację tej inwestycji. 
– Jestem szczęśliwy – tak rozpoczął 
swoje przemówienie burmistrz Ar-
kadiusz Kosiński, który nie krył ra-
dości i satysfakcji z pomyślnego za-
kończenia dużego przedsięwzięcia. 

Po symbolicznym przecięciu wstęgi 
i przekazaniu kluczy kilkaset osób 
po raz pierwszy przekroczyło próg 
nowego budynku.

Wiele serdecznych słów padło 
pod adresem wszystkich, 

którzy przyczynili się do powsta-
nia nowego budynku. szczególne 
słowa podziękowania burmistrz 
Arkadiusz Kosiński skierował na 
ręce Pawła Karpińskiego – wicepre-
zesa firmy Kartel s.A. wykonawcy 
budynku gimnazjum, który został 
oddany do użytkowania dwa mie-
siące przed terminem. Dyrektor 
Wojciechowska także przygotowała 
podziękowania ze swej strony dla 
wielu przyjaciół szkoły, a następnie 
odbierała gratulacje i prezenty.

Na uroczystość otwarcia nowej 
szkoły przybyli: wicemarsza-

łek województwa mazowieckiego 
Leszek Ruszczyk,  starosta prusz-
kowski zdzisław sipiera oraz wice-
starosta Krzysztof Rymuza, a także 
radni Rady Miejskiej w Brwinowie, 
dyrektorzy gminnych szkół oraz 
jednostek organizacyjnych gminy 
Brwinów. Nie zabrakło przedstawi-
ciela wykonawcy, firmy Kartel s.A. 
Okolicznościowe listy gratulacyj-
ne przekazali: wicepremier Janusz 
Piechociński, marszałek wojewódz-
twa mazowieckiego Adam struzik, 
starosta powiatu pruszkowskiego 
zdzisław sipiera oraz mazowiecki 
kurator oświaty Dorota sokołowska.

Uczniowie gimnazjum zapew-
niali, że w nowej szkole będą 

starać się o jak najlepsze wyniki  
w nauce. Burmistrz Kosiński zwró-
cił się do młodzieży, mówiąc: szkoła 
jest dla Was jak gniazdo, z którego 
pewnego dnia  wyfruniecie w świat. 
My, dorośli postaraliśmy się o to, by 
wam to gniazdo jak najlepiej wymo-
ścić i przygotować. Teraz kolej na 
was... Orły do lotu!

Na zdjęciu od lewej: Agnieszka Kuźmińska z Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki w Urzędzie Marszałkow-
skim Województwa Mazowieckiego, wicemarszałek Leszek Ruszczyk, kardynał Kazimierz Nycz, burmistrzowie  
Arkadiusz Kosiński i Sławomir Walendowski (za nimi przewodniczący Rady Miejskiej w Brwinowie Sławomir Rako-
wiecki, dyrektor ZS w Otrębusach Urszula Wojciechowska, gimnazjalista, przewodnicząca rady rodziców Anna Rak, 
wiceprezes firmy Kartel Paweł Karpiński, kierownik budowy Rafał Zygmunt i asystent burmistrza Andrzej Jarzyński. 

Na zdjęciu:  
Pamiątkowa statuetka dla przyjaciół 
ZS w Otrębusach „Serce za serce”.
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Od pół roku trwa realizacja wspólnego projektu gmin Brwinów, Podkowa Leśna i Milanówek. Na jego realizację udało się pozy-
skać dofinansowanie ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego w kwocie blisko 1,5 mln zł. Dzięki dobrej współpracy 
w ramach partnerstwa rozpoczęto już realizację wielu zadań.

PODWARSZAWSKIE 
TRóJMIASTO  
OGRODóW : 

MINĘŁO PIERWSZE 
PóŁROCZE  
REALIZACJI  
PROJEKTU

W połowie marca 2015 r. burmi-
strzowie trzech gmin współ-

tworzących Podwarszawskie Trój-
miasto Ogrodów podpisali aneks  
do porozumienia zawartego dwa lata 
wcześniej. Potwierdzili tym samym 
wolę współpracy i podjęcia działań 
na rzecz zwiększenia spójności ob-
szaru trzech sąsiadujących ze sobą 
gmin. Podpisana została umowa  
o dofinansowanie projektu pn. „Pod-
warszawskie Trójmiasto Ogrodów − 
poprawa spójności obszaru Podwar-
szawskiego Trójmiasta Ogrodów po-
przez współpracę w zakresie polityki 
społecznej, kształtowania przestrzeni 
publicznej, gospodarki wodnej i komu-
nikacji”. W kwietniu 2015 r. przeprowa-
dzone zostały warsztaty strategiczne,  
w których uczestniczyli burmistrzowie, 
radni, pracownicy merytoryczni urzę-
dów oraz partnerzy społeczni poro-
zumienia. Analizowano potencjał go-
spodarczy, demograficzny, finansowy 
i społeczny PTO. Efektem tych warsz-
tatów było stworzenie pierwszego do-
kumentu strategicznego: „Wspólnych 
ram strategicznych rozwoju obszaru 
funkcjonalnego Podwarszawskiego 
Trójmiasta Ogrodów”. Trwają już pra-
ce przy tworzeniu kolejnych dokumen-

tów, koncepcji i projektów, które będą 
mogły być wykorzystane w pozyskiwa-
niu środków na ich realizację. Gminy 
starają się przy okazji o wypracowanie 
takich zasad współpracy samorządów, 
które będą mogły służyć jako wzorzec  
i przykład dobrej praktyki dla innych. 
Regularnie odbywają się spotkania 
przedstawicieli samorządów z partne-
rami społecznymi projektu. 

Wśród działań w ramach projektu 
znajdują się kwestie związane z 

gospodarką wodną, transportem, ko-
munikacją, usługami społecznymi – w 
tym dotyczące budowy sieci ścieżek 
rowerowych, rewitalizacji terenów zie-
lonych oraz spraw społecznych. 

W ciągu sześciu miesięcy realizacji 
projektu zawarto 12 umów z wy-

konawcami dokumentacji i autorami 
strategii. Koordynowanych jest łącznie 
26 odrębnych zadań: w toku są prace 
przygotowujące do kompleksowego 
uregulowania gospodarki wodnej na 
obszarze PTO. Trwa m.in. inwentary-
zacja urządzeń wodnych, projektowa-
nie odwodnienia i przebudowy zlewni  
w Milanówku, a także inwentaryza-
cja zasobów przyrodniczych i two-
rzenie koncepcji nowych nasadzeń  

w trzech gminach. 

W październiku na obszarze PTO 
rozpoczną się pomiary natęże-

nia ruchu na stacjach kolejowych i dro-
gach. Powstanie dokumentacja projek-
towo-kosztorysowa, która swym za-
kresem obejmie drogi o największym 
znaczniu dla udrożnienia ruchu lokal-
nego. Trwa również projektowanie ście-
żek rowerowych prowadzących m.in.  
z Brwinowa do Milanówka wzdłuż 
ul. sochaczewskiej w Brwinowie,  
w Milanówku od stacji PKP wzdłuż 
ul. Grudowskiej do ul. Królewskiej, 
a także wzdłuż trasy 719 i WKD 
(od Milanówka przez Owczarnię  
do Podkowy Leśnej). 

Dzięki uzyskanemu dofinan-
sowaniu rozpoczęło się już 

projektowanie dróg oraz szkoły  
i przedszkola w Parzniewie. Waż-
nym elementem realizacji projektu 
są konsultacje społeczne. Do tej pory 
mieszkańcy mogli już ocenić kon-
cepcję strefy rekreacji w Brwinowie, 
rozbudowę skateparku w Milanów-
ku oraz projekt szkoły i przedszkola  
w Parzniewie. W październiku br. pla-
nowane są konsultacje dokumentacji 
budowy cmentarza komunalnego w 

Żółwinie. Oprócz szeregu strategii 
(rozwoju terenów zielonych, komu-
nikacyjnej, uregulowania i ochrony 
stosunków wodnych) powstanie też 
zintegrowana strategia społeczna. 
We wrześniu na terenie trzech gmin 
przeprowadzono badania ankietowe  
na temat jakości usług społecznych,  
z których korzystają mieszkańcy PTO. 
Prowadzone były także tzw. zintegro-
wane wywiady grupowe z lokalnymi li-
derami opinii społecznej. Wypowiedzi 
mieszkańców zebrane w 1580 ankietach  
i wnioski ze spotkań warsztatowych z 
samorządowcami i społecznikami da-
dzą obraz obecnej sytuacji i pozwolą na 
zaplanowanie odpowiednich działań 
integracyjnych i w sferze polityki spo-
łecznej. 

Projekt „Podwarszawskie Trójmiasto 
Ogrodów – poprawa spójności obszaru 
Podwarszawskiego Trójmiasta Ogro-
dów poprzez współpracę w zakresie 
polityki społecznej, kształtowania prze-
strzeni publicznej, gospodarki wodnej 
i komunikacji” współfinansowany jest 
ze środków Mechanizmu Finansowego 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
oraz ze środków budżetu państwa. 

Od 1 do 15 września 2015 r. trwały konsultacje społeczne dotyczące dokumentacji projektowej 
szkoły i przedszkola w Parzniewie. Dokumentacja została opublikowana na stronie www.brwi-
now.pl, a wszyscy zainteresowani mogli wypowiedzieć się na temat pierwszych efektów pracy 
projektanta.

Uczestnicy konsultacji społecz-
nych mogli ocenić proponowa-

ne rozwiązania i przedstawić własne 
pomysły. Była też okazja do podjęcia 
dyskusji podczas spotkania konsul-
tacyjnego, które odbyło się w Parz-
niewie 14 września 2015 r. w ramach 
corocznych spotkań burmistrza Ar-
kadiusza Kosińskiego z mieszkań-
cami gminy Brwinów. Uczestnicy 
konsultacji społecznych dzielili się 
swoimi spostrzeżeniami oraz wie-

WYNIKI KONSULTACJI W 
SPRAWIE PRZEDSZKOLA I 
SZKOŁY W PARZNIEWIE

dzą fachową. Wypowiadali się np. 
na temat bryły budynku, rozkładu 
pomieszczeń oraz podstawowych 
rozwiązań materiałowych i instala-
cyjnych. zwrócono uwagę m.in. na 
rozmieszczenie sal dla dzieci i układ 
pomieszczeń administracyjnych  
w budynku przedszkola i szkoły, 
doświetlenie kuchni oraz rozmiesz-
czenie miejsc parkingowych przed 
budynkiem. Wszystkie uwagi zostały 
już przekazane projektantowi, który 

ma rozważyć możliwość zmian. Już 
wiadomo, że w efekcie konsultacji 
zostanie zaprojektowany dodatkowy 
punkt medyczny w sąsiedztwie sali 
gimnastycznej.

Wśród pytań zadawanych bur-
mistrzowi podczas spotkania 

w Parzniewie pojawiły się pytania  
o termin rozpoczęcia budowy oraz 
możliwość przyspieszenia tej inwe-
stycji. Burmistrz wyjaśnił, że zgodnie 
z założeniami Wieloletniego Planu 

Inwestycyjnego szkoła powinna po-
wstać w latach 2019-2020. Możliwość 
szybszego stworzenia dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej pojawiła 
się wcześniej dzięki środkom w ra-
mach realizacji projektu „Podwar-
szawskie Trójmiasto Ogrodów − po-
prawa spójności obszaru...". – Będzie-
my starali się o dofinansowania na 
inwestycje proekologiczne i budowę 
budynków w standardzie pasywnym 
– zapowiedział burmistrz Arkadiusz 
Kosiński. 
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Mówi się, że moje makatki noszą zaangażowane hasła, a ja myślę, że to jest po prostu 
krzewienie człowieczeństwa. Jestem wielką tradycjonalistką, kusi mnie głębia polskiej lu-
dowości, przy jednoczesnym pragnieniu wnoszenia prostych i przyjaznych rozwiązań na 
współczesną tendencję do zobojętnienia. Receptą na to okazują się warsztaty makatko-
we, gdzie można wyszyć sobie serwetkę, ubranie lub torbę w swoje oryginalne hasło. Dziś, 
kiedy żyjemy w tak zglobalizowanym świecie, nie ma już, wg mnie, miejsca na brak rów-
ności i niechęć do pogłębiania wiedzy o globalnych współzależnościach. Dlatego, chcąc 
łączyć tradycję ze współczesnością, robię makatki z hasłami równościowymi, promujący-
mi solidarność, wspólnotowość, ekologię, roślinną dietę oraz zachęcającymi do refl eksji 
nad utartymi schematami kulturowymi, do których przywykliśmy przez pokolenia. Stąd 
wzięły się makatki z odwróconymi rolami (np. „Gdzie chłop warzy, kobita dobry humor 
ma”) i cytatami, ważnych dla mnie, pisarzy i pisarek (np. „Rutyna jest jak rdza” - Marquez).

Anna Zajdel
autorka makatek; edukatorka artystyczna, działaczka społeczna, animatorka kultury związa-
na z Podwarszawskim Trójmiastem Ogrodów. Jej prace będziemy mogli oglądać podczas nad-
chodzącej wystawy.

mądrości mojej babki z kuchennej makatki
Makatki przywędrowały do Polski z terenów dzisiejszych Niemiec i Holandii. Moda 
na przystrajanie nimi wnętrz rozpowszechniła się po I wojnie światowej i trwała aż 
do lat osiemdziesiątych XX wieku. Najpierw ozdabiały domy mieszczańskie, a do-
piero z czasem trafi ły pod wiejskie strzechy. Miały podkreślać porządek i czystość, 
zdobić, ale także i nauczać. 

Makatki to rodzaj haftowanego rysunku powstałego z połączenia symbolicznego 
obrazu i słowa pisanego. Przedstawiały one uproszczone postacie ludzi, zwierząt, 
ptaków, kwiatów i różnorodnych owoców, pojawiały się także tematy bajkowe 
(i motywy holenderskie). Obrazowały gospodynie domowe przy kuchni, wyideali-
zowane scenki rodzinne, zabawy dzieci i zwierząt. Ideą przewodnią tych przedsta-
wień było wskazanie wzorców do naśladowania dotyczących zarówno codzienne-
go postępowania, jak i współżycia w rodzinie – tak, by w domu panował ład, spokój 
i porządek. Makatki miały także przypominać o wyższych wartościach ważnych 
w życiu każdego człowieka.

Dopełnieniem treści zawartej na rysunku, komentarzem do niego był tekst; zwykle 
jedno- lub dwuzdaniowy, często o rymowanej, łatwej do zapamiętania konstruk-
cji. Pojawiały się pozdrowienia (Dzień Dobry; Szczęść Boże), życzenia (Smacznego; 
Dobrego apetytu), przysłowia (Gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść; Pan Bóg 
kocha takie dziatki co słuchają ojca, matki) i inne sentencje, zazwyczaj  o charakte-
rze pouczającym, dydaktycznym, będące dewizą pani domu (Dobra żona tym się 
chlubi, że gotuje co mąż lubi; Gdy żona jest wesoła jak gotuje, to mężowi dobrze 
obiad smakuje; Młoda kuchareczka zwinna jak laleczka; Dobra gospodyni dom we-
sołym czyni; Nie mów nikomu, co się dzieje w domu; Miłość i zgoda – domu ozdoba, 
Świeża woda zdrowia doda). 

Do wyszycia makatki wykorzystywano dość prosty haft – tzw. ścieg wodny (sznu-
reczkiem). Niekiedy napisy lub drobne elementy motywu wyszywało się atłaskiem 
prostym, a krawędzie podszywało krzyżykiem, ściegiem zakopiańskim lub dzier-
ganym. Najczęściej używano nici niebieskich, w drugiej kolejności – czerwonych, 
niekiedy makatki były dwukolorowe, czerwono-zielone, a pod koniec tej „makatko-
wej mody” wielobarwne. 

Wzory powielane na białym płótnie pozyskiwano w różnorodny sposób, zwykle 
gotowy szablon (materiał z wzorem) kupowano na targu lub w sklepie w pobliskim 

mieście. Rysowaniem wzorów lub ich kopiowaniem z makatek innych wytwórców 
(także tych zagranicznych), a potem drukowaniem zajmowali się specjalizujący się 
w tej dziedzinie rzemieślnicy. Niekiedy, jeśli jakiś wzór szczególnie się podobał, 
a nie można było go już kupić lub brakowało środków fi nansowych, kobiety samo-
dzielnie przekalkowywały go z pierwowzoru na papier, a potem na płótno.

W połowie XX wieku haftowane makatki zaczęły być zastępowane tymi drukowa-
nymi, które po zakupie natychmiast można było powiesić na ścianie. Umieszczane 
na nich motywy i napisy były do siebie bardzo zbliżone, a użyty druk – niebieski lub 
wielobarwny.

Makatki były elementem dekoracyjnym wnętrza, zazwyczaj kuchennego. Umiesz-
czano je nad stołem, obok pieca kuchennego, przy szafkach lub półkach na na-
czynia, przy umywalkach – w kącikach związanych z wodą i higieną. Tam też za-
wieszano ręczniki ozdobne, które przysłaniały te używane do wycierania się. Poza 
wnętrzami kuchennymi makatki zdobiły, chociaż mniej powszechnie, także inne 
pomieszczenia mieszkalne. 

Przez wiele lat uważano makatki za wyraz kiczu i bezguścia, chociaż doskonale zda-
wano sobie sprawę, jak ważną rolę, nie tylko dekoracyjną, pełniły. Obrazkowy świat 
w nich zaklęty pokazywał godne naśladowania wzorce, uzupełnione aforyzmami 
często o charakterze moralizatorskim. Obecnie rzadko można je spotkać w wiej-
skich domach, zdecydowanie większe zainteresowanie budzą wśród kolekcjone-
rów, niż wśród gospodyń domowych. Znajdują też miejsce we wnętrzach świa-
domie urządzanych w rustykalnym stylu, bądź w  nowoczesnych przestrzeniach, 
tworząc zaskakujące zestawienia. Młodzi odkrywają makatki na nowo, traktują je 
nie tylko jako zabawne, sentymentalne obrazki, ale dostrzegają także ich wartości 
estetyczne.

Serdecznie zapraszam na wystawę do Ośrodka Kultury w Brwinowie, byście Pań-
stwo sami mogli ocenić, czy makatki to tylko dawna moda, infantylne ilustracje, czy 
może piękne ozdoby z zaskakującymi aforyzmami. Proszę dać się zaskoczyć! 

Danuta Sztych
kolekcjonerka makatek; jest nauczycielem akademickim SGGW. Zafascynowana urodą 
i wartością norm współżycia, obyczajów, rzeczy i krajobrazów - prowadzi również bogatą 
społeczną aktywność szkoleniową. Nie tylko interesuje się, ba, nawet pasjonuje, kultu-
rą ludową. Jest nią głęboko przesiąknięta, a przede wszystkim z niej wyrasta, odnajduje 
w niej swoje korzenie. Właścicielka zbioru makatek, które prezentowane będą na wysta-
wie w Galerii OK od 17 października.

już w październiku w GALERII OK wystawa kolekcji tradycyjnych oraz współczesnych makatek 
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WSPOMNIENIE LETNICH DNI OSTATNICH                             szCHEególne DNI MIASTA

piękny wrześniowy poranek, słońce rozgrzewa zawodników...     IV TURNIEJ SOŁECTW

Hucznych Dni Brwinowa kolejna odsłona za nami. Z refleksją wspominaliśmy tych, których krew wsiąkła 
w piasek, po którym dziś jeździmy na rodzinne wycieczki rowerowe. Hołd oddany poległym to niezbęd-
ny element każdego brwinowskiego września. Ale pamiętamy także o żywych, o nas, którzy tu mieszka-
my i żyjemy w dobrych czasach, w których możemy się spotkać i radośnie świętować. W tym roku było 
szCHEególnie muzycznie...
Sobotni wieczór już późnym popołudniem obudzili siłacze zaproszeni przez Wojtka Niteckiego (TG Sokół
– sekcja kulturystyczna). Wyjątkowym gościem był DZIK NOTECKI – słynny polski strongman Grzegorz 
Peksa. Zawody, czyli podnoszenie sztangi, przeróżnych ciężarów, ciąganie za uzdę wozu strażackie-
go – to kilka przykładowych atrakcji, które przygotowano dla amatorów męskich zabaw. A gdy słoń-
ce usunęło się już za widnokrąg, na scenie pojawili się niezwykle utalentowani młodzi brwinowianie 
z Damianem Bartosiewiczem na czele, czyli zespół PUNKT. Nie był to ich pierwszy występ w naszym 
mieście, gościli już na OKejowej scenie. Teraz przyszła pora na rozgrzanie publiczności przed występem 
gwiazdy wielkiego formatu i z tym zadaniem poradzili sobie chłopcy śpiewająco. 

                                                                                                              Nasza scena plenerowa gościła tak znakomite grupy jak KULT czy HEY, więc w tym roku trzymamy poziom
i zaprosiliśmy zespół z najwyższej półki, czyli prosto z pierwszych miejsc list przebojów – LAO CHE z Płocka. Czym innym jest zabawa dożynkowa, rustykalna i radośnie 
przaśna, bez udawania, że wszyscy jesteśmy ludźmi z biurowca, a czym innym wieczory koneserów muzyki z pogranicza rocka i alternatywy. Dla każdego musi się znaleźć 
coś podług jego gustu. Potrzebę urozmaicenia sobie prozy życia i przełamania rutyny miłym doznaniem artystycznym czuje każdy. 
Świetny koncert LAO CHE naprawdę uprzyjemnił sobotę 12 września i pozostawił równie miłe wspomnienia. Publiczność nieprzypadkowa, dzięki czemu i atmosfera była 
odpowiednia. Przednia.

Nowością w tym roku był pierwszy Piknik Myśliwski; pierwszy, bo to kolejna ciekawa inicjatywa mieszkańców, któ-
rą warto wpisać w roczny kalendarz wydarzeń kulturalnych Brwinowa. Spośród dotychczasowych pomysłów na 
poszerzanie oferty kulturalnej ta wydaje się najbardziej kontrowersyjna – nie zabrakło głosów przeciwników pre-
zentowania działalności człowieka zdradzającej, że z natury jesteśmy stworzeniami wszystkożernymi. Jednak tu nie 
chodziło o chełpienie się trofeami i prezentowanie technik pozyskiwania białka zamieszkującego nasze lasy, lecz o 
pokazanie łowiectwa, jako działalności w pewnym wymiarze kulturotwórczej i promującej postawy proekologicz-
ne; folkloru i tradycji głęboko zakorzenionej w polskiej kulturze i historii. 
Na poczatek występ grupy młodych sygnalistów zaproszonych przez Koło Łowieckie PRZYSZŁOŚĆ – charaktery-
styczna muzyka, symboliczna, a jednocześnie będąca swoistym środkiem komunikacji (dzięki sygnałowi „Dzik na 
rozkładzie” jeden z pomysłodawców imprezy, tenisista Jarosław Gogacz, wiedział, kiedy wnieść pieczony poczę-
stunek ufundowany przez KŁ PRZYSZŁOŚĆ). W Galerii Przy Stadionie  pani Ania Żaczek Siwczuk (Warsztat Sztuki 
OK) otworzyła wystawę fotografii myśliwskiej stomatologa Michała Łukasiewicza, człowieka, który często zamienia 
dwururkę na obiektyw.  W jednym z namiotów reprezentant  RKŁ DZIK z Żyrardowa prezentował ciekawe starodru-
ki i pamiątki myśliwskie wygrzebane ze strychów. Spore zainteresowanie wśród przybyłych wzbudziła prezentacja 
psów ras myśliwskich. Opowiadał kynolog, Robert Naziębły z Okręgowego Związku Łowieckiego ze Skierniewic, 
a prezentowały się dumnie czworonogi zaproszone na tę okazję z różnych stron. Wśród nich na przykład podopiecz-
ni brwinowskich hodowców psów Tomasza i Marcina Kucharskich. Były więc wyżły, teriery, płochacz niemiecki, 
munsterlander, posokowiec bawarski, gończy polski – było co głaskać. Najbardziej hałaśliwym stworzeniem okazał 
się mały jamnik szorstkowłosy, a najbardziej bojowym – kogucik, który prócz sokoła, myszołowa, sówek i kurek ja-
pońskich prezentowany był przez hodowców zrzeszonych przy SGGW. Dzikie króliki przez cały czas trwania pikniku 
zajęte były robieniem podkopów. Przy stanowisku Pracowni Plastycznej pani Agnieszki Kremky najmłodsze dzieci 
stworzyły wielką, kolorową makietę lasu. Las był jak żywy, była w nim zwierza obfitość, w tym krokodyle, i był to las 

dokarmiany zimą przez myśliwych, i nie było w nim wnyków. 
W organizację Pikniku Myśliwskiego zaangażowani byli działacze z Wojskowego Koła Łowieckiego DANIEL, Koła Łowieckiego PRZYSZŁOŚĆ, Robotniczego Koła Łowiec-
kiego DZIK oraz oczywiście Koła Łowieckiego TUR z Brwinowa. Anna Sobczak

19 września odbył się IV Turniej Sołectw, tradycyjnie roz-
grywany na Orliku w Żółwinie.  Wydarzenie, jak co roku, 
objął swoim patronatem Burmistrz Gminy Brwinów. 
Na murawie stawiły się reprezentacje siedmiu brwinow-
skich sołectw: Biskupic, Domaniewa, Koszajca, Krosny, 
Owczarni, Parzniewa i Żółwina. Rozlosowano dwie gru-
py, a mecze rozgrywane były w systemie 2 razy po 10 
minut; na boisku grały drużyny sześcioosobowe (pięciu 
zawodników w polu + bramkarz). 
Do półfinału awansowały: Domaniew i Owczarnia oraz 
Krosna z  Koszajcem. W pierwszym meczu półfinało-
wy Domaniew pokonał Owczarnię 4:1 i tym sposobem 
obrońcy trofeum awansowali do finału. W drugiej parze 
był remis 3:3, więc do wyłonienia zwycięzcy potrzebne 

były rzuty karne, w których lepsi okazali się gracze Ko-
szajca. Przed wielkim finałem odbył się mecz o III miej-
sce, a w nim lepszą drużyną okazała się Owczarnia, która 
wygrała z drużyną Krosny 3:2. W finale reprezentacja Do-
maniewa pokonała Koszajec 5:1 i to ona po raz kolejny 
otrzymała Puchar Sołectw. 
Zwycięzcy otrzymali również nagrody ufundowane 
przez firmę Recal – Fundację na Rzecz Odzysku Alumi-
niowych Puszek po Napojach, z którą współpracuje nasz 
Orlik. Podczas turnieju fundacja RECAL prowadziła kon-
kursy z nagrodami dla małych i dużych kibiców oraz za-
opatrzyła wyczerpane drużyny piłkarskie w napoje izo-
toniczne. Dziękujemy za wszelką pomoc i deklarujemy,
że nadal z zapałem będziemy zbierać i zgniatać puszki. [pb] 

Z ŻYCIA BRWINOWSKIEGO UNIWERKU
Miło mi poinformować, że nasz Uniwersytet przystąpił do projektu  „Zielona Wiedza dla Uniwersytetów Trzeciego 
Wieku – Bioróżnorodność to także my” organizowanego przez Fundację „Ziemia i Ludzie”. Tym samym uzyskaliśmy 
certyfikat „Uniwersytet Trzeciego Wieku Przyjazny Ziemi”.

Projekt potrwa do wiosny 2016 r. W jego ramach w niedzielę 18 października o godz. 16.30 odbędzie się wykład pani Anny Piotrowskiej, edukatorki  ekologicznej specjali-
zującej się w prowadzeniu zajęć edukacyjnych i warsztatów przyrodniczych.  W nadchodzącym semestrze przeprowadzimy  także inne warsztaty i działania ekologiczne.   

Fundacja „Ziemia i Ludzie” ogłosiła także wielki konkurs fotograficzno-plastyczny pt.: „W każdym wieku tworzymy klimat”, skierowany głównie do kreatywnych i świa-
domych seniorów. Jeśli mają Państwo co najmniej 60 lat, rozumieją konsekwencje zmian klimatycznych oraz widzą wpływ człowieka na ten proces – koniecznie muszą 
Państwo wziąć udział w konkursie! Po szczegółowe informacje na temat regulaminu i przewidzianych nagród zapraszamy do „Dziekanatu” BUKW – OKej, ul. Wilsona 2 
– zielony pokój. Marzena Wysocka
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Licealiści z Brwinowa przygotowali reportaż o rodzinie Turczyńskich, 
która za ratowanie Żydów podczas okupacji została uhonorowana me-
dalem Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata.  

Licealiści uczestniczyli w pro-
jekcie Mazowieckiego Kura-

torium Oświaty i Towarzystwa 
sprawiedliwych Wśród Narodów 
Świata pod nazwą „spotkania 
Młodzieży ze sprawiedliwymi”. 
Było to wieloetapowe przedsię-
wzięcie, obejmujące spotkania  
z Polakami uhonorowanymi meda-
lem sprawiedliwy Wśród Narodów 
Świata przyznanym przez Instytut 
Yad Vashem w Izraelu za ratowanie 
Polaków pochodzenia żydowskiego 
w czasie II wojny światowej. Udział 
licealistów w projekcie trwał od paź-
dziernika 2014 r. do czerwca 2015 r.  
i obejmował cykl spotkań z panią  
Wandą Kołomijską z domu Turczyń-
ską z Brwinowa oraz przygotowa-
nie pracy konkursowej – reportażu  
o rodzinie Turczyńskich – sprawie-
dliwych wśród Narodów Świata.  

W finale konkursu znalazło się 
40 szkół (gimnazjów i szkół 

ponadgimnazjalnych) z całej Pol-

Spotkania młodzieży ze Sprawiedliwymi

ski. Jury w 
składzie: płk 
prof. Witold 
Lisowski (po-
mysłodawca 
kon k u r su), 
prof. Janusz 
Durko, kmdr 
Józef Czer-
wiński bardzo wysoko oceniło nasz reportaż 
pt. „Gdy otworzyliśmy drzwi…”. Uczennice: 
Karolina Burchacka, Anna Jaworska, Gloria 
Embradora, Patrycja Kuczabo i zuzanna Rus-
syan oraz opiekunka projektu Elżbieta Ba-
czewska, za pracę otrzymały szczególne wy-
różnienie. słowa uznania usłyszeli również ko-
ordynatorzy projektu: dyrektor LO Katarzyna 
Baczyńska oraz p. Bernard Malinowski. Dzięki 
staraniom płk. prof. Witolda Lisowskiego pra-
ce konkursowe ukażą się w formie książkowej. 

Promocja tej publikacji w Brwinowie od-
będzie się w Liceum Ogólnokształcącym  

w Brwinowie we wtorek 13 października.
– Elżbieta Baczewska, 

Liceum Ogólnokształcące w Brwinowie

Nauczycielka Zespołu Szkół Ogólnokształcących  
Jolanta Marzec uczestniczyła w Kongresie i wygłosiła 
prelekcję na panelu „Edukacja a rynek pracy”. 

Rodzice, uczniowie, na-
uczyciele z całego kraju, na-
ukowcy, pedagodzy, a także 
przedstawiciele rozmaitych 
instytucji, zawodów i sto-
warzyszeń związanych z oś- 
wiatą oraz szkolnictwem 
wyższym spotkali się w Ka-
towicach na III Kongresie 
Polskiej Edukacji. 
Ponad 1200 uczestników tego wyjątkowego spotkania pod hasłem 
„Razem zmieniamy szkołę” próbowało odpowiedzieć na kluczo-
we pytania, m.in: Jakiej szkoły chcemy w XXI wieku? Czy można 
zmieniać szkołę oddolnie? Od czego zacząć budowanie współpra-
cy rodziców z nauczycielami? Kim powinien być dyrektor? W jaki 
sposób dobry dyrektor szkoły zarządza zespołem, buduje relacje  
i motywuje swoją kadrę? Czego uczniowie nie uczą się w szkołach, 
a uczyć się powinni? Jakiej osobowości, wzorców i przykładów 
oczekują uczniowie? Jak budować partnerstwa lokalne, w których 
szkoła stanie się centrum integracji lokalnej społeczności?  
Dużym wyróżnieniem było dla mnie zaproszenie przez minister 
Joannę Kluzik-Rostkowską do wygłoszenia prelekcji na panelu 
„Edukacja a rynek pracy”. Dzieliłam się moimi doświadczenia-
mi w pracy doradcy zawodowego w brwinowskim zespole szkół 
Ogólnokształcących. szczególne zainteresowanie odbiorców 
wzbudziły odpowiedzi na pytania: Jak szkoła pomaga uczniom  
w wyborze właściwych kierunków kształcenia zgodnie z ich pre-
dyspozycjami i zdolnościami? Jak zorganizować w szkołach sku-
teczne doradztwo zawodowe i pomóc w wyborze właściwej ścieżki 
edukacyjnej już od poziomu gimnazjum? Upowszechniając dobre 

Relacja z Kongresu Polskiej edukacji

Biblioteka, ul. Grodziska 12
Tel. 22-729-57-55
 

poniedziałek        12.00 –20.00
środa                        9.00 – 15.00
czwartek                12.00 – 19.00
piątek                     12.00 – 18.00
sobota*                  10.00 – 13.00

BIBLIOTEKA 
zaprasza wszystkich

Oddział dla dzieci, ul. Kościuszki 1e
Tel. 22-729-30-84

poniedziałek          12.00 – 18.00
środa                          9.00 – 15.00
czwartek                 12.00 – 18.00
piątek                       12.00 – 18.00
sobota*                    10.00 – 13.00

 Filia w Otrębusach, ul. Wiejska 1
Tel. 22-758-50-79

poniedziałek            8:30 – 16:00
środa                          8:30 – 16:00
czwartek                 12:00 – 19:30
piątek                      10:30 – 18:00

* Biblioteka w Brwinowie: czynna w II i IV sobotę miesiąca 

Najbliższe spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki: 
w Bibliotece przy ul. Grodziskiej we czwartek 16 X 
o godz. 1800 na temat „Domu z witrażem” Żanny sło-
niowskiej i „Tam, gdzie krzyczy wiatr” Roberta Peroni.

szlak edukacyjno-turystyczny daje możliwość poznania kilku 
lokalnych pracowni artystycznych oraz wyjątkowego dziedzic-
twa krajobrazowo-przyrodniczego, kulturowego i historycznego 
gmin Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów. Jest kontynuacją 
działań Lokalnej Grupy Działania „zielone sąsiedztwo”, która 
wspiera oraz promuje lokalnych twórców 
i pracownie artystyczne.
Ulotkę z questem można pobrać ze strony: 
www.zielonesasiedztwo.org.pl i www.brwinow.pl 
(menu z lewej strony: O Brwinowie/Wycieczki).

Z wydrukowanym przewodnikiem, rozwiązując za-
gadki i poznając wyjątkowe miejsca, można dotrzeć 
do Biblioteki w Otrębusach, podać hasło i zdobyć 
skarb! LGD Zielone Sąsiedztwo zaprasza na wyciecz-
kę rowerową „Szlakiem Artystycznego Rzemiosła”.

Skarb w bibliotece w Otrębusach

Już po raz trzeci uczniowie LO z Brwinowa uczestniczyli w zajęciach  
laboratoryjnych na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. 
W tym roku do pokazów przygo-
towała ich p. dr sylwia Żołądek we 
współpracy z nauczycielką chemii 
naszego LO p. Marią Paczkowską. 
zespół w składzie:  zuzanna Russyan 
(kl. II b),  Aleksan-
der Druszcz i Rafał 
Górniak (kl. II a) w 
sobotę 19 września 
2015r. przeprowa-
dzał doświadczenia 
przed licznie zgro-
madzoną festiwa-
lową publicznością. 
Uczniowie wyka-
zali się wiedzą i po-
mysłowością . 
Do stałego udziału 
w zajęciach festiwa-

licealiści na XIX Festiwalu Nauki: jako eksperci

lowych zaprosił uczniów naszej szkoły dwa lata 
temu pracownik Wydziału Chemii UW dr Rafał 
Jurczakowski – absolwent naszego Liceum.

– Maria Paczkowska, 
Liceum Ogólnokształcące w Brwinowie

praktyki z mojej szkoły miałam 
okazję otrzymać wiele inspiru-
jących wskazówek, które będę 
starała się wprowadzić w realia 
naszego środowiska. Potrzebne 
jest zrozumienie i współpraca 
na wszystkich szczeblach: rodzi-
ce, nauczyciele, władze lokalne.  
W interesie  wszystkich leży wy-
pracowanie takiego modelu edu-
kacji, który wyposaży nasze dzie-
ci w kompetencje kluczowe czyli 
takie, jakich wszystkie osoby po-
trzebują do samorealizacji i roz-
woju osobistego, bycia aktywnym 
obywatelem, integracji społecznej 
i zatrudnienia. 

– Jolanta Marzec, 
Zespół Szkół Ogólnokształcących 

w Brwinowie
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o g ł o s z e n i e

              KONSUlTACje ROCZNeGO PROGRAMU  
            WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACjAMI 
            POZARZąDOWYMI NA 2016 ROK 

Burmistrz Gminy Brwinów zaprasza organizacje pozarządowe do konsultacji projektu „Rocz-
nego Programu Współpracy Gminy Brwinów z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok”. 

Uwagi i propozycje do projektu Rocznego Programu Współpracy można zgłaszać
od 2 do 20 października 2015 r. poprzez:
a) przesłanie formularza konsultacji drogą elektroniczną (formularz stanowi załącznik  
     do Uchwały nr LXXI/655/2010 z dnia 29 października 2010 r. Rady Miejskiej  
     w Brwinowie) na adres: promocja@brwinow.pl
b) złożenie formularza konsultacji w Urzędzie Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12
c) zgłoszenie ustne lub pisemne podczas otwartego spotkania Burmistrza Gminy Brwinów  
    z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które odbędzie się 20 października 2015 r.  
    o godz. 18.00 w sali na stadionie miejskim przy ul. Turystycznej 4. 

Kontakt w razie pytań:  
Biuro Promocji, Urząd Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12, pok. 202,  
tel. 22 738 26 29

Reprezentacja Urzędu Gminy Brwinów wygrała turniej piłkar-
ski Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów, który odbył się  
na stadionie w Milanówku 30 sierpnia 2015 r.

Rywalizowały drużyny wystawione przez samorządy Brwinowa, Milanów-
ka oraz Podkowy Leśnej. Reprezentacja Brwinowa zremisowała z Podkową 
Leśną 2:2 i wygrała z Milanówkiem 6:0. W meczu Podkowy i Milanówka 
padł wynik 7:3. O zwycięstwie zadecydowała liczba zdobytych bramek. Pu-
char dla zwycięzców odebrał kapitan brwinowskiej drużyny, zastępca bur-
mistrza sławomir Walendowski. Wśród naszych zawodników wyróżniał się 
bramkarz Paweł Banasiak oraz zdobywca pięciu bramek sebastian Kończak. 
Bramki dla Brwinowa zdobyli też Mateusz Makowski i Patryk Michalak.

Brwinów zwycięża w turnieju PTO

Punkty, w których można otrzymać Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy Brwinów „Ratusz”. Kolejne wydanie planowane jest 4 listopada br.
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  Top Market zygzak, ul. Armii Krajowej 14  sklep – ul. Kościelna 19  sklep – ul. Płocka 13  sklep – ul. Powstańców Warszawy 30 
 społem – ul. Pszczelińska 48  sklep – ul. Kraszewskiego 1  sklep U Jacka – ul. sochaczewska 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, owczarnia: NzOz Basis, ul. Kazimierzowska 33D 
dzIĘKUJEMY zA POMOC W dYSTRYBUCJI „RATUSzA” SOŁTYSOM SOŁECTW: 
 Biskupice  Czubin  Krosna  Milęcin  Terenia  Owczarnia  Żółwin  Parzniew  Falęcin  Moszna  Domaniew  Kotowice  Koszajec

Młodzieżowa drużyna unihokeja zwyciężyła w turnieju „Mazo-
via Cup”, organizowanym przez Stowarzyszenie Gmin Zachod-
niego Mazowsza „Mazovia”.

sobota 26 września stanie się pamiątkową datą w historii brwinowskiego 
sportu młodzieżowego. Wyszkolona przez trenera Arkadiusza Janiszka dru-
żyna unihokeja pokonała w pięknym stylu reprezentacje gmin Błonie (4:0), 
Nadarzyn (8:3), Milanówek (2:0) i Michałowice (4:1). 
Turniej rozegrano w Milanówku, w ramach szkolnych zawodów z cyklu 
„Mazovia Cup”, organizowanych przez stowarzyszenie Gmin zachodniego 
Mazowsza „Mazovia”. Burmistrz Arkadiusz Kosiński, od pół roku prezes 
„Mazovii” wręczał młodym sportowcom złote medale.

Złote medale dla unihokeistów

z a p r o s z e n i e

              GMINA BRWINÓW DOTUje ZAjęCIA SPORTOWe 
           DlA DZIeCI, MŁODZIeŻY I DOROSŁYCh

        WARTO SKORZYSTAć! TRWAją ZAPISY NA ZAjęCIA

lekkoatletyka

SPORT W GMINIE 
BRWINóW

piłka nożna

piłka halowa

koszykówka

siatkówka

tenis ziemny

tenis stołowy

kulturystyka

judo i jujitsu

hokej na rolkach
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Więcej informacji: SPORT.BRWINOW.Pl
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poniedziałek wtorek środa czwartek piątek

MiAU
RYTMIKA DLA NAJMŁODSZYCH 
Joanna Kozłowska
godz. 10.30_12.00

MiAU
RYTMIKA DLA NAJMŁODSZYCH 
Joanna Kozłowska
godz. 10.30_12.00

PRACOWNIA PLASTYCZNA OK
Agnieszka Kremky 
godz. 16.00_17.30 
godz. 18.00_19.30

PRACOWNIA PLASTYCZNA OK
MŁODZIEŻ I DOROŚLI
Agnieszka Kremky 
godz. 18.00_20.00

ANGIELSKI DLA DOROSŁYCH
Eliza Kostrzewa
godz. 17.00_19.30

FOTOGRAFIA CYFROWA 
DLA DOROSŁYCH
Marek Zdrzyłowski
godz. 17.00_20.00

FOTOGRAFIA CYFROWA 
DLA DZIECI
Marek Zdrzyłowski
godz. 16.15

PIANINO
Joanna Kozłowska

SAKSOFON/KLARNET
Antoni Sikorski

godziny ustalane indywidualnie

GITARA
Krzysztof Nowiński

ŚWIETLICA ŚOPS
godz. 13.00_17.00

ŚWIETLICA ŚOPS
godz. 13.00_17.00

ŚWIETLICA ŚOPS
godz. 13.00_17.00

ŚWIETLICA ŚOPS
godz. 13.00_17.00

WARSZTAT SZTUKI
MAŁY WARSZTAT ILUSTRACJI
Anna Żaczek Siwczuk
godz. 16.30_18.00

WARSZTAT SZTUKI
SCENA_WARSZTATY SCENOGRAF.
Anna Żaczek Siwczuk
godz. 16.30_18.30

WARSZTAT SZTUKI
KREATYWNE ZAJĘCIA PLASTYCZNE
Anna Żaczek Siwczuk
godz. 18.15_19.15

KÓŁKO SZACHOWE
inicjatywa fajnych ojców
godz. 18.00

WARSZTAT SZTUKI
RYS. I MAL. DLA MŁODZIEŻY
Anna Żaczek Siwczuk
godz. 18.30_20.00

WITRAŻ
Krzysztof Świeżak
godz. 18.00_20.00

INFORMATYKA DLA DOROSŁYCH
Michał Larkowski
godz. 14.30_15.30

artOWCA
NAUKA RYSUNKU ODRĘCZNEGO
godz. 17.30_18.30

CERAMIKA
Caramel
godz. 17.00_19.00

CERAMIKA
Beata Leszczyńska
godz. 17.30_19.00

CERAMIKA
Beata Leszczyńska
godz. 17.30_19.30

FITNESS DLA PAŃ
godz. 19.15_20.15

ZUMBA
Monika Adamiak
godz. 18.30_19.30

PILATES
Justyna Liberadzka
godz. 18.00_19.00

PILATES
Justyna Liberadzka
godz. 19.15_20.15

AKROBATYKA
Adam Jankowski
godz. 16.30
ZSO_Żwirowa 16_BRWINÓW

FITNESS DLA PAŃ
godz. 19.15_20.15

NIEMIECKI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Olga Jastrzębska
godz. 18.15_19.15

NIEMIECKI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Olga Jastrzębska
godz. 18.15_19.15

PIANINO
Joanna Kozłowska
godziny ustalane indywidualnie

PRACOWNIA PLASTYCZNA OK
Agnieszka Kremky 
godz. 16.00_18.00 

ZAJĘCIA WOKALNE
Joanna Kozłowska
godz. 16.10_17.00

GRUPA TEATRALNA LAMPAKA
Paweł Remez
godz. 19.30_22.00

PIANINO
Joanna Kozłowska
godziny ustalane indywidualnie

GITARA
Krzysztof Nowiński
godziny ustalane indywidualnie

GITARA KLASYCZNA
Beata Makarewicz
godziny ustalane idywidualnie

GITARA KLASYCZNA
Beata Makarewicz
godziny ustalane indywidualnie

WARSZTAT SZTUKI
RYS. I MAL. DLA DOROSŁYCH
Anna Żaczek Siwczuk
godz. 18.00_20.30

GITARA KLASYCZNA
Beata Makarewicz
godziny ustalane idywidualnie

HEXAGON
GRUPA WOKALNA
Maja Olenderek
godz. 17.30_18.30

MiAU_WESOŁE BRYKANIE 
Emilia Zadykowicz
godz. 16.30_17.30
godz. 17.45_19.00

MiAU
WESOŁE BRYKANIE 
Emilia Zadykowicz
godz. 10.30_12.00

KÓŁKO DZIEWIARSKIE 
Bożena Kiełek
godz. 15.00_18.30

KÓŁKO DZIEWIARSKIE 
Bożena Kiełek
godz. 16.00

NAUKA SZYCIA NA MASZYNIE 
DLA DZIECI
Anna Kiełczykowska
godz. 17.00_18.00

NAUKA SZYCIA NA MASZYNIE 
DLA DOROSŁYCH
Caramel
godz. 19.30

MiAU
ANGIELSKI DLA PRZEDSZKOLAKÓW 
Marta Konarska
godz. 17.00_17.40

TANIEC ORIENTALNY 
Marzena Włodarczyk
godz. 19.00

ZAJĘCIA REEDUKACYJNE
Bożena Kwiecińska
godz. 08.30_11.30
godz. 13.00_19.00

ZAJĘCIA REEDUKACYJNE
Bożena Kwiecińska
godz. 08.30_11.30
godz. 13.00_20.00

ZAJĘCIA REEDUKACYJNE
Bożena Kwiecińska
godz. 08.30_11.30
godz. 13.00_20.00

ZAJĘCIA REEDUKACYJNE
Bożena Kwiecińska
godz. 08.30_11.30
godz. 13.00_20.00

ZAJĘCIA REEDUKACYJNE
Bożena Kwiecińska
godz. 12.00_16.00

GMINNY OŚRODEK KULTURY OKej_Wilsona 2_BRWINÓW

OWCZARNIAŃSKIE WIEJSKIE CENTRUM ANIMACYJNE OWCA_Cyprysowa 4_OWCZARNIA

ŚWIETLICA OK_Krótka 10_OTRĘBUSY

ORLIK_Szkolna 56_ŻÓŁWIN / CODZIENNIE 16.00_22.00

MAŁA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI

ŚRODOWISKOWY OŚRODEK 
POMOCY SPOŁECZNEJ

PRACOWNIE SZTUK WIZUALNYCH

PRACOWNIE MUZYCZNE

PRACOWNIE JĘZYKOWE HOBBY

TANIEC

KULTURA FIZYCZNA
TEATR INFORMATYKA

REEDUKACJA


