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Sadzenie drzew
przy ul. Pszczelińskiej

20 października 2017 r. w Pałacyku
Otrębusy odbyła się uroczystość
wręczenia medali potwierdzających honorowe obywatelstwo
gminy Brwinów trzem zasłużonym
osobom: Marii Prosnak-Tyszkowej,
Maciejowi Nowickiemu oraz Stanisławowi Wincenciakowi.
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Na zdjęciu: siedzą od lewej: Maciej Nowicki, Maria Tyszka, Stanisław Wincenciak. Stoją:
przewodniczący Rady Miejskiej w Brwinowie S. Rakowiecki i burmistrz A. Kosiński.

ada Miejska na sesji w dniu 26 czerwca 2017 r. podjęła uchwałę w sprawie
przyznania trzech tytułów Honorowego Obywatela Gminy Brwinów. Wśród
wyróżnionych są społecznicy i osoby
zasłużone dla lokalnej społeczności:
Maria Prosnak-Tyszka, Maciej Nowicki
oraz Stanisław Wincenciak. W uroczystości wzięli udział honorowi obywatele
wraz ze swoimi bliskimi, przewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Rakowiecki
jako gospodarz uroczystości, burmistrz
Arkadiusz Kosiński ze swoimi zastępcami Sławomirem Walendowskim i Jerzy
Wysockim, radni, dyrektorzy gminnych
jednostek organizacyjnych oraz przedstawiciele stowarzyszeń. Wygłoszone
laudacje oraz przemówienia prezentowały zasługi nowych honorowych obyDokończenie na str. 6 >>>
wateli.

Akcja sadzenia drzew wzdłuż ul. Pszczelińskiej – uzupełnienie alei
W sobotę 14 października 2017 r. w ramach akcji „90 drzew na 90-lecie Letniska
Brwinów” i z okazji zakończenia przebudowy drogi mieszkańcy gminy Brwinów
i zaproszeni goście zasadzili lipy i dęby przy ul. Pszczelińskiej.

A

kcja sadzenia dębów i lip przypomina utworzenie w 1927 r. samodzielnej
gminy Letnisko Brwinów, które zostało
wyodrębnione z mającej swoją siedzibę
w Brwinowie gminy Helenów. Ówcześni
mieszkańcy odznaczali się dużą aktywnością – tworzyli stowarzyszenia, działali społecznie. Do tych tradycji nawiązuje
dzisiejszy Brwinów. Gmina rozwija się intensywnie, a jedną z większych realizowanych w 2017 r. inwestycji była przebudowa
ulicy Pszczelińskiej.

P

szczelińska to fragment drogi wojewódzkiej nr 720 i jedna z najważniejszych dróg dojazdowych do Brwinowa.
Jej przebudowa została podzielona na dwa
etapy. W 2014 r. został przebudowany
fragment na odcinku od ronda W. Kowalskiego do ul. Pedagogicznej. Wykonane
wówczas prace objęły m.in. wykonanie
podbudowy i nawierzchni jezdni, zmodernizowanie odwodnienia, wybudowanie miejsc przystankowych. przebudowę

istniejącego chodnika oraz budowę nowego
ciągu pieszego po drugiej stronie ulicy.
2017 r. został przebudowany odcinek
ul. Pszczelińskiej od rejonu ul. Pedagogicznej w Brwinowie do skrzyżowania z
drogą nr 719 w Otrębusach. Umowę na realizację II etapu podpisał Mazowiecki Zarząd
Dróg Wojewódzkich w Warszawie w oparciu
o dokumentację projektową wykonaną przez
gminę Brwinów. Wykonawca prac – firma
PPUH "EFEKT" Sp. z o.o. – położył m.in.
nową nawierzchnię, przebudował chodniki
oraz zmodernizował odwodnienie. Została
wybudowana też elektroenergetyczna sieć
kablowa oświetlenia ulicznego oraz wymienione przewody w istniejącej sieci oświetlenia ulicznego. Koszt prac to ponad 5 mln zł.

W

S

ymbolicznym upamiętnieniem przebudowy było uzupełnienie alei drzew rosnących wzdłuż ul. Pszczelińskiej. Dąb, drzewo znajdujące się w herbie gminy Brwinów,
Dokończenie na str. 3 >>>
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Fot. Urząd gminy Brwinów (PR)

Kończy się remont dachu szkoły
Wykonawcę remontu dachu Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul.
Żwirowej udało się wyłonić dopiero w drugim przetargu.

D

o remontu przeznaczona została część wyższa wzdłuż ul.
Żwirowej i część niższa wzdłuż ul.
Sportowej. Zakres prac objął wymianę pokrycia wraz z obróbkami,
wymianę instalacji odgromowej
oraz ocieplenie stropodachu. Zostały przeprowadzone roboty budowlane, rozbiórkowe i wyburzeniowe
oraz izolacja cieplna stropodachu
wyższego. Roboty elektryczne obejmą demontaż instalacji elektrycznej,
przystosowanie istniejącej tablicy

rozdzielczej do zasilania nowych obwodów, montaż instalacji piorunochronnej, badania i pomiary instalacji elektrycznej. Gmina Brwinów
otrzymała na remont dachu kwotę
138.313,00 zł ze środków rezerwy
oświatowej subwencji ogólnej. Całkowity koszt prac, które mają potrwać do połowy listopada, wyniesie
217.221,19 zł. Wykonawcą jest Firma
Usługowo-Budowlana LUX-BUD
Piotr Krawczyk ze Skierniewic.

Rozbudowa oświetlenia w 5 sołectwach
Wykonawca ma czas do połowy grudnia na wykonanie prac
w Owczarni, Biskupicach, Kaniach, Milęcinie i Krośnie.

O

świetlenie zostanie zbudowane w Owczarni przy ul. Bony
(dz. nr ew. 77/17, 77/10, 77/11, 77/4),
w Biskupicach (dz. nr ew. 56), przy
drodze 1509W w Milęcinie oraz

w Kaniach (dz. nr ewid. 161/7, 168).
Oświetlenie zostanie też uzupełnione w Krośnie: przy ul. Tęczowej i ul.
Pogodnej oraz ul. Józefowskiej.

i n f o r m a c j e

Nie działa oświetlenie uliczne?

ZGŁOŚ AWARIĘ!
Zgłoszenia są przyjmowane
przez 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu
tel.

603 623 717 lub 609 099 063

e-mail: eles-bud@wp.pl

Konserwacją ponad 5.000 punktów oświetleniowych na terenie gminy Brwinów
(oświetlenie uliczne, drogowe, parkowe) zajmuje się wybrana w przetargu firma Eles-Bud.



Urząd Gminy Brwinów: adresy i telefony			

URZĄD GMINY BRWINÓW, ul. GrodziskA 12
Biuro Obsługi Interesanta, tel. 22 738 26 15
Sekretariat burmistrza Arkadiusza Kosińskiego,
oraz II zastępcy burmistrza Jerzego Wysockiego tel. 22 738 26 12
Biuro Rady Miejskiej, tel. 22 738 26 50
Urząd Stanu Cywilnego, tel. 22 738 25 61
Referat Spraw Obywatelskich, tel. 22 738 25 72
Ewidencja Działalności Gospodarczej, tel. 22 738 26 51
Referat Budżetowo-Finansowo-Podatkowy (podatki), tel. 22 738 26 34
Geodeta Gminny Gminy Brwinów, tel. 22 738 26 68
Referat Planowania Przestrzennego, tel. 22 738 26 54
Referat Gospodarki Nieruchomościami, tel. 22 738 26 53
Biuro Promocji, tel. 22 738 26 29
Referat Oświaty, tel. 22 738 26 17

Prace na drogach gminnych
Gdy tylko pozwala pogoda, wykonawcy przyśpieszają prace
przy przebudowie ulic Mickiewicza, Myśliwskiej i Słonecznej
w Brwinowie. Przed zimą wykonane będą też remonty dróg.

W

tym roku gmina Brwinów
zbudowała m.in. obwodnicę
Moszny (więcej na ten temat w kolejnym numerze "Ratusza") i dokończyła przebudowę ul. Armii Krajowej w Brwinowie. Dwadzieścia trzy
drogi zostały naprawione w technologii odtworzenia nawierzchni
destruktem, z podwójnym utrwaleniem powierzchniowym grysami
i emulsją asfaltową na podbudowie
z tłucznia betonowego. Koszt tych
napraw wyniósł ponad 1,7 mln zł.

P

rzebudowa ulicy Myśliwskiej
na odcinku od ul. Grodziskiej
do ul. Żwirowej oraz ul. Słonecznej
na odcinku od ul. Sportowej do ul.
Myśliwskiej została zaplanowane
jako zadanie dwuletnie. Zgodnie z
umową wykonawca ma czas do końca lipca 2018 r., ale Fal-Bruk zdecydował się na szybki postęp robót. Na
początku listopada na ul. Myśliwskiej pojawiła się nawierzchnia asfaltowa, w której zaznacza się miejsce budowy skrzyżowania wyniesionego. Gmina Brwinów uwzględnia
w swoich inwestycjach elementy
uspokojenia ruchu, które mają służyć zwiększeniu bezpieczeństwa
wszystkich uczestników ruchu.

M

ieszkańcy wschodniego odcinka ul. Mickiewicza świętowali
już we wrześniu zakończenie prac.
Na zachód od ul. Biskupickiej prace
jeszcze trwają. Trzeci etap umowy
obejmuje przebudowę całego odcin-

e-mail: brwinow@brwinow.pl

ka do ul. Kampinoskiej. Wykonawca
ma czas do połowy 2018 r.
mina Brwinów rozstrzygnęła
też przetarg na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni
bitumicznych masą mineralno-asfaltową z recyklera. Prace dotyczą
łącznej powierzchni do 14 000 m²,
a miejsca napraw nawierzchni będą
sukcesywnie wskazywane przez Referat Inwestycji i Remontów.

G

P

rzed zimą trudno jest przewidzieć, w jakim stanie drogi
przetrwają warunki atmosferyczne.
Wybór dróg do naprawy w 2018 r.
nastąpi po ocenie dokonywanej
na przełomie marca i kwietnia.
W trakcie pozimowego objazdu
ustalana jest lista najpilniejszych
potrzeb i na tej podstawie powstaje lista ulic, które otrzymają nową
nawierzchnię z destruktu asfaltowego. Nawierzchnia asfaltowa lub
z kostki pojawia się na drogach, które stanowią szkielet komunikacyjny
w poszczególnych miejscowościach.
W planach na 2018 r. jest m.in. przebudowa ul. Granicznej w Brwinowie Gmina Brwinów stara się też
pozyskać środki na przebudowę ul.
Wolności w Parzniewie – wniosek o
dotację w ramach rządowego „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata
2016–2019” przeszedł już pomyślnie
ocenę formalną i czeka na ocenę merytoryczną.
Na zdjęciu u góry: ul. Tęczowa
w Otrębusach z nową nawierzchnią.

www.brwinow.pl

URZĄD GMINY BRWINÓW
Budynek przy ul. T. KOŚCIuszki 4a:
Sekretariat zastępcy burmistrza
Sławomira Walendowskiego, tel. 22 738 25 66
Referat Inwestycji i Remontów, tel. 22 738 25 84
Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa, tel. 22 738 25 90
Referat Gospodarki Komunalnej, tel. 22 738 26 37
Zespół ds. Obsługi Gospodarki Odpadami, tel. 22 738 25 91
Straż Miejska w Brwinowie
tel. 22 729 63 94 oraz bezpłatny z terenu gminy: 986
e-mail: straz.miejska@brwinow.pl
Redakcja biuletynu: Biuro Promocji, e-mail: promocja@brwinow.pl
Współpraca: Gminny Ośrodek Kultury w Brwinowie (str. 8–9 i 12)
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Ponad 40 godzin spotkań z mieszkańcami
Burmistrz Arkadiusz Kosiński, oprócz wielu różnego rodzaju
rozmów, np. indywidualnych, konsultacyjnych, z grupami
mieszkańców, organizacjami pozarządowymi i in., zaprasza
co roku na kilkanaście otwartych spotkań organizowanych
z myślą o mieszkańcach Brwinowa oraz wszystkich sołectw.

W

ielkie dzięki za Wasz udział,
pytania i wnioski, uwagi i spostrzeżenia, a czasami za dobre słowo
powiedziane pod adresem moim i
moich współpracowników. To motywuje do dalszej pracy – tak zakończył burmistrz Arkadiusz Kosiński
tegoroczny cykl spotkań z mieszkańcami gminy Brwinów. – Od
dwóch lat skrzętnie notuję sobie czas
każdego spotkania i okazuje się, że
tegoroczne spotkania statystycznie
nie odbiegają od tych poprzednich:
w tym roku łączny czas wszystkich
16 spotkań zajął mi 2393 minuty, tj.
39 godzin i 53 minuty – podsumował
burmistrz, nie uwzględniając jednak
tego, że często po zakończeniu spotkania podchodzili jeszcze do niego
mieszkańcy z indywidualnymi pytaniami i sprawami. Ten czas nie został
już ujęty w statystykach.
>>> Dokończenie ze str. 1

ajdłużej trwało spotkanie
w Otrębusach (4 h i 25 min.),
potem w Owczarni (3 h i 49 min.)
oraz w północnym Brwinowie (3 h
i 10 min.). Czwarte miejsce ex aequo
zajęły Kanie i Parzniew (po 3 h i 5
min.). W trakcie spotkań burmistrz
opowiadał o działaniach podejmowanych w ciągu ubiegłego roku oraz
o planach na przyszłość. Większą
część czasu zajmowały jednak pytania mieszkańców. Burmistrz notował zgłaszane uwagi i prośby. – Po
serii spotkań w sołectwach przekazałem już pracownikom różnych
referatów Urzędu Gminy Brwinów
149 spraw (choć tak naprawdę znacznie więcej, bowiem grupuję niektóre
wnioski dot. podobnych tematów) –
stwierdził burmistrz. W Brwinowie
zgłoszono 42 tematy, co daje razem
191 spraw do podjęcia i załatwienia.

Akcja sadzenia drzew

upamiętniający Tadeusza Kościuszkę zasadzili wspólnie Rafał Rajkowski, wicemarszałek województwa
mazowieckiego, Zbigniew Ostrowski dyrektor MZDW oraz burmistrz
Arkadiusz Kosiński, zastępca burmistrza Sławomir Walendowski
oraz przewodniczący Rady Miejskiej
w Brwinowie Sławomir Rakowiecki.
śród sadzących drzewa znaleźli się również Maciej Nowicki, burmistrz gminy Brwinów
w latach 1998-2002, radni Rady
Miejskiej w Brwinowie: Adrian-

W

N

Komentarz burmistrza Arkadiusza Kosińskiego
Lider z powołania

na temat zdobytego wyróżnienia

Zachodzę w głowę, kto zgłosił
moją kandydaturę
w tym konkursie? Do tego przyznaję, że czułem się nieco onieśmielony
w czasie tej uroczystości, bo zaraz
po mnie został wyróżniony Burmistrz Benedykciński z Grodziska
Mazowieckiego... – gdzie mnie, ledwie „siedmiolatka”, porównywać
do tak zasłużonego człowieka, który
w czasie swoich 23 lat rządów faktycznie odmienił wizerunek Grodziska Mazowieckiego.
Traktuję ten laur, jako przyznany
„na wyrost” i nawet uzasadnienie
nagrody oparte na mojej "przed burmistrzowskiej" działalności w Stowarzyszeniu Projekt Brwinów, liderowanie współpracą z Milanówkiem
i Podkową Leśną w ramach dofinansowanego ze środków norweskich
projektu Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów czy duży skok inwestycyjny i zmiana wizerunku Gminy Brwinów
w ostatnich latach, nie są według mnie wystarczającym uzasadnieniem
przyznanego wyróżnienia...
Tym bardziej, muszę teraz udowodnić, że zasłużyłem na tę nagrodę!
z a p r o s z e n i e

na Olczak, Firmin Słojewski, Tomasz Korcz i Marek Winiarski,
asystent burmistrza Gminy Brwinów Andrzej Jarzyński, reprezentacja Gminnego Ośrodka Kultury
w Brwinowie, reprezentacja SP nr
1 w Brwinowie, strażacy OSP Brwinów i OSP Biskupice, sołtys sołectwa Moszna Jan Wojciechowicz,
Stowarzyszenie Projekt Brwinów,
Towarzystwo Gimnastyczne Sokół,
Towarzystwo Przyjaciół Brwinowa,
harcerze ZHR, mieszkańcy i pracownicy Urzędu Gminy Brwinów.

11.11
Święto niepodległości

Brwinów, Rynek, plac ŚW. JaNA PAwła II

godz. 1015 Zbiórka pocztów sztandarowych
przed kościołem pw. św. Floriana
godz. 1030 Msza Św. w intencji Ojczyzny
godz. 1130 Uroczystości
przy Pomniku Niepodległości 		
			
M I A S T E C Z KO H A R C E R S K I E N A R Y N K U

godz. 1130 W programie miasteczka m.in.
gra miejska, fotobudka, strzelnica
ASG, karaoke patriotyczne, zabawy
dla dzieci, happening „Pokażmy,
że jesteśmy dumni z naszych
barw”, harcerska poczta polowa,
nauka pierwszej pomocy, pomiar
ciśnienia krwi i poziomu cukru,
poczęstunek na rozgrzewkę
(grochówka, kanapki ze smalcem
i ogórkiem, herbata i ciasta)

Na zdjęciu powyżej: w akcji sadzenia drzew przy ul. Pszczelińskiej (DW nr 720) wziął udział
wicemarszałek województwa
mazowieckiego Rafał Rajkowski
a k t u a l n e

Zapraszamy na stronę gminy Brwinów
w serwisie społecznościowym

i n f o r m a c j e

n a

t e m a t

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

g m i n y

b r w i n ó w

Strona gminy Brwinów prowadzona przez Biuro Promocji.
Charakterystyczna ikonka: herb gminy Brwinów.
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Zmiana systemu segregacji odpadów

Uchwała antysmogowa dla Mazowsza

Gmina Brwinów wprowadza zmiany w odbiorze odpadów
segregowanych, zgodnie z nowymi przepisami wprowadzonymi w tym roku w całej Polsce. Oddzielnie będzie zbierany papier i makulatura.

Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął 24 października
uchwałę, która wskazuje, jakie piece i opał można używać,
a które trzeba ograniczyć.

Z

miana zasad segregacji wynika
z rozporządzenia Ministra
Środowiska z 29 grudnia 2016 r. w
sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych
frakcji odpadów. Do niebieskich
worków trafi papier, zielonych –
szkło, żółtych – metal i tworzywa
sztuczne, brązowych – bioodpady.
Dodatkowe pojemniki pojawią się
także przy budynkach wielorodzinnych.

N

a terenie zabudowy jednorodzinnej obowiązywać będzie
tak jak do tej pory system pojemnikowo-workowy. Odpady komunalne zmieszane z pojemników
będą odbierane co dwa tygodnie,
natomiast raz w miesiącu odpady
selektywnie zbierane do worków.
Także raz w miesiącu będą odbierane odpady zielone w ilości 2 worków
przypadających na nieruchomość
(w okresie wegetacji roślin, czyli od
15 kwietnia do 30 listopada).

W

zabudowie
wielorodzinnej
odpady zmieszane i segregowane odbierane będą z zamykanych
pojemników plastikowych ustawionych w dotychczasowych miejscach
(altany lub inne wyznaczone miejsca) zgodnie z ustaleniami z zarządcami budynków.

O

dpady
wielkogabarytowe
(w tym zużyte opony, akumulatory, chemikalia) będą odbierane
raz w miesiącu po wcześniejszym
zgłoszeniu do Referatu Gospodarki Komunalnej, a odpady budowlane z remontów wykonywanych samodzielnie będą odbierane
na
indywidualne
zgłoszenie (do
7 m sześc.

ODDZIELNA SEGREGACJA PAPIERU
I MAKULATURY ORAZ ZMIANY
HARMONOGRAMU
Nowe zasady segreacji
będą obowiązywać od chwili
podpisania umowy na odbiór
odpadów na kolejne
25 miesięcy.
Gmina Brwinów podpisze
tę umowę po rozstrzygnięciu
przetargu, co ma nastąpić
na przełomie listopada i grudnia.
Przypomnienie zasad segregacji
odpadów i więcej informacji
o zmianach – w kolejnym
numerze biuletynu „Ratusz”.

na nieruchomość raz w roku). Przeterminowane leki należy wrzucać do pojemników ustawionych
w aptekach. Tekstylia zbierane są
w blisko 30 pojemnikach znajdujących się na terenie gminy: w
Brwinowie, Otrębusach, Kaniach
i Owczarni.

K

oszty odbioru odpadów rosną.
Wynika to m.in. ze wzrostu
opłat w Regionanych Instalacjach
Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Sprawą zajmie się w najbliższym czasie Rada
Miejska w Brwinowie. Więcej
na ten temat
w kolejnym
nu m e r z e
biulet ynu „Ratusz”.

P

O

P

U

rzyjęcie uchwały antysmogowej
to krok w dobrym kierunku.
Stawką jest przecież zdrowie nas
wszystkich. Astma, nowotwory,
choroby układu oddechowego czy
krążenia to konsekwencje złego stanu powietrza. Nic więc dziwnego, że
od pewnego czasu mieszkańcy i samorządy apelowały o wprowadzenie
na Mazowszu takiej uchwały – skomentował podjęcie uchwały wicemarszałek Wiesław Raboszuk.
rzyjęcie dokumentu poprzedziły
konsultacje eksperckie i społeczne. Do projektu uchwały zgłoszono
ponad 2,2 tys. uwag, wniosków i
opinii (w większości pozytywnych).
Wszystkie zostały wnikliwie przeanalizowane, a zasadne – uwzględnione w projekcie uchwały. Ze
strony gmin płynęły często przeciwstawne wnioski. Niektóre samorządy apelowały o wprowadzenie
bardziej restrykcyjnych rozwiązań,
czyli np. całkowitego zakazu spalania węgla czy skrócenie terminów
przejściowych na wymianę pieców.
Inne sugerowały odroczenie zmian.

W

toku prac brano pod uwagę
przede wszystkim cel, jakim
jest poprawa jakości powietrza na
Mazowszu i związana z tym poprawa zdrowia mieszkańców. Podjęta
uchwała antysmogowa ogranicza
m.in. używanie pieców, kotłów i
kominków, które nie spełniają wymagań ekoprojektu. Są to normy
jednolite dla całej Unii Europejskiej. Zawierają one minimalne
wartości emisji zanieczyszczeń do
powietrza dla kotłów oraz ogrzewaczy pomieszczeń (m.in. kominków). Wszystko po to, aby zmniejszyć zużycie paliwa i zredukować
zanieczyszczenia emitowane przez
przestarzałe urządzenia. Ponadto
uchwała zakazuje palenia kiepskiej
jakości opałem.

P

rzed zakupem pieca warto
upewnić się (u sprzedawcy bądź
producenta), czy posiada on certyfikat i jest zgodny z wymaganiami
ekoprojektu. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 1 sierpnia
2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe zakazuje wprowadzania do sprzedaży i użytkowania kotłów z rusztem awaryjnym.

U

chwała antysmogowa wejdzie w
życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Od dnia
wejścia w życie uchwały wszystkie
nowe instalacje (piece, kominki i
kotły) muszą spełniać wymagania
ekoprojektu.

d 1 lipca 2018 r. nie wolno spalać mułów i flotokoncentratów
węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
węgla brunatnego oraz paliw stałych
produkowanych z jego wykorzystaniem, węgla kamiennego w postaci
sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm oraz
paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20 proc. (np. mokrego drewna).

żytkownicy kotłów na węgiel
lub drewno, czyli tzw. kopciuchów, które nie spełniają wymogów
dla klas 3, 4 lub 5 wg normy PN-EN
303-5:2012, muszą wymienić je do
końca 2022 r. na kocioł zgodny z wymogami ekoprojektu; użytkownicy
kotłów klasy 3 lub 4 muszą wymienić je do końca 2027 r., a użytkownicy kotłów klasy 5 będą mogli z nich
korzystać do końca ich żywotności.

P

osiadacze kominków muszą wymienić je do końca 2022 r. na takie, które spełniają wymogi ekoprojektu lub wyposażyć je w urządzenie
ograniczające emisję pyłu do wartości określonych w ekoprojekcie.
chwała antysmogowa przewiduje możliwość skontrolowania stosowanych urządzeń grzewczych. Kontrolę mogą przeprowadzać straże miejskie i gminne, wójt,
burmistrz i prezydent miasta oraz
upoważnieni pracownicy urzędów,
a także policja oraz Mazowiecki
Wojewódzki Inspektor Ochrony
Środowiska, a naruszający te przepisy muszą liczyć się z mandatem do
500 zł lub grzywną do 5000 zł. Na
żądanie kontrolującego każdy użytkownik kotła, pieca lub kominka,
zobowiązany jest do przedstawienia
dokumentów potwierdzających, że
to urządzenie spełnia wymagania
uchwały. Dokumentem takim może
być np. instrukcja użytkowania lub
dokumentacja techniczna. Wymóg
ten dotyczy także stosowanego paliwa. Aby potwierdzić jego jakość,
użytkownik instalacji powinien posiadać odpowiedni dokument, np.
fakturę zakupu paliwa lub świadectwo jakości. Dostawca węgla powinien – na żądanie klienta – przekazać mu świadectwo jakości, a klient
ma prawo do informacji o sprzedawanym towarze, tj. o jego cenie, pochodzeniu czy składzie.

U

M

ieszkańcy Mazowsza będą mogli liczyć na wsparcie finansowe. Projekty ograniczające zanieczyszczenie powietrza wspiera m.in.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
– na podstawie informacji ze strony
www.mazovia.pl
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Przedszkole mierzy czystość powietrza

o g ł o s z e n i e

Przedszkole przy ul. Piłsudskiego w Brwinowie bierze udział
w akcji #WarszawaOddycha. Placówka otrzymała miernik
zanieczyszczenia działający online i oczyszczacz powietrza.

A

kcja #WarszawaOddycha ma
na celu zwiększenie świadomości na temat zanieczyszczenia
powietrza. Firmy Airly i Blaupunkt
wybrały 20 przedszkoli z Warszawy
i okolic, które wyposażyły w czujniki smogu i oczyszczacze powietrza
oraz przeprowadziły zajęcia edukacyjne z dziećmi na temat powietrza.

P

ierwszym krokiem do zmian jest
zwiększenie społecznej świadomości na temat jakości powietrza
oraz natychmiastowe działanie.
Czujniki smogu umieszczone przy
przedszkolach pozwolą opiekunom
dzieci na sprawdzanie stanu powietrza. Dzięki platformie monitorującej zanieczyszczenia powietrza
będzie można wybrać najlepszą
porę na spacer z dziećmi i w ten sam
sposób ochronić je przed smogiem.
Oczyszczacze powietrza zadbają,
aby w czasie kiedy za oknami przedszkoli będzie unosił się smog, dzieci
przebywały w czystym i dobrym dla

ich zdrowia powietrzu. Podczas akcji w przedszkolach na terenie Warszawy oraz w sąsiadujących gminach
odbywają się zajęcia edukacyjne dla
dzieci, budujące świadomość na temat zanieczyszczeń i uczące nawyku dbania o środowisko naturalne
– mówią organizatorzy akcji.

Gmina Brwinów
oferuje

Z

działki
budowlane
na
sprzedaż

ajęcia edukacyjne w Przedszkolu
Filialnym przy ul. Piłsudskiego
w Brwinowie odbyły się w środę 25
października 2017 r. Przedszkolaki
wykazały się dużą wiedzą na temat
ochrony środowiska. Z uwagą słuchały i chętnie odpowiadały na zadawane pytania.

(Kanie ul. Szkolna,

W

sezonie grzewczym odczuwalne jest zanieczyszczenie
powietrza spowodowane jest m.in.
używaniem opału niskiej jakości.
Dzięki czujnikowi zamontowanemu w przedszkolu można śledzić
na bieżąco wyniki pomiarów. Producent urządzenia deklaruje, że
posiada ono zasięg ok. 1 km².

rejon ul. Bratniej
w Brwinowie)

KANIE: działka
przy ul. Szkolnej (w pobliżu
DW nr 719)

Wyniki pomiarów czujnika zanieczyszczeń umieszczonego na terenie
przedszkola przy ul. Piłsudskiego w Brwinowie są dostępne na stronie:
map.airly.eu
i n f o r m a c j e

Działka o pow. 3 594 m kw.
przeznaczona w MPZP pod usługi
nieuciążliwe. Znajdują się na niej
pozostałości budynku gospodarczego o powierzchni 30 m².
Cena wywoławcza działki 800 000 zł.

Gmina Brwinów
www.brwinow.pl

Termin przetargu
dotyczącego działki
w Kaniach:

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy na
BEZPŁATNE SZCZEPIENIA PRZECIWKO GRYPIE DLA MIESZKAŃCÓW
GMINY BRWINÓW URODZONYCH W ROKU 1951 I WCZEŚNIEJ

16 stycznia 2018 r.

Konieczna jest wpłata wadium
w wysokości 100 tys. zł
do 9 stycznia 2018 r.

w ramach
„Programu profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie
dla mieszkańców gminy Brwinów po 65 roku życia na lata 2015 - 2019”
realizowanego w latach 2017 - 2019

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

zapalenie płuc,
zapalenie mięśnia sercowego,
zapalenie mózgu.

Deklarację udziału w programie należy złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Brwinów
w pokoju nr 007
ul. Grodziska 12, 05-840 Brwinów
Informacja tel.: 22 738 26 23
Termin składania deklaracji: do 30 listopada 2017 roku
Realizatorem programu wybranym w konkursie ofert jest:

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

Gmina Brwinów planuje sprzedaż
17 działek znajdujących się
w rejonie ul. Bratniej w Brwinowie,
przeznaczonych pod zabudowę
mieszkaniową oraz drobne usługi
publiczne, np. gastronomię.
Działki położone są w Brwinowie
przy ulicach bocznych
od ul. Bratniej: Brzoskwiniowej,
Agrestowej, Aroniowej, Czereśniowej, Morelowej, Dereniowej i Pigwowej.
Wszystkie działki mają kształt
prostokąta, są niezabudowane,
niezagospodarowane, płaskie,
porośnięte drzewami i krzewami.
Ceny wywoławcze od 110 000 do 197 000 zł.

więcej informacji:

Referat Gospodarki
Nieruchomościami
Urząd Gminy Brwinów
ul. Grodziska 12, p. 204
tel. 22 738 26 13
lub 22 738 26 53

Szlachetna Paczka prawników i lekarzy
Wolontariusze „Szlachetnej paczki” organizują nie tylko
pomoc świąteczną, której finał odbędzie się 9–10 grudnia
(poszukiwani są sponsorzy i darczyńcy!), lecz także chcą
rozszerzyć działania na pomoc prawną i medyczną.

I

deą projektu jest pomoc konkretnym osobom dotkniętym chorobą, niepełnosprawnością bądź problemami
prawnymi. Wolontariusz lekarz/specjalista/prawnik skupi się przede wszystkim na jednym konkretnym schorzeniu/chorobie/problemie, a nie na wszystkich problemach
rodziny. Ważne jest też to, że lekarz/prawnik może też
wskazać, gdzie dalej szukać pomocy.
tym roku „Szlachetna paczka” działa podobnie jak
w ubiegłym – na terenie Brwinowa i Milanówka.
Więcej informacji można uzyskać na ogólnopolskiej stronie www.szlachetnapaczka.pl bądź pisząc do liderki
rejonu: karolina.lapinska97@op.pl. Wybór osób/rodzin,
którym trzeba pomóc, będzie możliwy od 18 listopada.

W

6 ratusz
Biuletyn informacyjny Ur z ę d u G m i n y B rw i n ó w
n r 7 0 | 7 l i stopa da 2 0 1 7
Fot. M. Zdrzyłowski

Nowi honorowi obywatele - dokończenie ze str. 1
Maria Prosnak-Tyszkowa

U

rodziła się 11 lutego 1938 r.
w Brwinowie. Jest wnuczką Stanisława Kowalewskiego, pierwszego
w niepodległej Polsce wójta Brwinowa oraz córką Marii i Jana Prosnaków.
Ukończyła Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. W 1958 r.
rozpoczęła pracę w gabinecie rękopisów biblioteki UW i tam pracowała
przez całe swoje zawodowe życie, także po przejściu na emeryturę w 1997 r.

J

est autorką opracowań naukowych
oraz licznych artykułów w periodykach fachowych, m.in. publikacji
w serii „Prace Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, Katalog Rękopisów
Biblioteki UW w Warszawie”, tom VII
oraz II części książki „Henryk Sienkiewicz. Wspomnienie. Drugi pogrzeb
Sienkiewicza z Vevey do Warszawy
w październiku 1924 roku”.

P

rzez całe swoje życie gromadziła
i opracowywała materiały dotyczące historii Brwinowa i ludzi z nim
związanych. Oprócz artykułów w prasie lokalnej ukazały się publikacje:
• „Brwinów”, album opracowany
wraz z Zofią Gajewską [wydany
staraniem Towarzystwa Opieki nad
Zabytkami (TOnZ), koło w Brwinowie oraz Gminy Brwinów];
• „Cmentarz w Brwinowie” – przewodnik po cmentarzu wydany przez
TOnZ w 2003 r.;
• „Silva rerum, czyli drobiazgi dawnego Brwinowa dotyczące, z różnych źródeł zebrane. 1406-1914”,
publikacja wydana przez TOnZ
w 2017 r.

J

ako autorytet wiedzy o historii od
lat pomaga wszystkim zaintereso-

wanym i próbującym pisać o historii
Brwinowa. Gości nie tylko osoby zainteresowane historią, ale też plenery
malarskie organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury. Na wielu obrazach można podziwiać malowniczą
willę „Janina”. Dzięki pracy pani Marii zostały uporządkowane i częściowo opracowane materiały związane
z gminą Brwinów, które przekazała

Zofia Gajewska miejscowemu kołu
TOnZ. Pani Maria spędziła wiele
godzin, pracując społecznie nad fachowym posortowaniem materiałów
i sporządzeniem spisów. Dzięki niej te
niezwykle wartościowe zbiory mogą
służyć wszystkim szukającym informacji o Brwinowie. Sama od wielu lat
jest członkiem brwinowskiego koła
TOnZ.

1994-1998, 1998-2002 i 2006-2010) był
radnym Rady Miasta w Brwinowie,
a w latach 1998-2002 z powierzenia Rady Miejskiej był Burmistrzem
Miasta i Gminy Brwinów. Jednym
z pierwszych jego działań było zapewnienie płynności finansowej gminy
i uchronienie jej przed zapaścią finansową. Kontynuował współpracę
z zaprzyjaźnioną gminą Ejszyszki na
Litwie, rozpoczął bliską współpracę
z UNCEM (Związkiem Gmin Górskich) z Lacio we Włoszech i miastami Borgovelino i Torre Cajetani,
co było bardzo istotnym posunięciem
w świetle aplikowania Polski do Unii
Europejskiej. W czasie tej kadencji
Rada Miejska uchwaliła Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
i Gminy Brwinów, a także rozpoczęło
się odrolnianie gruntów gminnych.
Za jego kadencji (lata 1998–2002)
w ogólnopolskim rankingu małych
miast, gmina Brwinów dokonała

największego skoku rozwojowego,
zajmując 9. miejsce wśród 2489 gmin
w Polsce. Natomiast w kategorii sukcesu ekonomicznego gmina Brwinów
została sklasyfikowana na 5. pozycji
w kraju.
pełniając jedną z obietnic wyborczych, w 2002 r. założył lokalny
portal informacyjny mieszkańców
miasta i gminy Brwinów www.brwi-

now.com finansując go z własnych
środków. Portal służył przez długie
lata jako forum dyskusyjne, także
miejsce zbierające artykuły o historii.
aciej Nowicki jest aktywnym
członkiem Towarzystwa Przyjaciół Brwinowa, był członkiem Komisji
Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

U

rodził się 23 lutego 1939 r. w
Brwinowie, gdzie mieszkał do
końca wojny. Po ukończeniu studiów
w Wyższej Szkole Rolniczej w Olsztynie na Wydziale Rybackim podjął pracę w Gdańskim Urzędzie Morskim.
Od 1970 r. jest ponownie mieszkańcem Brwinowa. Kolejno podejmował
pracę na samodzielnych stanowiskach
w Instytucie Zootechniki, w Ministerstwie Rolnictwa, a od 1991 r. w Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.
Nie należał do partii politycznej.

W

latach 80. był członkiem założycielem i działaczem Niezależnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Ministerstwie Rolnictwa.
W latach 1989–1990 był członkiem
Komitetu Obywatelskiego w Brwinowie. W lipcu 1990 r. został powołany
przez Burmistrza Jana Witkowskiego w skład Zespołu Doradczego i
uzyskał status społecznego Doradcy
Burmistrza. Przez trzy kadencje (lata

Fot. M. Zdrzyłowski

Maciej Nowicki

S

M

Fot. M. Zdrzyłowski

Stanisław Wincenciak

U

rodził się 28 czerwca 1949 r.
w Łazówku (powiat Sokołów
Podlaski). Od 1956 r. mieszka w Brwinowie, gdzie uczęszczał do Szkoły
Podstawowej nr 1 i do Liceum Ogólnokształcącego (matura w 1967 r.).
est absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej z roku 1973, gdzie w tym samym
roku rozpoczął pracę. W 1979 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika,
w 1991 r. stopień doktora habilitowanego, a w 1998 r. tytuł naukowy
profesora. Od 2004 r. jest profesorem
zwyczajnym. Był prodziekanem oraz
dziekanem Wydziału Elektrycznego
Politechniki Warszawskiej. Obecnie
pełni funkcję prorektora ds. rozwoju

J

Politechniki Warszawskiej. Jest autorem lub współautorem ponad 200 publikacji naukowych oraz 4 monografii i 6 podręczników. Jest członkiem
Komitetu Elektrotechniki PAN. Pełni
funkcję Przewodniczącego Oddziału
Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej
i Stosowanej.

W

przełomowym roku przemian
1989 r. był zastępcą przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej w wyborach 4 czerwca 1989 r.,
a od 18 października 1989 r. przewodniczącym Komitetu Obywatelskiego
„Solidarność” w Brwinowie. Pełnił
funkcję Przewodniczącego Rady
Miejskiej I kadencji (w latach 1990–
1994).

W

latach 80. i 90. brał aktywny
udział w pracach komitetów
rodzicielskich – najpierw w Szkole
Podstawowej nr 1, a potem w Szkole

Podstawowej nr 2. Dla społeczności
Brwinowa dał się poznać jako wieloletni członek zarządu, wiceprezes oraz
prezes BKS „Naprzód” Brwinów.
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Pamięć o wojennej historii
Gmina Brwinów wyremontowała kolejne kwatery żołnierskie
na brwinowskim cmentarzu. Nie uda się planowany w tym
roku remont pomnika „Ściana śmierci” w parku miejskim.

G

mina Brwinów sukcesywnie
odnawia kwatery żołnierskie
na cmentarzu parafialnym w Brwinowie. Na początku 2017 r. otrzymała od Wojewody Mazowieckiego
dofinansowanie w kwocie 20 tys. zł
na prace remontowe na dwóch mogiłach zbiorowych żołnierzy Wojska
Polskiego poległych w 1939 r. W ramach przeprowadzonych robót wykonano demontaż ram betonowych,
wylanie ław betonowych, wykona-

nie ram z granitu, wymianę pięciu
krzyży betonowych na granitowe.
Łączny koszt remontu kwater wyniósł 26.499,99 zł.
iestety nie uda się w najbliższym czasie wyremontować
pomnika „Ściana śmierci”, który
znajduje się w parku miejskim. Złożona w przetargu oferta na kwotę
80 tys. zł znacznie przekraczała
środki, jaką gmina Brwinów przeznaczyła na ten cel.

N

KARTA
MIESZKAŃCA
daje ulgi i rabaty

Aktualne informacje o programie na stronie: www.karta.brwinow.pl
Domaniew

Błonie

Pruszków
Brwinów

Siatkarze „Sokoła” zakończyli sezon startów

Drużyna siatkówki Towarzystwa Gimnastycznego Sokół zajęła
piąte miejsce w III lidze Grodziskiej Amatorskiej Ligi Siatkówki
z bilansem meczów 5 zwycięstw i 4 porażki.
Wyniki poszczególnych meczów:
TG Sokół vs Piast Feliksów 0:3
TG Sokół vs ZS 3 Wiskitki 1 3:1
TG Sokół vs UKS Sparta2 3:1
TG Sokół vs VBT 0:3
TG Sokół vs Pallavollo 0:3
TG Sokół vs UKS Żak Żyrardów 3:1
TG Sokół vs ECHO 0:3
TG Sokół vs KS Zboiska 3:2
TG Sokół vs ZS3 Wiskitki 2 3:2

Skład drużyny: Rafał Nastarowicz
(kapitan), Antonina Woźniak, Alicja Kulpita, Jacek Wituch, Robert
Górzyński, Grzegorz Mieszała,
Konrad Słowiński, Jan Błądziński,
Mirosław Błądziński, Przemysław
Pokropek, Stanisław Pokropek, Łukasz Mielczarek, Rafał Wawrowski,
Wojciech Biziuk i Łukasz Tomczak.
facebook.pl/tgsokolbrwinowsiatka

Otrębusy Kanie
Owczarnia

Żółwin

Nadarzyn

Brwinowska
komunikacja miejska:
10 linii autobusowych
1 zł za jednorazowy
bilet normalny
oraz bezpłatne przejazdy
dla dzieci/młodzieży
Informacje o komunikacji:
www.brwinow.pl
w zakładce rozkłady jazdy)

Aktualny rozkład i wykaz przystanków:
www.pksgrodzisk.com.pl/mapa/miasto/brwinow.html
Little England
Brwinów, ul. Rynek 19
tel. 574 314 553
ul. Armii Krajowej 14 w Brwinowie
Specjalne promocje
dla posiadaczy karty.
Fargelet
Events
Agency

tel. 505 229 433 namiotbankietowy.pl
5-20% zniżki na wynajem namiotów
z wyposażeniem, sprzętu grillowego oraz
cateringowego itp. oraz organizację imprez
AREC Arkadiusz Kuś
Brwinów, ul. Pszczelińska 9/7
tel. 504 943 063
10% zniżki na usługi projektowania
automatyki, programowania PLC
oraz na projekty automatycznej regulacji.

Studio Modelowania Sylwetki

Pruszków, al. Wojska Polskiego 42 B
tel. 511 817 511, bodyevolution-pruszkow.pl
15% zniżki na wybrane zabiegi:
Vacu Shape i Roll Shape, presoterapia
Pralnia dywanów
Kanie ul. Miła 6 tel. 608 625 533
Pralnia czynna: pon.–pt. 815-20, sob. 9-13
Możliwy dojazd do klienta.
10% zniżki na pranie
dywanów oraz tapicerki

K

e-mail:
info.littleengland@gmail.com
10% zniżki na miesięczny
kurs jęz. ang. oraz konwersacje
Centrum Edukacji Matematicus
Piastów, ul. Hallera 10
tel. 669 110 788
e-mail: pruszkow
@matplaneta.pl
25% zniżki dla 2 dzieci na zajęcia matematyczne Math Circle, Lego Education WeDo
oraz naukę programowania
Elektroinstalacje
Radosław
Kląskała

tel. 533 530 590
10% zniżki na montaż,
naprawę i przeglądy instalacji
i urządzeń elektroenergetycznych
Robert Mioduszewski
tel. 502 353 902
greensuccess.pl
10% zniżki
na projekt ogrodu
5% zniżki
na realizację zagospodarowania ogrodu,
instalację systemu nawadniania
i pielęgnację zieleni

tel. 606 226 526

kalgeo@gmail.com

arty mieszkańca wydawane są w Urzędzie Gminy Brwinów przy
ul. Grodziskiej 12, w pok. 005. Wyrobienie karty trwa kilka minut. Zdjęcie wykonywane jest bezpłatnie na miejscu. Należy mieć ze sobą dowód osobisty (dzieci i młodzież – legitymację szkolną) oraz kopię pierwszej strony
formularza rozliczeniowego PIT za ostatni rok rozliczeniowy, potwierdzającą podanie miejsca zamieszkania na terenie gminy.
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Projekt OTWARTE ŚPIEWNIKI dobiega końca.

Przed nami ostatnie spotkanie 8 listopada
ZAKAZANE PIOSENKI

środa / 18.00 / OSP / Pszczelińska 3 / Brwinów

oraz koncert 12 listopada

WOLNOŚCI ŚPIEW

niedziela / 17.00 / STAWISKO / Gołębia 1 / Podkowa Leśna

podczas którego zostanie wykonana, wspólnie z uczestnikami warsztatów oraz publicznością,
piękna pieśń hymniczna – Rota.
Partnerzy projektu / Biblioteka Publiczna im. W. Wernera w Brwinowie, Stowarzyszenie Projekt Brwinów.
OTWARTE ŚPIEWNIKI otrzymały dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

zapisy do 16 listopada

hala@ok.brwinow.pl

22 729 34 15

Gminny
OśrOdek
kultury
f iz yc znej
z a p r a s z a
n a

18
listopada

2017
start
10.00

turniej

tenisa

stołowego
amatorów

dla młodzieży
i dorosłych
pod patronatem

Burmistrza

gminy
Brwinów

turniej otworzy
legenda tenisa

stołowego
les zek

kucharski
kategorie
wiekowe

do 1 6
16 – 40
40 – 60
60 do ∞

organizator
pr ze w iduje
atr a kcyjne

nagrody

licząc na
powszechną
mobilizację
miłośników

tej dyscypliny

miejska hala sportowa

moczydłowskiego 2 brwinów
regulamin turnieju na stronie ok.brwinow.pl
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Patykowe
porady

Większość moich czytelniczek wie, że gustuję w sensownym żywieniu sezonowymi produktami roślinnymi, w tym opijam się wielością herbatek ziołowych i wcale nie uznaję ani suplementów, ani bezrefleksyjnego jedzenia
leków. Natomiast wielbię leki z bożej apteki i do nich Was odsyłam, ilekroć
potrzebujecie. Całe szczęście obserwujemy teraz modę na powrót do tzw.
źródeł, czyli ziołolecznictwo powraca z wielkim hukiem, co o tyle cieszy,
że może przy zwykłym przeziębieniu najpierw udamy się do lasu albo na
podwórko, a dopiero w ostateczności sięgniemy po tabletki.
Mam dla Was kilka propozycji z własnej kuchni:

Anna Czeremcha

•

Jesień zimna i mokra w pełni. Kości trochę bolą, katar się pałęta gdzieś między oczami a gardłem. Rury oddechowe jakieś chropowate. Mięśnie jakby
wiotczeją i człowiek to by się najwyżej w niedźwiedzia zamienił i spał do
wiosny, a nie tak.
No ale w naszych ludzkich żyłach nie ma tych związków, co mogłyby dostarczać organizmowi wartości odżywcze przez cały zimowy sen, zresztą
przecież czekamy na święta i ferie.
Zatem trza popić więcej ciepłych zdrowotnych naparów, pilnować ciepłych
posiłków, wietrzyć siebie na spacerach, a dom przed pójściem spać i jakoś
dolecimy do wiosny w zdrowiu i sprawności. Zresztą nie ma tego złego!
Gdyby nie jesień, nie byłoby czasu zbioru korzeni, a gdyby nie zima, to kiedy byśmy mieli pozyskać tak cenne dla zdrowia i pachnące pączki topoli?
No właśnie. Zbieractwem surowców roślinnych nie zajmujemy się jedynie
wiosną i latem.
I tak w te chłody okrutne, co w ogóle nie są ludzkie, czy to zbiory zielarskie
czy nie, pijmy napary z patyków malinowych! Zanim na amen wytniecie maliny na zimę, spróbujcie herbatki z patyków i potem zostawcie parę badyli
w ziemi, to cudowny środek przeciwprzeziębieniowy i przeciwgorączkowy.
A i smaczny! Maliny są cenne absolutnie całe, od wiosennego pędu, przez
liście i owoce, po ten suchy kikut co tak sterczy ze śniegu i straszy. Ten suchy
kikut pocięty na kawałki i zaparzany przez kwadrans pod spodeczkiem niesie ciału rozgrzanie, działa przeciwzapalnie i napotnie, przeciwgorączkowo
i odkażająco, wzmacnia i równoważy to, co w równowadze nie jest. A w nas
wiele rzeczy jest bez równowagi, bo pijemy zimne głupoty, jemy za dużo
i w ogóle jesteśmy jak dzieci we mgle z tymi naszymi wyborami.

KORA WIERZBY I KORA TOPOLI (wysuszone – nie z konarów tylko z gałązek grubości palca, ściągana nożykiem do tapet lub do marchewki)
oraz gałązki malin i połówki ususzonych owoców róży zagotować, następnie dorzucić świeżą gałązkę świerku i zaparzać jeszcze przez ok.
kwadrans. Potem przecedzić, dosłodzić miodkiem lub syropem np.
z nawłoci (lub innym) i pić ze smakiem trzy do czterech szklanek dziennie. Można przygotować termos takiej herbatki i mieć na cały dzień.
Kora wierzby i topoli działa jak aspiryna, róża i pędy malin to witaminy
i kwasy organiczne, których potrzebujemy do utrzymywania zdrowia.
Taką herbatkę serwujmy sobie jak tylko nas przewieje albo deszcz zaskoczy, albo but przemięknie, albo się nie wyśpimy. Zapobiegnie ona
rozwojowi przeziębienia, zadziała kojąco,
co w okresie wzmożonego
21.10-21.11.2017,
wernisaż:
spadku odporności też jest ważne.

Paper Horses /

•

SYROP Z CEBULI I CUKRU – wiadomo, nikomu nie trzeba przedstawiać.

•

SYROP Z BABKI NA KASZEL, można też dodać tymianku. I babka, i tymianek wciąż rosną w ogródkach. A narwać po dwie garści, posiekać,
zasypać szklanką cukru i zalać litrem wody. Zagotować i odstawić pod
przykryciem na noc. Następnie zlać do buteleczek i zapasteryzować.
Cukier pomaga wchłaniać substancje czynne roślin, więc jak nie ma
przeciwwskazań, to przeprośmy się z cukrem. Syropem możemy posłodzić też napar na patykach malinowych. Ziołowe herbatki w okresie jesieni są super ważne i mogą być super pyszne, to zależy od wyobraźni.

•

KOMPOT Z JABŁEK Z GOŹDZIKIEM I CYNAMONEM – opcjonalnie. Taki
napój zamiast gazowanych icetea w butelkach. W sezonie zimowym
bowiem rozgrzewamy ciało, a nie chłodzimy.
To tyle. Do następnego! Wasza Czeremcha

W YSTAW Y w Galerii OK
GALERIA to nie tylko pasaż handlowy, jak dzisiaj można by sądzić. Do niedawna, większości to słowo
kojarzyło się jednak ze sztuką. Aktualnie wielość znaczeń wprowadza nieco zamieszania, a przecież w brwinowskiej galerii oprócz sztućów i wyrobów made in ChRL znajdziesz też kilka produktów ubocznych naszego
życia wewnętrznego. Produktów o chrakterze trochę mniej komercyjnym, będących wynikiem naszych niematerialnych potrzeb, niewerbalnym komentarzem trudnej rzeczywistości.
To w brwinowskiej galerii – ale pod innym adresem – możesz
znaleźć przejmujące obrazy Eli Hołoweńko, która „w czerwonym szalu opowiada o sobie, dojrzałej kobiecie, która za pomocą sztuki i wlania w nią swoich przeżyć wchodzi w nowe,
niezależne życie pełne pasji i przygód”.

Paper Horses / Kasia Dippel

21.10-21.11.2017, wernisaż: 21.10 (sobota) o 18:00

W brwinowskiej galerii spotkasz też dziewczynę z domu obok,
która gdzieś za ścianą tworzy ekspresyjne Paper Horses.
A mijając ją na Leśnej czy Grodziskiej, nie dostrzeżesz tego.
Papierowe konie Kasi Dippel zdarzyły się nam
właśnie tutaj – w galerii. [aż]

Kasia Dippel

Ela Ho łoweńko

Galeria OK zaprasza | Wilsona 2 | Brwinów

Ośrodek Kultury w Brwinowie | ul. Wilsona 2, 05-840 Brwinów

Ośrodek Kultury w Brwinowie | ul. Wilsona 2, 0
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Konkurs
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Burmistrza Gminy Brwinów
Fot. Urząd Gminy brwinów (PR)

Trener Janiszek: Pasjonat Sportowej Polski
W tegorocznej edycji Programu „Sportowa Polska” tytuł „Pasjonata Sportowej Polski” otrzymał Arkadiusz Janiszek, prezes
Uczniowskiego Klubu Sportowego „Kobra”, od wielu lat propagujący w Brwinowie sporty wrotkarskie.

T

ytuł „Pasjonata Sportowej Polski” otrzymują osoby, które poprzez swoją pracę zawodową i działalność społeczną przyczyniają się
do upowszechniania kultury fizycznej, działają na rzecz sportu dzieci
i młodzieży, aktywizują inne środowiska, a poprzez swoje działania
są wzorem i autorytetem dla mieszkańców, uczniów i sportowców.
Wśród Pasjonatów Sportowej Polski są m.in. trenerzy, instruktorzy,
menedżerowie i animatorzy sporu,
sportowcy i nauczyciele wychowania fizycznego. W tegorocznej edycji
nagrodzony został trener wrotkarstwa i prezes UKS „Kobra Brwinów”
Arkadiusz Janiszek.

P

odczas uroczystej gali, która odbyła 25 października się w Centrum Olimpijskim w Warszawie,
Arkadiusz Janiszek odebrał pamiątkowy medal i gratulacje z rąk
znanych osób: sportowca Andrzeja
Suprona, dziennikarza sportowego
Przemysława Babiarza i prezentera
oraz piosenkarza Rafała Brzozowskiego, którego karierę sportową
jako zapaśnika przerwała przed laty
poważna kontuzja. Na gali pojawiła
się także witana gromkimi brawami
Irena Szewińska.

A

rkadiusz Janiszek jest związany
ze sportem od najmłodszych
lat. Jako dziecko grał dość długo w
piłkę nożną, a później zaczął tańczyć w zespole „Mazowsze”. Na
studiach wraz z innymi studentami pobił rekord Guinessa w biegu,
ustanawiając rekord świata – łącznie
studenci przebiegli 4444 km wokół
bieżni, zmieniając się w ciągu dnia
i nocy. Jako nauczyciel wychowania fizycznego Arkadiusz Janiszek
rozpoczął pracę w Szkole Podstawowej nr 1 w Brwinowie w 2001 r. W
związku z pracą z dziećmi i zamiłowaniem do hokeja wpadł na pomysł,
aby stworzyć w Brwinowie drużynę
hokeja na rolkach. Był inicjatorem i
założycielem Uczniowskiego Klubu
Sportowego „Kobra Brwinów”, który został zarejestrowany w 2005 r.

W

tamtych czasach wrotkarstwo
nie było tak popularne jak
dzisiaj, a jednak w ciągu kilkunastu
lat pracy trener Janiszek zaraził zamiłowaniem do hokeja na rolkach
oraz do innych dyscyplin wrotkarskich wielu uczniów ze szkoły,
dzieci i młodzież z terenu gminy
Brwinów i pobliskiego Pruszkowa.
W swoim czasie bardzo przyczynił
się do promocji i rozwoju hokeja na
rolkach w Polsce – w 2008 r. został
wiceprezesem Polskiego Związku
Sportów Wrotkarskich do spraw
hokeja na rolkach. Funkcję tą sprawował do 2012 r. Aktywnie dążył do
rozwoju i popularyzacji tego sportu.
Wyjeżdżał z drużynami hokejowymi na zgrupowania kadry i mecze.
Wspomagał kadrę polski hokeja na
rolkach na arenie europejskiej jako
trener i menedżer. Współtworzył
strategię i zasady motywacji kadry
na wyjazdach i zawodach.
zisiaj Arkadiusz Janiszek pracuje nadal w Szkole Podstawowej
nr 1 w Brwinowie i jest prezesem
UKS Kobra Brwinów. Prowadzi stałe zajęcia w Brwinowie i Pruszkowie. Członkowie klubu podkreślają,
że jest świetnym trenerem. Dobry
kontakt z zawodnikami i ich rodzicami widać m.in. przy okazji imprez
wrotkarskich. Od pięciu lat UKS
„Kobra Brwinów” dla upamiętnienia tragicznie zmarłego w wypadku
drogowym Adasia Janczewskiego
z Brwinowa organizuje jego memoriał. Na imprezę zapraszani są
wszyscy bliscy, rodzice, dziadkowie, rodzeństwo Adasia. Jednym
z punktów programu jest zawsze
pokazowy mecz hokeja lub zawody
w jeździe szybkiej na rolkach. Obecnie prężnie rozwija się sekcja unihokeja. W planach klubu jest przystąpienie do Polskiego Związku
Unihokeja. Rozwojowi działalności
sprzyja oddanie do użytku nowej
hali sportowej, której nawierzchnia
przystosowana jest do prowadzenia
zajęć na rolkach. – Prowadzenie zajęć w tak nowoczesnym obiekcie jest
dużą przyjemnością – podkreśla
prezes Arkadiusz Janiszek.

D

Ogłoszenie wyników konkursu poetyckiego
Znamy już laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego
Brwinowski Parnas. Nagroda główna trafiła do Patryka Kosendy.

W

konkursie wzięło udział aż
117 osób, które łącznie nadesłały ponad 300 wierszy. Utwory
przesłane na konkurs nie mogły być
wcześniej nagradzane i publikowane, a autorzy nie mogli mieć jeszcze swoich książkowych debiutów.
W jury oceniającym nadesłane
utwory znaleźli się, widoczni na
zdjęciu, Paweł Majcherczyk, pomysłodawca konkursu, Marcin Orliński, przewodniczący jury oraz
Danuta Barabasz, dyrektor Biblioteki im. W. Wernera w Brwinowie.
Współorganizatorem
konkursu,
reprezentowanym przez dyr. Annę

Impreza

p o d pat r o n at e m

Sobczak, był Gminny Ośrodek Kultury w Brwinowie. Nagroda główna
trafiła do Patryka Kosendy. Jury
przyznało też dwa wyróżnienia:
Marzenie Jaworskiej i Mateuszowi
Dworkowi. Na zwycięzców czekały
nagrody oraz publikacja na łamach
Brwinowskiego Magazynu Qltywator i Kieleckiego Magazynu Kulturalnego Projektor.

W

ieczorek poetycki miał otwartą formułę. Każdy mógł
podzielić się swoją twórczością.
Ewa Gaworska zaśpiewała piosenki
ze swojej najnowszej płyty „Stały
meldunek”.

Burmistrza Gminy Brwinów

Dla Kacpra
Charytatywna
gala
disco polo przyniosła ponad 7 tys. zł na
rehabilitację Kacpra,
który choruje na autyzm.

Fot. FB.co m

K

ażda zebrana złotówka wspomoże
działania w rehabilitacji Kacpra
z autyzmem i jest też satysfakcją dla
organizatorów przedsięwzięcia. – Cieszymy się, że w Polsce są ludzie chcący bezinteresownie pomagać innym
w ciężkich chwilach – podkreśla Albert Zdzieszyński. – Wszystkie zespoły
koncertowały nieodpłatnie, choć niektórzy pokonali wiele kilometrów
do Brwinowa. W akcji „Brwinów
dla Kacpra” ze swoim repertuarem

/b rw in ow

dl ak acpra

Na zdjęciach: atrakcją
były nie tylko występy
zespołów muzycznych,
lecz także fiat 126p
wystawiony na aukcję
charytatywną. Jego cena
przekroczyła 3 tys. zł.
wystąpiły takie zespoły, jak: Grupa
COSMO | Grupa Muzyczna EratoX |
Claudi | E-maill Zespół | InVox | Formacja M-Power | Zespół The Lovers |
DEEP DANCE | Isabella | oraz formacja taneczna Fireballs.

J

eżeli ktoś chciałby jeszcze pomóc
Kacprowi, może zrobić dobrowolną wpłatę poprzez stronę Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”,
której Kacper jest podopiecznym:
http://dzieciom.pl/podopieczni/6061
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Sukcesy młodych lekkoatletów

Jak obchodzić Europejski Dzień Języków,
czyli rozśpiewana Dwójka

3 października 2017 r. reprezentacja dziewcząt ze Szkoły Podstawowej nr 2 brała udział w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie postanowił uczić Szkolnej w Biegach Sztafetowych w Pruszkowie.
iegi sztafetowe należą do naj- J. Wysocka, E. Organa, A. Izydorw tym roku Europejski Dzień Języków, organizując Szkolny Przepiękniejszych, ale zarazem naj- czak, A. Skalska.
gląd Piosenki Europejskiej. Udział w nim wzięli uczniowie z klas trudniejszych
konkurencji lekkood czwartej szkoły podstawowej do trzeciej gimnazjalnej.
atletycznych. Pomimo niesprzyjaad zawodniczkami czuwali

B

U

bojów, strojach, rekwizytach, tańcu,
a często i popisach akrobatycznych.
odczas koncertu panowała radosna atmosfera dobrej zabawy.
Niesamowite było gratulowanie sobie nawzajem występów, dołączanie
się do śpiewu i liczne improwizacje
sceniczne, nagradzane brawami, jak
choćby spontaniczny taniec z różami chłopaków z II C gimnazjum.
Było naprawdę „mega” sympatycznie, a w pokoju nauczycielskim dało
się słyszeć liczne komentarze, jakich
to fantastycznych mamy uczniów.
– Beata Winko-Rubio,
nauczycielka SP nr 2 w Brwinowie

P

jących warunków pogodowych, w
naszej drużynie od samego początku było dobre nastawienie i apetyt
na miejsce medalowe. W grupie
dziewcząt na mecie stanęły sztafety,
aż z dziewięciu szkół powiatu pruszkowskiego. Konkurencja była bardzo silna, po wyczerpującym biegu
10×800 metrów nasze reprezentantki zakończyły swój start na miejscu
trzecim, wykazując się charakterem
i walecznością. Gratulujemy zawodniczkom i ich nauczycielom.

N

Andrzej Przekop i Małgorzata
Laskowska.
– Małgorzata Laskowska,
nauczycielka SP nr 2 w Brwinowie

Fot. M. Laskowska

czniowie mieli pełną dowolność
w wyborze repertuaru, który
przygotowywali pod okiem nauczycieli języków obcych. Do pomocy
włączyli się nauczyciele wychowania
fizycznego, pomagając opracować
ciekawe układy sceniczne. Na scenie
mogliśmy więc usłyszeć przeboje
po angielsku, niemiecku, rosyjsku,
francusku, a nawet hiszpańsku.
To co jednak naprawdę zaskoczyło
wszystkich to bardzo wysoki poziom przygotowania i niesamowita
pozytywna energia emanująca ze
sceny. Klasy prześcigały się w ciekawych aranżacjach znanych prze-

W

biegu uczestniczyły: J. Matysiak, M. Napiórkowska,
A. Marchel, M. Ryś, K. Skalska,
M. Penconek, L. Penconek, P. Homel,

Biegi przełajowe
w Kamionie

We wtorek 26 września w Kamionie spotkali się najlepsi
biegacze w biegach przełajowych z pięciu powiatów. Tego
dnia pogoda dopisała, zawodnikom zaświeciło słońce.

rub io

Na zdjęciach:
uczniowie Szkoły
Podstawowej nr 2
w Brwinowie
chętnie
uczestniczyli
w przeglądzie.
To były dla nich
przebojowe lekcje.



P

owiat pruszkowski reprezentowało dziesięciu naszych uczniów
ze szkoły podstawowej i gimnazjum.
Start okazał się sukcesem naszych
zawodników. Brązowy medal zdobyła Julia Matysiak uczennica V
klasy, kwalifikację do biegów wojewódzkich zdobyła także Natalia
Pawłowicz uczennica VII klasy zajmując 11 miejsce w swoim biegu.

R

eprezentantami naszej szkoły
byli taką: Magda Ryś, Ola Skalska, Kamila Skalska, Franek Bożyk,

Fot. M. Laskowska

Fot. B. Wi nko-

Patryk Prażmo, Amelia Ostrowska,
Ola Wołowiec i Natasza Gutowska.

D

ziękuję wszystkim za udział
w zawodach, życzę powodzenia
i wytrwałości w treningach.
– Jagoda Borchert,
nauczycielka SP nr 2 w Brwinowie

Punkty, w których można otrzymać Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy Brwinów „Ratusz”. Kolejne wydanie planowane jest 13 grudnia br.

BRWINÓW: INSTYTUCJE, PLACÓWKI OŚWIATOWE, Przychodnie i inne		
Urząd Gminy Brwinów – ul. Grodziska 12 oraz ul. T. Kościuszki 4A  Biblioteka Publiczna w Brwinowie, ul. Grodziska 12  Gminny Ośrodek Kultury,
ul. Wilsona 2  Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. T. Kościuszki 4A  Świetlica Działu Wspierania Rodziny, ul. Grodziska 31  SP nr 1,
ul. J. Piłsudskiego 11  ZSO, ul. Żwirowa 16  Przedszkole Słoneczne, ul. Słoneczna 6  Przedszkole Leśne, ul. S. Lilpopa 4  Filia przedszkola,
ul. J. Piłsudskiego 19  NZOZ Alfa i apteka, ul. Powstańców Warszawy 8  NZOZ Peronowa, ul. Peronowa 4B  Venus Salon Fryzjersko-Kosmetyczny,
ul. Armii Krajowej 3 lok. 2
BRWINÓW: SKLEPY
Sklep „Czwórka”, ul. Grodziska 4  Apteka, ul. Grodziska 7  sklep, ul. Grodziska 10  Książki Galeria Brwinów, ul. Grodziska 46  Hurtownia
Magmar, ul. Wilsona 52  Sklep Krokodyl, ul. Wilsona 27A  Sklep Jaworek, ul. Wilsona 28A  Pchli Targ, ul. Leśna 3  sklepy przy Rynku: Zdrowa
żywność  Antoniak  Limonka  Top Market, ul. Armii Krajowej 14  Społem, ul. Pszczelińska 48  sklep, ul. Kraszewskiego 1  sklep U Jacka,
ul. Sochaczewska 19  sklep na Borkach, ul. Kępińska 66  kioski przy rondzie Wacława Kowalskiego (obok GOK-u i TAXI)
SOŁECTWA: INSTYTUCJE i SKLEPY					
otrębusy: Szkoła Podstawowa, ul. M. Piaseckiego 2  Toeplitzówka, ul. Wiejska 1 – Biblioteka, NZOZ  Przedszkole, ul. Wiejska 1A  świetlica
GOK, 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 ul. Natalińskiej 23 kanie: sklep „Małgosia”, ul. J. Piłsudskiego 58  sklep przy WKD, ul. J. Piłsudskiego 11  Patataj, ul. Krótka 9
 Os. Słoneczne, Galeria Pasja, koszajec: sklep spożywczo-przemysłowy Lecha Martysa, Koszajec 30 owczarnia: NZOZ Basis, ul. Kazimierzowska 33D
 sklep Agata, ul. Książenicka 39A  sklep Agata, ul. Żółwińska 25  Pod Świerkami, ul. Mała 1 żółwin: Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 39
DZIĘKUJEMY ZA POMOC W DYSTRYBUCJI „RATUSZA” SOŁTYSOM SOŁECTW:
 Biskupice  Czubin  Krosna  Milęcin  Terenia  Owczarnia  Żółwin  Parzniew  Falęcin  Moszna  Domaniew  Kotowice  Koszajec
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HALA
S P O R TOWA

piątek

czwartek

środa

wtorek

poniedziałek

16.00_16.30

SŚ
S2
S3
SF
SŚ
S2
S3
SF
SŚ
S2
S3
SF
SŚ
S2
S3
SF
SŚ
S2
S3
SF

ZAJĘCIA STAŁE

16.30_17.00

17.00_17.30

17.30_18.00

18.00_18.30

18.30_19.00

16.30_18.00

NAUKA WSPINACZKI DZIECI I MŁODZIEŻ OKej

WSPINACZKA DLA DZIECI OKej
PAWEŁ BARTOSIEWICZ 18.00_20.00

KOSZYKÓWKA MŁODZIEŻ OKej
JACEK GEMBAL / PAWEŁ BARTOSIEWICZ 16.30_18.00

BADMINTON MŁODZIEŻ OKej
MICHAŁ HOFFMAN 18.00_19.00

CAPOEIRA OKej

PILATES / KRĘGOSŁUP OKej

ADAM HALICKI 16.30_17.30

JUSTYNA LIBERADZKA 17.30_18.30

moczydłowskiego 2

19.30_20.00

20.00_20.30

20.30_21.00

21.00_21.30

21.30_22.00

KOSZYKÓWKA FILIP JANIK

20.30_22.00

BADMINTON DOROŚLI OKej
MICHAŁ HOFFMAN 19.00_20.00

PILATES / KRĘGOSŁUP OKej

HOLISTIC FITNESS PIOTR KOŃKO

JUSTYNA LIBERADZKA 18.30_19.30 19.30_21.30

ROLKI UKS KOBRA

WSPINACZKA DLA DZIECI OKej
ARKADIUSZ JANISZEK 16.30_18.00
UNIHOKEJ DLA DZIECI OKej
ARKADIUSZ JANISZEK 16.00_17.00

19.00_19.30

BRWINÓW

WSPINACZKA OKej

18.00_20.00

ARKADIUSZ JANISZEK 20.00_22.00

ROLKI OKej

KOSZYKÓWKA JAROSŁAW ZAJĄC

20.00_21.30

ARKADIUSZ JANISZEK 17.00_18.00

SIATKÓWKA AGNIESZKA ZIELIŃSKA

20.00_21.30

SLAVICA FITNESS OKej

18.00_19.00

KOSZYKÓWKA MŁODZIEŻ OKej
JACEK GEMBAL / PAWEŁ BARTOSIEWICZ 16.30_18.00

STRETCHING FUNKCJONALNY OKej
19.00_20.00

BADMINTON OKej

TG SOKÓŁ

MICHAŁ HOFFMAN 18.00_20.00

PIŁKA NOŻNA DZIECI BKS

18.00_19.00

AKROBATYKA OKej

20.00_21.30

KOSZYKÓWKA TOMASZ KOCOŃ

19.00_20.30

PZWLA KONRAD BOŃDA

PIŁKA NOŻNA KONRAD DĄBROWSKI

20.00_22.00

18.30_20.00

ADAM JANKOWSKI 16.30_18.30

BALET KLASYCZNY OKej

TANIEC NOWOCZESNY MŁODZIEŻ

17.15_18.30

ZUMBA KLARA DYBIŃSKA

20.30_22.00

OKej

18.30_19.30

PIŁKA NOŻNA OLIMP

HOLISTIC FITNESS PIOTR KOŃKO

19.30_22.00

TENIS STOŁOWY OKej

SZYBKIE ROLKI

18.00_19.30

19.30_20.30

20.30_22.00

TRENING INDYWIDUALNY

17.00_18.00

PILATES / UKW OKej

SLAVICA FITNESS OKej

16.00_18.00

20.00_21.00

NAUKA WSPINACZKI DZIECI I MŁODZIEŻ OKej

16.30_18.00

ROLKI UKS KOBRA

PIŁKA NOŻNA BKS

PIŁKA NOŻNA DZIEWCZĄT MAZOVIA

20.30_22.00

19.30_20.30

TOMASZ BIAŁECKI 18.00_19.30

KOSZYKÓWKA DZIECI I MŁODZIEŻ OKej

JACEK GEMBAL 16.00_18.00

HOLISTIC FITNESS PIOTR KOŃKO

CAPOEIRA OKej

20.00_22.00

ADAM HALICKI 17.00_18.00

AKTYWNY WEEKEND RODZINNY

niedziela

sobota

10.00_10.30

SŚ
S2
S3
SF
SŚ
S2
S3
SF

10.30_11.00

11.30_12.00

12.00_12.30

12.30_13.00

PZWLA KONRAD BOŃDA

13.00_13.30

13.30_14.00

14.00_14.30

14.30_15.00

17.00_17.30

17.30_18.00

RODZINNE REKREACJE OKej

10.00_12.00

13.00_18.00

ĆWICZENIA POWIĘZIOWE OKej
FITNESS FAT BURNING OKej
JUSTYNA LIBERADZKA 10.00_11.00 ADAM JANKOWSKI 11.00_12.00
SZALONE ROLECZKI OKej

UKS OTRĘBUSY

10.00_13.00

RODZINNE REKREACJE OKej

KAMIL JANISZEK 13.00_14.30

14.30_18.00

PORANNY FITNESS OKej

ADAM JANKOWSKI 10.00_11.00

ZAJĘCIA BEZPŁATNE DLA
MIESZKAŃCÓW
ZAJĘCIA PŁATNE PROWADZONE
PRZEZ INSTRUKTORÓW OK
SZALONE ROLECZKI

SŚ

11.00_11.30

UKS KOBRA
UKS OTRĘBUSY
SIATKÓWKA
SZYBKIE ROLKI

KOSZYKÓWKA F. JANIK
KOSZYKÓWKA J. ZAJĄC
KOSZYKÓWKA T. KOCOŃ
TRENING IND.

SEK TOR ZE ŚCIANK Ą WSPINAC ZKOWĄ

HOLISTIC FITNESS
MAZOVIA
OLIMP
TG SOKÓŁ

S2

PZWLA
BKS
PIŁKA NOŻNA K. DĄBROWSKI
ZUMBA

SEKTOR ŚRODKOWY

