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Inwestycje: przetargi, umowy, rozpoczęcie lub kontynuacja prac
Zaczęła się przebudowa ul. Pszczelińskiej, trwa budowa kanalizacji w Owczarni i hali sportowej w Brwinowie,
rozpoczęto budowę odcinka wodociągu o dł. 1,7 km w miejscowości Krosna. Kontynuowana jest przebudowa
ul. Mickiewicza, a wkrótce ruszy przebudowa ul. Armii Krajowej. Ogłoszone zostały przetargi na budowę przedszkola w Otrębusach, drogi gminnej i świetlicy w Domaniewie, obwodnicy Moszny, ul. Myśliwskiej i ul. Słonecznej w Brwinowie. To tylko część planów na ten rok! Gmina Brwinów wyda na inwestycje ponad 25% budżetu.

P

rzebudowa ul. Pszczelińskiej ma zostać zakończona do końca
sierpnia br. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Efekt, która wykona prace za kwotę 5.079.900,00 zł. W tej sumie zawarty
jest też koszt przebudowy oświetlenia ulicznego od ul. Owsianej
do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 719 – to zadanie, podobnie jak wykonanie dokumentacji przebudowy, sfinansowane
jest z budżetu gminy Brwinów.
akończony trzy lata temu projekt „Czyste życie”, w którym
gmina Brwinów zbudowała ponad 125 km kanalizacji i ponad 30 km wodociągów, realizowany był w Brwinowie, Kaniach,
Otrębusach i Parzniewie. Teraz kanalizacja budowana jest przede
wszystkim na obszarze oddzielonym od północnej części gminy,
który nie mógł być ujęty w tamtym projekcie m.in. ze względu

Z

na zbyt małą liczbę gospodarstw domowych na kilometr sieci.
W ubiegłym roku budowa kanalizacji dotarła już do Owczarni.
Teraz prace trwają w ul. Władysława Łokietka. Wodociągi budowane są w leżącym w północnej części gminy sołectwie Krosna, gdzie zabudowa jest bardzo rozproszona. Odcinek ponad
1,7 km w ul. Józefowskiej oraz ul. Tęczowej kosztować będzie
159.000,00 zł, a przetarg jego wykonanie wygrała firma Martel.
idoczny jest postęp prac przy hali sportowej przy ZS nr 1
w Brwinowie. Nowoczesny obiekt budowany jest w standardzie pasywnym, zapewniającym energooszczędność. Prace
zakończyć się mają z końcem czerwca, a oddanie do użytkowania planowane jest na początek nowego roku szkolnego.
Dokończenie artykułu na str. 2 >>>

W

Kolejny rok bez podwyżek rachunków za wodę i ścieki
Zgodnie z przyjętą przez Radę Miejską w Brwinowie Uchwałą
nr XXXIX.343.2017 z dnia 27 lutego 2017 r., nie ulegną zmianie
stawki opłat taryfowych za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, obowiązujące na terenie gminy
Brwinów. Dotychczasowe stawki będą obowiązywać do 31 marca 2018 roku.
Gmina dopłaca ze swojego budżetu do wody dostarczanej
(0,27 zł/m³) i odprowadzonych ścieków (1,50 zł/m³) z gospo-

darstw domowych, wspólnot,
spółdzielni mieszkaniowych,
jednostek budżetowych. Dzięki temu można utrzymać dotychczasowe ceny: 3,13 zł netto
za m³ wody i 6,24 zł netto za m³ odprowadzonych ścieków. Bez
dopłat za wodę i ścieki zapłacą pozostali odbiorcy (podmioty gospodarcze, przedsiębiorstwa) – odpowiednio 3,40 zł netto za m³
wody i 8,19 zł netto za m³ odprowadzonych ścieków.
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Dokończenie artykułu na str. 2 >>>

D

o trzech razy sztuka: udało się
znaleźć wykonawcę przebudowy ul. Armii Krajowej w Brwinowie. Zostanie wykonana nie tylko
nowa nawierzchnia jezdni i chodniki. Uporządkowany zostanie także
teren wzdłuż ogrodzenia cmentarza
parafialnego, gdzie powstaną nowe
miejsca parkingowe. Przetarg wygrała firma Falbruk, która zaoferowała cenę 933.570,00 zł. Podpisanie
umowy planowane jest w drugiej
połowie kwietnia, a prace zakończyć się mają w ciągu pięciu miesięcy. W tym czasie należy się liczyć
z częściowym ograniczeniem funkcjonowania targowiska miejskiego.
Handel w północnej części targowiska będzie mógł się odbywać je-

Inwestycje: przetargi, umowy, rozpoczęcie lub kontynuacja prac
dynie na placu, poza obszarem pasa
drogowego ul. Armii Krajowej.
ierowcy jadący przez miejscowość Moszna obserwować mogą
intensywne prace przy budowie kolejnych hal. Już teraz ruch ciężarówek z centrum logistycznego MLP
jest uciążliwy dla mieszkańców,
dlatego gmina Brwinów postanowiła wybudować obwodnicę Moszny
i wyprowadzić pojazdy krótszą drogą do autostrady A2, z ominięciem
drogi prowadzącej dziś przez środek
wsi. Termin składania ofert przetargowych to 14 kwietnia br.

K

P

oszukiwany jest także wykonawca drogi gminnej w Domaniewie,
gdzie władze gminy włączyły się

aktywnie w rozwiązanie sąsiedzkiego sporu, który przejawiał się m.in.
w zagradzaniu dojazdu. Dopiero
wywłaszczenie części działki dało
nadzieję na pozytywne zakończenie
perypetii. Termin składania ofert
upływa 14 kwietnia br.
omaniew będzie kolejną miejscowością, w której gmina
Brwinów zbuduje świetlicę wiejską.
Będzie ona pełnić funkcję wiejskiego
ośrodka kultury, integracji i spotkań
mieszkańców. W świetlicy odbywać
się będą zajęcia pozaszkolne dla
dzieci i młodzieży. Powierzchnia zabudowy parterowego budynku wynosi 243 m kw. Termin składania
ofert upłynął 24 marca i obecnie
trwa jeszcze ich analiza i ocena.

D

P

rzebudowane zostaną także kolejne dwie ulice na terenie południowego Brwinowa, tworzące ciąg
komunikacyjny w rejonie Zespołu
Szkół Ogólnokształcących, kortów
tenisowych oraz dworku Zagroda.
Doraźne równanie ulicy Myśliwskiej oraz ulicy Słonecznej (na odc.
od Myśliwskiej do Sportowej) nie
przynosiło trwałych efektów. Zakres
planowanych prac obejmuje pełną
konstrukcję jezdni, budowę chodników i zatok postojowych, remont
istniejących zjazdów oraz budowę
kanalizacji deszczowej. Termin składania ofert w przetargu upływa
18 kwietnia br. Ulica Myśliwska ma
zostać wykonana w 2017 r., zaś termin zakończenia całości tej inwestycji planowany jest na lipiec 2018 r.

Apel: Niech nie płoną trawy na terenie naszej gminy
Przedwiośnie oraz wczesna wiosna to okresy, w których wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków.
Straż pożarna zainicjowała kampanię społeczną, która zwraca uwagę na ten poważny problem.

W

Fot. materiały PSP

iele osób wypala trawy i nieużytki rolne, tłumacząc swoje
postępowanie chęcią użyźniania gleby. Jest to jednak całkowicie błędne
myślenie. Wypalanie traw prowadzi
do nieodwracalnych, niekorzystnych
zmian w środowisku naturalnym –
ziemia wyjaławia się, zahamowany
zostaje bardzo pożyteczny, naturalny rozkład resztek roślinnych.
Do atmosfery przedostaje się szereg
związków chemicznych będących
truciznami zarówno dla ludzi jak
i zwierząt. Giną zwierzęta i niszczone są miejsca bytowania wielu gatunków, np. pożytecznych mrówek,
dżdżownic, drobnych gryzoni, jasz-

czurek, bażantów, kuropatw, zajęcy.
Na drzewach palą się również gniazda już zasiedlone.
rzeba pamiętać, że po zimie trawy są wysuszone i palą się bardzo
szybko. W rozprzestrzenianiu ognia
pomaga także wiatr. Osoby, które
wbrew logice decydują się na wypalanie traw, przekonane są że w pełni
kontrolują sytuację i w razie potrzeby, w porę zareagują. Niestety mylą
się i czasami kończy się to tragedią.
W przypadku gwałtownej zmiany
jego kierunku, pożary bardzo często
wymykają się spod kontroli i przenoszą na pobliskie lasy i zabudowania.
Niejednokrotnie w takich pożarach

T

ludzie tracą dobytek całego życia.
Występuje rów
nież bezpośrednie
zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.
Ci, którzy mimo wszystko chcą ryzykować, muszą również liczyć się
z konsekwencjami.
rt. 131 ustawy o ochronie przyrody mówi: Kto...wypala łąki,
pastwiska, nieużytki, rowy, pasy
przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary… – podlega
karze aresztu albo grzywny, według
art. 30 ust. 3 ustawy o lasach w lasach oraz na terenach śródleśnych,
jak również w odległości do 100 m
od granicy lasu, zabrania się działań
i czynności mogących wywołać nie-

A

W Polsce w 2016 roku odnotowano 36 442 pożary traw na łąkach
i nieużytkach rolnych, co stanowiło 29% wszystkich pożarów.



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

e-mail: brwinow@brwinow.pl

bezpieczeństwo, a w szczególności: rozniecenia poza miejscami
wyznaczonymi do tego celu przez
właściciela lasu lub nadleśniczego,
korzystania z otwartego płomienia,
wypalania wierzchniej warstwy
gleby i pozostałości roślinnych. Kodeks wykroczeń przewiduje kary
aresztu, nagany lub grzywny, której
wysokość w myśl art. 24, § 1 może
wynosić od 20 do 5000 zł. Kodeks
karny w art. 163. § 1 stanowi: Kto
sprowadza zdarzenie, które zagraża
życiu lub zdrowiu wielu osób albo
mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze
pozbawienia wolności od roku do lat
10. Za wypalanie traw grożą także
kary finansowe w postaci zmniejszenia od 5 do 25%, a w skrajnych
przypadkach nawet odebrania, dopłat bezpośrednich za dany rok.
amiętajmy, że strażacy gaszący
lekkomyślnie wzniecony pożar
traw lub nieużytków nie będą mogli
odpowiedzieć na kolejne wezwania
do ratowania życia i mienia ludzkiego. Może się zdarzyć, że nie dojadą
z pomocą na czas tam, gdzie będą
naprawdę potrzebni.

P

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. 8–10 i 12)
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Czas na złożenie PIT-ów za 2016 rok

na temat referendum w sprawie przyłączenia gminy

Dołóż swoją cegiełkę do budżetu gminy:
przebudowy i remontów dróg, ich oświetlenia,
budowy kanalizacji i wodciągów, utrzymania szkół
i przedszkoli, budowy hali sportowej w Brwinowie,
przedszkola w Otrębusach...
Lista potrzeb jest długa.
Wspieraj gminę,
w której mieszkasz!

M

ieszkańcy, którzy w deklaracji PIT wpisują faktyczny
adres zamieszkania w gminie Brwinów, dokładają swoją „cegiełkę” do
wspólnego budżetu. Kto podaje swój
adres zameldowania w innej gminie, pomaga w rozwoju samorządu,
z którego usług nie korzysta.

do

W

arto płacić podatki na rzecz
swojej gminy zamieszkania.
Ani nie trzeba się przemeldowywać,
ani składać dodatkowych formularzy. Wystarczy wskazać w deklaracji PIT Urząd Skarbowy Pruszków,
a w danych podatnika wpisać swój
adres w gminie Brwinów.

Urząd Skarbowy w Pruszkowie

Polska
Brwinów

mazowieckie

Komentarze burmistrza Arkadiusza Kosińskiego

W „Ratuszu” nr 63
zostało opublikowane omówienie zapisów projektu ustawy,
które powodują,
że burmistrz Kosiński
po lekturze tego
dokumentu oraz
rozmowach z
włodarzami innych
gmin, wojewodą
Zdzisławem Sipierą,
także z posłem
Jackiem Sasinem
reprezentującym
autorów projektu
ustawy, opowiada
się za opcją„NIE dla
włączenia Brwinowa
do Warszawy”

Warszawy

Brwinów

Po złożeniu w Sejmie przez grupę posłów PiS projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy wyniknęła kwestia: Czy przyłączenie gminy Brwinów do Warszawy będzie
korzystne?
Pytają mnie mieszkańcy na ulicy i w sklepach, pisząc e-maile i na fejsie: „Panie burmistrzu, może i u nas trzeba zrobić
referendum w sprawie przyłączenia Brwinowa do »wielkiej
Warszawy«? – żeby oni wiedzieli, czy jesteśmy za, czy jednak
przeciw”.
Po rozmowach i konsultacjach z różnymi osobami zdecydowałem przedłożyć Radzie Miejskiej projekt uchwały
w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego.
W projekcie uchwały znajdzie się pytanie:
„Czy jest Pan/Pani za tym, żeby m.st. Warszawa jako metropolitalna jednostka samorządu terytorialnego, objęła gminę Brwinów?”. Zwolennicy takiego rozwiązania odpowiedzą TAK, a przeciwnicy – NIE. W tak ważnej sprawie głos
mieszkańców powinien być wysłuchany. Prawdopodobnym
terminem przeprowadzenia referendum jest 4 czerwca.
Podobne inicjatywy są też w Pruszkowie, Podkowie Leśnej,
Milanówku, Ożarowie Mazowieckim oraz Błoniu.

pruszkowski

z a p r o s z e n i e

z a p r o s z e n i e

3

maja
226. rocznica uchwalenia
Konstytucji 3 Maja

Program ofic jalnych uroczystości
B r w i n ó w,
R y n e k , p l a c Ś W. J a NA PA w ł a II

godz. 1015 Zbiórka pocztów sztandarowych
przed kościołem św. Floriana
godz. 1030 Msza Św. w intencji Ojczyzny
w kościele św. Floriana
godz. 1130 Uroczystości
przed Pomnikiem Niepodległości

M a j ó w k a pat r i o t y c z n a
B r w i n ó w,
dworek zagroda, ul . Grodziska 57

godz. 1700 Plenerowy koncert piosenek i pieśni
patriotycznych, a po nim: majówka
przy ognisku
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Sprawozdanie Straży Miejskiej

o g ł o s z e n i e

Wolą stosować pouczenia, a mandat to ostateczność. Taki obraz działań strażników wyłania się ze sprawozdania za 2016 r.

1) BRWINÓW

rejon ul. Bratniej

20 działek
o pow. 900–1514 m²

Gmina Brwinów
oferuje

działki
budowlane
w Brwinowie
na
sprzedaż

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

D

ziałania Straży Miejskiej podsumował komendant Tomasz Kowalski:
Gmina Brwinów uznawana jest za jedną z najbezpieczniejszych w województwie mazowieckim. Mam nadzieję, że wpływ na taką ocenę, a tym samym wysoki poziom poczucia bezpieczeństwa, ma m.in. działalność naszej
jednostki. Nie ograniczamy się do reakcji w przypadkach ujawniania naruszeń
prawa i ogólnie przyjętych norm współżycia społecznego. Podejmujemy szereg
działań o charakterze prewencyjnym a także profilaktycznym.
traż Miejska wystawiła w 2016 r. do służby 1136 patroli: 918 zmotoryzowanych, 67 pieszych, 65 rowerowych, 86 mieszanych (78 z policją oraz
8 ze Strażą Ochrony Kolei).

S

Statystyka podjętych czynności z podziałem na ich źródło za lata 2013–2016
ROK

2013
2014
2015
2016

(rejon ul. Bratniej)

4.622
11.025
17.863
18.585

MIESZKAŃCY

3.468
4.117
5.022
6.201

POLICJA

138
127
45
79

INNE

122
299
301
81

SUMA

8.350
15.568
23.231
24.946

W 2016 r. strażnicy nałożyli 61 mandatów karnych na kwotę 8.100 zł,
przy jednoczesnym zastosowaniu 494 pouczeń. Największą grupę wykroczeń stanowiły naruszenia przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym
(25 mandatów i łącznie 53 punkty karne), dotyczące przede wszystkim nieprawidłowego parkowania. Po zmianie przepisów strażnicy miejscy nie
mają już prawa posługiwać się fotoradarem.
trefa płatnego parkowania przy Rynku w Brwinowie była kontrolowana
w 2016 r. 867 razy, co oznacza średnio 3,75 kontroli dziennie. Mimo niskich opłat (20 gr za czas parkowania do 15 minut, 50 gr – do pół godziny,
1 zł – do 45 min. itd.) wielu kierowców woli „oszczędzić”. Funkcjonariusze wystawili aż 285 wezwań do uiszczenia opłat dodatkowych, z których
210 wyegzekwowano na kwotę 10.766.80 zł, 42 pozostało w realizacji
na 2017 r., a 33 anulowano. Strażnicy wykonali łącznie 104 czynności serwisowe, w tym: wymiana kaset parkometrów, uzupełnienie materiałów eksploatacyjnych, usuwanie awarii i usterek. Z kaset parkometrów do banku
wpłacono 40.996,10 zł.

S

Terminy przetargów:

1) 12 maja 2017 r.

2) 9 czerwca 2017 r.
Konieczna jest wpłata
wadium w wysokości
10% ceny wywoławczej:
1) do 8 maja 2017 r.
2) do 5 czerwca 2017 r.
informacje:
Referat Gospodarki
Nieruchomościami,
Urząd Gminy,
ul. Grodziska 12,
pokój 204, II piętro,
tel. 22 738 26 13
lub 22 738 26 53

WŁASNE

2) BRWINów: 6 działek
mieszkaniowo-usługowych
o pow. od 2171 do 2249 m2
Teren płaski, porośnięty trawami
i pojedynczymi drzewami.
Dostęp do drogi publicznej
(ul. Bratniej) zapewniony jest
poprzez drogę wewnętrzną
ul. Brzoskwiniową oraz drogę
lokalną ul. Gruszową (obecnie
nieurządzone).

W

ażną dziedziną, będącą w obszarze działań strażników jest ochrona środowiska. Działania strażników rejonowych doprowadziły do
ujawnienia 82 miejsc zaśmieconych, z których 47 przekazano do zarządców i właścicieli dróg i nieruchomości, doprowadzono do uprzątnięcia
24 przez sprawców bądź właścicieli działek, a 11 spraw jest w trakcie realizacji. Rejonowi ujawnili także 7 wraków i pojazdów porzuconych, z których
w 5 przypadkach wyegzekwowano usunięcie przez ich właścicieli lub właścicieli terenów na których się znajdowały, a 2 sprawy są w toku. Ponadto
przeprowadzono 271 kontroli spalania odpadów na posesjach i w piecach
przydomowych, w wyniku czego nałożono 8 mandatów karnych oraz zastosowano 55 pouczeń i skierowano 1 wniosek do sądu. W 207 przypadkach nie stwierdzono żadnych uchybień. Wykonano także 246 kontroli pod
kątem posiadania umów oraz rachunków za wywóz nieczystości płynnych.

Ceny wywoławcze działek
rozpoczynają się od 346 750 zł.

W

ubiegłym roku liczba 285 interwencji w sprawie zwierząt na terenie
gminy była dość duża: 89 przypadków dotyczyło zwierząt bezdomnych, 97 – martwych, 59 – zwierząt dziko żyjących, przebywających na terenach publicznych, 20 – sprawdzenia warunków utrzymywania zwierząt.
W 17 przypadkach udało się odnaleźć właściciela za pomocą czipa. Warto
zauważyć, że znacząco zmniejszyła się liczba pogryzień przez psy. W 2015 r.
takich przypadków było aż 10, a w 2016 r. – 3.
traż Miejska w Brwinowie wykonuje także zadania zawiązane z konwojowaniem pieniędzy oraz dokumentów. W 2016 r. były to 404 konwoje:
319 – z kasy urzędu do banku, 44 – z dowodami osobistymi, 41 – dla potrzeb
Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej.
becność strażników widoczna jest podczas zabezpieczania uroczystości i imprez na terenie gminy. W 2016 r. strażnicy miejscy zabezpieczyli
20 wydarzeń tego rodzaju. W zabezpieczeniu udział wzięło łącznie 64 funkcjonariuszy, przepracowując 441 godzin. Dokończenie w następnym numerze.

S

O
a k t u a l n e

Zapraszamy na stronę gminy Brwinów
w serwisie społecznościowym
Facebook.com

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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Informacje ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”
Biuro Stowarzyszenia LGD „Zielone Sąsiedztwo” przekazuje wiadomości, które zainteresować mogą nie tylko członków i sympatyków Stowarzyszenia, ale i potencjalnych beneficjentów, którzy będą chcieli sięgnąć po dotacje na realizację swoich planów.

P

osiedzeniem Rady Oceniającej
28 marca 2017 r. zakończyliśmy pierwsze nabory wniosków
o dofinansowanie projektów związanych z rozwojem przedsiębiorczości
dla mieszkańców objętych Lokalną
Strategią Rozwoju (Brwinów, Podkowa Leśna, Milanówek). W odpowiedzi na konkurs ogłoszony 1 marca
2017 r. w ciągu dwóch tygodni wpłynęło do biura LGD 16 wniosków
o dofinansowanie projektów, z tego
połowa z terenu Milanówka. W naborze nr 1/2017 na premie dotyczące
rozpoczynania działalności gospodarczej wpłynęło 13 wniosków na
łączną kwotę 650.000 zł, natomiast
w naborze nr 2/2017 na rozwój istniejących firm złożono 3 wnioski
o łącznej wartości 162.600,42 zł.
Rada oceniająca wybrała do dofinansowania 14 z nich. Wnioski
z indywidualnymi planami biznesowymi zostały przekazane do Urzędu
Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego, który będzie podpisywał z beneficjentami umowy
o dofinansowanie.
godnie z harmonogramem naborów wniosków do końca czerwca planujemy ogłoszenie kolejnych
dwóch konkursów.

Z

KONKURS I.1.1

Wspieranie nowych przedsięwzięć
gospodarczych i społecznych
(kwota naboru 500 tys. zł)
KONKURS I.2.2

Wzmocnienie kapitału
społecznego
oraz produktów lokalnych
(kwota naboru 100 tys. zł).

N

abory ogłaszamy na wsparcie
projektów o charakterze infrastrukturalnym lub zawierające
elementy budowy infrastruktury.
Wspierane projekty będą ukierunkowane na powstawanie i rozwój istniejących i nowych, innowacyjnych
przedsięwzięć gospodarczych i społecznych oraz kulturalnych (budowa
lub przebudowa ogólnodostępnej
i niekomercyjnej infrastruktury
turystycznej lub rekreacyjnej, lub
kulturalnej). W drodze konkursu
przewidujemy dofinansowanie powstawania miejsc obywatelskiej aktywności, łączące osoby i działania
z różnych sektorów.

ś r o d o w i s k o w y

o ś r o d e k

S

kładane projekty powinny przyczyniać się do wzmocnienia kapitału społecznego (np. poprzez
organizację wydarzeń, w tym szeroko rozumianą edukację). Możliwe
do sfinansowania będą także projekty, które wpłyną pozytywnie na
dziedzictwo lokalne, rozumiane
zarówno jako wartości materialne
(obiekty zabytkowe, miejsca pamięci), jak i niematerialne (wartości
i produkty tradycyjne i historyczne).

W

ramach planowanych naborów będzie można składać
także wnioski z zakresu promowania obszaru objętego LSR. Realizowane projekty będą wzmacniały poczucie tożsamości i przynależności
do społeczności lokalnej.
dbiorcami realizowanych projektów powinny być osoby
przedsiębiorcze, w szczególności
kobiety i osoby młode, wchodzące
na rynek pracy, liderzy lokalnych
społeczności działający w strukturach sformalizowanych i w grupach
nieformalnych, aktywni mieszkańcy
obszaru LGD.

O

go, przedsiębiorcy oraz inne osoby prawne, w tym stowarzyszenia.
Wartość całkowita składanych projektów nie może być mniejsza aniżeli 50 tys. zł. W przypadku jednostek
sektora finansów publicznych intensywność wsparcia wynosi 63,63%
kosztów kwalifikowanych, w przypadku pozostałych podmiotów dofinansowanie może wynieść do 100%.
Przedsiębiorcy mogą ubiegać się maksymalnie o 70% dofinansowania.

P

rzewidywany termin ogłoszenia
konkursu to czerwiec 2017 roku.
Bliższe informacje w biurze LGD
„Zielone Sąsiedztwo”. Zapraszamy
do Podkowy Leśnej na ul. Świerkowej 1 oraz do korzystania ze strony
www.zielonesasiedztwo.pl i śledzenia naszego FB.
– Adriana Skajewska
LGD „Zielone Sąsiedztwo”

O

dotację w najbliższych konkursach mogą się ubiegać zarówno
jednostki samorządu terytorialne-

p o m o c y

s p o ł e c z n e j

z a p r a s z a
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Rekrutacja do szkół
i przedszkoli
Dla rodziców i opiekunów
to już ostatni dzwonek na
złożenie dokumentów: rekrutacja do szkół i przedszkoli
na nowy rok szkolny trwa od
4 do 19 kwietnia.

O

d 1 września tego roku dzieci
trzyletnie (urodzone w 2014 r.),
czteroletnie (urodzone w 2013 r.)
i pięcioletnie (urodzone w 2012 r.)
mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego, natomiast dzieci sześcioletnie
(urodzone w 2011 r.) obowiązane są
odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym
w szkole podstawowej. Postępowanie
rekrutacyjne w przedszkolach prowadzonych przez gminę Brwinów
zostanie przeprowadzone według
jednolitych zasad i będzie obejmowało dwa etapy.

J

eżeli liczba kandydatów zamieszkałych na terenie gminy przekroczy liczbę wolnych miejsc w przedszkolu, w pierwszym etapie będzie
brane pod uwagę łącznie siedem
kryteriów, które określił ustawodawca. Kryteria te mają jednakową
wartość punktową, a są nimi:
1) wielodzietność rodziny;
2) niepełnosprawność kandydata,

3) niepełnosprawność jednego
z rodziców kandydata,
4) niepełnosprawność obojga
rodziców kandydata,
5) niepełnosprawność rodzeństwa
kandydata,
6) samotne wychowywanie
kandydata w rodzinie,
7) objęcie kandydata pieczą
zastępczą.
Spełnienie przez dziecko przynajmniej jednego z ww. kryteriów, powoduje przyjęcie dziecka do przedszkola.
drugim etapie uwzględnia się
dodatkowe kryteria:

W

1) dziecko obojga rodziców
lub prawnych opiekunów pracujących zawodowo,
2) dziecko, którego rodzeństwo
kontynuować będzie edukację
przedszkolną w tym przedszkolu,
3) dziecko rodziców rozliczających
podatek dochodowy od osób
fizycznych w US w Pruszkowie,
4) liczba zadeklarowanych godzin
pobytu dziecka w przedszkolu
powyżej 5 h podstawy programowej.
odzice będą mogli wskazać we
wniosku trzy obecnie funkcjonujące przedszkola, w kolejności

R

od najbardziej do najmniej preferowanego. Wypełniony i podpisany
wniosek należy złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru. To przedszkole będzie udzielać informacji
w dalszym etapie rekrutacji.
zieci uczęszczające do oddziału publicznego w przedszkolu
„Tuptuś” w Brwinowie będą mogły
kontynuować naukę w tej placówce,
pod warunkiem, że to przedszkole
zostanie wyłonione w drodze konkursu na rok szkolny 2017/2018. Rodzice ww. dzieci powinni zadeklarować chęć kontynuacji wychowania
przedszkolnego.

D

Terminarz rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2017/2018 – ważne terminy dla rodziców

27 marca–3 kwietnia
składanie deklaracji
dotyczących kontynuacji
edukacji przedszkolnej
w dotychczasowym przedszkolu/
oddziale przedszkolnym (dotyczy dzieci
już uczęszczających do przedszkola/
oddziału przedszkolnego)

4–19 kwietnia

18 maja

składanie wniosków
o przyjęcie dziecka
do publicznego przedszkola
lub oddziału przedszkolnego
w szkole podstawowej

podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów
zakwalifikowanych do dalszego procesu rekrutacji
(wnioski spełniające wymogi formalne) i kandydatów niezakwalifikowanych (wnioski niespełniające wymogów formalnych). Informacji udziela przedszkole, w którym został złożony
wniosek, tj. przedszkole pierwszego wyboru.

25 maja
podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
do danego przedszkola. Informacji udziela przedszkole,
w którym został złożony wniosek, tj. przedszkole
pierwszego wyboru.

Mija rok z programem Rodzina 500+
Ubiegłoroczne decyzje, przyznające rodzinom świadczenie 500+ obowiązują do 30 września br.,
a wniosek na kolejny okres zasiłkowy można będzie
składać drogą tradycyjną od 1 sierpnia 2017 r. (rząd
planuje przyśpieszyć ten termin o miesiąc w przypadku składania wniosku przez internet).

W

nioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego 500+
na kolejny okres zasiłkowy przyjmowane będą od 1 sierpnia 2017 r.
w Dziale Świadczeń Rodzinnych przy ul. Kościuszki 1E (wejście od strony
ul. Wilsona).
przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na
kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami do 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia
przysługująca za październik następuje do 31 października 2017 r. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres
złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 września do 31 października, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za październik następuje do 30 listopada 2017 r.

W

Rekrutacja do szkół
zieci zamieszkałe w obwodzie
danej szkoły podstawowej są
przyjmowane do szkoły po złożeniu
przez rodziców zgłoszenia.
andydaci spoza obwodu szkoły
mogą zostać przyjęci po spełnieniu kryteriów określonych uchwałą
nr XXXVII.330.2017 Rady Miejskiej
w Brwinowie, jeżeli szkoła będzie
dysponowała wolnymi miejscami.

D
K

Wzory wniosków
o przyjęcie dziecka do publicznego
przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej
oraz
formularze do zgłoszenia
kandydata do szkoły podstawowej
są dostępne do pobrania w przedszkolach i szkołach, na stronach
internetowych tych placówek oraz
na stronie www.brwinow.pl.
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WIOSNY NIE OPUSZCZAĆ
Ludmiła Laskowska-Pańków
Pisze Rej w „Żywocie człowieka poczciwego” – „wiosny co napilniej bądź
pilen, boć to głowa wszytkiemu rokowi. Tu już, co wsadzisz, co wszczepisz,
co wsiejesz, to już na wszytek rok róść będzie, tylko doglądać, aby tego kozy
nie głodały, a chwasty albo pokrzywy nie zagłuszały”.
Hurra, przyszła i została. Zsiniali od listopada, zmarznięci od grudnia, wychłodzeni od stycznia, zagrypieni w lutym, wymęczeni marcem – doczekaliśmy się. Doceniamy słońce, nie przeszkadza nam deszcz – niech ziemia pije,
niech zielona mgiełka zamienia się w bujne listowie. My tu, na peryferiach
wielkiego miasta, jesteśmy szczęściarzami – jesteśmy blisko ziemi. Wiosna
to ten moment w roku, gdy wydaje się, że wszyscy chcą zostać ogrodnikami. Pewnie każdy kiedyś słyszał chińskie przysłowie: „Jeśli chcesz być szczęśliwy jeden dzień – upij się. Jeśli chcesz być szczęśliwy przez rok – ożeń się.
Jeśli chcesz być szczęśliwy przez całe życie – załóż ogród”. Grzebiemy w ziemi – grabimy, przycinamy, kopiemy. Jedni w ogrodach, inni w skrzynkach
balkonowych. Półki w dyskontach uginają się pod ofertą dla entuzjastów
ogrodnictwa – tych pragmatycznych i tych z tęsknotami estetycznymi – sadzonki, nasiona, cebulki, kwiatów, warzyw, owoców, krzewów ozdobnych
– ach, oby wzeszły, przyjęły się, zakwitły, obrodziły. Pod poduszką trzymamy kalendarze biodynamiczne i drżymy, sprawdzając prognozy pogody,
zawsze jeszcze mogą być przymrozki…
Wiosną naturalnie czujemy się bliżej przyrody. Ogród, działka, doniczki to
nasze prywatne małe przestrzenie obcowania z nią, bliskie i własne, ale czy
dla cywilizowanego człowieka to nie jest jakiś atawizm?
Żadną miarą. Dzięki wiośnie co roku przez chwilę czujemy się lepiej w świecie. Zrzucamy ciężkie buty, krępujące ruchy ciuchy. Prostujemy ramiona, nie

Fagus Sylvatica
na urodziny Ziemi
Anna Sobczak
Dawno, dawno temu dzielna Amrita uchroniła piękne, stare
drzewa przed bestialskim ścięciem ich na rozkaz nieczułego maharadży. Władca uznał, że skoro jest właścicielem terenu, a prawo mu pozwala, to każe wyciąć wszystkie drzewa. Amrita, jej rodzina i przyjaciele, przytulili się mocno do
ukochanych roślin, które dawały schronienie i pożywienie
grzybom, ptakom, owadom, ludziom i innym roślinom.
Ocalili las i zainspirowali potomnych. „Opowieści Ziemi”,
które zaprezentowała nam Fundacja Musszelka, podczas
spektaklu dla dzieci, to jedna z odsłon naszych okejowych,
ekologicznych działań.
Dzięki uprzejmości Referatu Ochrony Środowiska kupiliśmy budki lęgowe dla biedaków, którzy pozbawieni całych
połaci lasu w Owczarni, nie mają się gdzie podziać i złożyć
jajeczek. Pod nieobecność dzielnej Amrity pod topór poszedł kawał lasu. Zawieszamy więc tyle budek lęgowych,
ile się da na terenie Świetlicy OWCA. Wszelka pomoc mile
widziana.

trzeba już kulić się przed zimnem, a jeszcze nie czas narzekać na morderczy
upał. Długi dzień daje złudzenie, że mamy w końcu więcej czasu i teraz to
już ze wszystkim zdążymy. Obyśmy.
Przede wszystkim obyśmy zdążyli pokochać Ziemię, zanim będzie już naprawdę za późno.
1 i 2 kwietnia Gminny Ośrodek Kultury gościł wspaniałe panie – Joannę Miś-Skrzypczak i Beatę Frankowską-Patrzykont z Fundacji Musszelka z indyjską
opowieścią „Drzewo Amrity” – o dziewczynce, która uratowała prastary las.
Pewnego dnia w lesie, który mieszkańcom rodzinnej wioski Amrity zapewniał byt, bo korzenie drzew chroniły ziemię przed wypłukaniem przez monsunowe deszcze, i tym samym pozwalały istnieć polom uprawnym, te same
korzenie utrzymywały poziom wody w źródle, z którego korzystała wioska,
a spadające liście użyźniały ziemię, więc zioła i rośliny lecznicze mogły bez
przeszkód wzrastać – pojawili się drwale. Z rozkazu maharadży mieli wyciąć
cały las. Mała Amrita zasłoniła ukochane drzewo własnym ciałem, drwale
odeszli, ale w wiosce nie zapanował spokój – wszyscy bali się, że wrócą i to
z nakazem ukarania niepokornych mieszkańców. Historia skończyła się jednak szczęśliwie – odwaga Amrity ocaliła las przed wycięciem. Już na zawsze.
Opowieść ta powstała na kanwie prawdziwych wydarzeń z 1730 roku, a postawa Amrity miała zainspirować Mahatmę Gandhiego do stworzenia koncepcji biernego oporu (zwanego także obywatelskim nieposłuszeństwem).
Mała dziewczynka sama ocaliła wielki las.
Nie namawiam Państwa, byście przykuwali się do drzew, zaniedbując obowiązki rodzinne i zawodowe, na szczęście aktywizm na rzecz Ziemi to praca
na całe życie. I można się włączyć w dowolnym momencie. Zawsze będzie
warto. Może wybierzecie do swych upraw rośliny miododajne i wesprzecie
pszczoły? A może impet wiosennych porządków wypchnie was poza własny ogród, balkon, działkę i spotkamy się na wielkim wiosennym sprzątaniu
ziem pozornie niczyich, a naprawdę naszych wspólnych? A może zasadzicie
drzewo?
W tym roku Dzień Ziemi wypada 22 kwietnia, w sobotę. Do zobaczenia!

A już za chwilę Światowy Dzień Ziemi: idziemy wraz z Fundacją LAS „na realizację”. Projekt
ZASADZKA rusza 22 kwietnia w Żółwinie, u zbiegu ulic Leśne Echa i Świerszcza. Ośrodek Kultury zainwestował w dobro wspólne przyszłych pokoleń, zakupując sadzonki buków, które
będziemy rozdawać ludziom o dobrej woli i mocnej łopacie. Około południa Leśnik opowie,
jak o młode sadzoneczki zadbać, by rosły pod niebo i produkowały dla nas życiodajny tlen.
Zapraszamy, zachęcamy, zalesiamy!

RATUSZ
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FIO Ł A
FIO Ł A
FIO Ł A

Anna Czeremcha
Na kwiecień przypadają czarodziejskie obchody rocznicowe, gdyż rok temu kolumna Zielsko Czarodziejsko
zadebiutowała na łamach Qltywatora, dodatku do Ratusza, i prawie nieprzerwanie (bo może z raz się zdarzyło, że zielsko się nie zmieściło) miesiąc w miesiąc niesie
Państwu jakąś roślinę dla powłoki cielesnej dobrą, i dla
dokarmienia duszy potrzebną.
Dziś będzie o fiołku, bo fiołek jest piękny, tajemniczy,
leczniczy i nieoczywisty. Bo kto pamięta o fiołkach jak
tu Wielkanoc, bazie, witki brzozowe, owies i żonkile?
Więc ja tak nieco wywrotowo, bo teraz jest czas zbioru
fiołka.
Fiołek jest bardzo fajny do użytku wewnętrznego i zewnętrznego. Pomaga organizmowi w oczyszczaniu ze
szkodliwych złogów. Jest antywirusowy, przeciwbakteryjny, wykrztuśny, przeciwreumatyczny i przeciwartretyczny, moczopędny i antydepresyjny!
Poznajcie mojego fioła ;)
SYROP Z KWIATKÓW NA KASZEL, CHRYPĘ, ZAKAŻENIE DRÓG ODDECHOWYCH, BÓL ZATOK. Zbieramy kwiatki, rozgniatamy
je w kamiennym moździerzu lub siekamy ceramicznym nożem, obficie skrapiamy spirytusem i zalewamy przegotowaną ciepłą wodą z dodatkiem witaminy
C (najlepiej użyć kwasu askorbinowego) w proporcji
1 część kwiatów na 3 części wody. Tak macerujemy fiołki
przez 10 godzin, odciskamy, filtrujemy i dodajemy miód
w proporcji 1:1. Syrop gotowy.
SUSZ NA SKÓRĘ I CZYSZCZENIE DRÓG MOCZOWYCH. Czyli zbieramy fiołki, kwiaty i liście, suszymy rozłożone cienką
warstwą w ciepłym przewiewnym i ciemnym miejscu,
pakujemy do słoja i parzymy przy rozmaitych okazjach
jak herbatę. Taki napar wzmocniony sokiem z cytryny

może okazać się świetnym tonikiem do cery trądzikowej i naczynkowej.
Olejek fiołkowy, którego same w domu nie zrobimy bez
specjalistycznej aparatury, ale możemy nabyć drogą
kupna, działa odstraszająco na kleszcze. Szybki przepis
na POLE SIŁOWE NA KLESZCZE (tak trafną nazwę ukuł Franciszek, najmłodszy uczestnik naszych środowych zajęć
zielarskich w Owcy – dzięki Franek!): ocet wrotyczowy –
zalać młode liście wrotyczu octem jabłkowym 5% i odstawić na 2 tygodnie do maceracji, zlać i użyć pół na pół
z ekstraktem tujowym – gałązki tui rozdrobnić i zalać
wodą z dodatkiem kwasu mlekowego 5% (taniutki, dostępny w sklepach ze zdrową żywnością) i na koniec dodać olejek fiołkowy i odrobinę lemongrasowego. Taki
preparat skutecznie ochrania przed kleszczami, tworzy
właśnie taką osłonę, jakby pole siłowe, które odstraszy
kleszcza!
HERBATKA NA PRZEZIĘBIENIE, którą możemy wykonać samodzielnie. Czyli nazbierać fiołków, macierzanki i młodych listków wierzby, ususzyć, połączyć, parzyć i pić.
Ach co za smak! Zapraszam do zaprezentowania swoich
mieszanek na wykładzie zielarskim 14 maja w OKeju,
wybierzemy Miss Mieszanki Fiołkowej, a co! Może się
tam znaleźć i hyzop, i pączki lub kora topoli, i kwiaty
wiązówki, owoc dzikiej róży lub maliny, a może kwiatki
miodunki i forsycji? Wiecie, że kwiaty forsycji to jakby
Rutinoscorbin rosnący na drzewie?
Na koniec uchylę Wam rąbka fiołkowej mocy magicznej.
Zebrane w pełnię 3 płatki fiołka, w które wdmuchnie się
życzenie miłości i będzie się je przy sobie nosiło, przyniosą spełnienie, tylko pamiętajcie o czym marzycie!
Wszystko się może spełnić i każdy może mieć takiego
fioła, jakiego sobie wymyślił ;)
Z życzeniami wspaniałej wiosny
Wasza Czeremcha

MÓJ ŚWIAT
25 marca w Publicznym Ognisku Plastycznym
im. Jana Skotnickiego w Grodzisku Mazowieckim
odbyło się uroczyste rozdanie nagród laureatom
konkursu pt. „Mój Świat”.
W tym gronie znalazło się czworo uczestników
zajęć Pracowni Plastycznej Gminnego Ośrodka Kultury w Brwinowie, podopiecznych Pani
Agnieszki Kremky.
W kategorii 13–18 lat: miejsce I dla Hanny Żaryn,
zaś II dla Żanety Żakowskiej.
W kategorii powyżej 18 lat: miejsce II zajęła Anna
Sawicka, a III Andrzej Walczyk.
Organizatorzy przygotowali dla laureatów wspaniałe nagrody i dyplomy.
Uroczystość połączona była z wernisażem wystawy malarstwa Agnieszki Bobrowskiej.

Relację przygotowała Hanna Żaryn
Dołączamy nasze najgorętsze gratulacje, życzenia coraz większych sukcesów. Jesteśmy z Was
dumni.

O T W I E R A J M Y
BRWINOWSKIE OGRODY

zapraszamy z pomysłami
doświadczonych
oraz debiutantów

FESTIWAL
OTWARTE OGRODY
2017
spotkanie organizacyjne
18 k wietnia_18.30_OKej
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Fot. ZS w Otrębusach

Europejska współpraca szkoły z Otrębus
Szkoła Podstawowa w Otrębusach realizuje projekt „Intangible UNESCO Heritage around Europe”, w którym współpracuje
ze szkołami z Chorwacji, Grecji, Turcji i Litwy.

P

rojekt europejskiej współpracy
szkół eTwinning to projekt edukacyjny Unii Europejskiej, który
promuje współpracę szkół w Europie za pośrednictwem mediów
elektronicznych. Trzy najważniejsze
cechy projektów eTwinning to: wykorzystywanie komputera, Internetu, oprogramowania, aparatu
cyfrowego, kamery, czyli narzędzi akceptowanych przez uczniów
i wzbudzających ich entuzjazm; języki obce - są konieczne do bezpośredniej komunikacji ze szkołą partnerską, a natychmiastowe korzystanie z wiadomości „lekcyjnych”
wywołuje radość uczniów i zwiększa ich motywację do nauki; temat
projektu jest związany z podstawą programową kilku dowolnych
przedmiotów nauczanych w szkole,
a nauka realizowana atrakcyjną metodą projektu edukacyjnego.
tym roku szkolnym uczniowie z klas VI a i VI b pracują
od września nad projektem „Intangible UNESCO Heritage around Europe” czyli „Niematerialne dziedzictwo UNESCO w Europie”. Celem

W

m a z o w s z e

projektu jest promocja dziedzictwa
niematerialnego własnego kraju
i poznanie kultury oraz obyczajów krajów partnerskich. Projekt
realizowany jest w języku angielskim. Dotychczas, realizując projekt, uczniowie dowiedzieli się, co
kryje się pod hasłem niematerialne
dziedzictwo kulturowe, czym jest
UNESCO, poznali historię tej organizacji i słownik podstawowych
pojęć związanych z dziedzictwem
kulturowym. Uczestnicy projektu
sporządzili prezentacje na temat
tradycyjnych instrumentów oraz
strojów ludowych. W czasie Bożego
Narodzenia poznaliśmy obyczaje
świąteczne panujące w krajach partnerskich i przesłaliśmy sobie tradycyjne ozdoby bożonarodzeniowe wykonane na lekcjach plastyki
i techniki. Wielkim przeżyciem
była dla uczniów wideokonferencja
z uczniami z Chorwacji na temat
muzyki tradycyjnej. Nasi eTwinnerzy zaśpiewali poznaną na lekcjach
muzyki piosenkę „W murowanej
piwnicy”. Jednym z zadań projektowych było zaprezentowanie tra-

z a p r a s z a

d o

o t r ę b u s

Na zdjęciach: uczniowie z Otrębus uczestniczący w projekcie oraz tradycyjne
koniki drewniane z okolic Żywca i Suchej Beskidzkiej.

dycyjnych zabawek. My pochwaliliśmy się zabawkami żywiecko-suskimi wpisanymi na krajową listę
niematerialnego dziedzictwa UNESCO. Przed nami jeszcze kilka ciekawych zadań. Będziemy promować

tradycyjną polską kuchnię, liczymy
też na poznanie pysznych receptur
z krajów partnerskich i dużo dobrej
zabawy.
– Beata Pietras,
koordynatorka projektu
w ZS w Otrębusach

O języku ojczystym w ZS nr 1 w Brwinowie

Marzec stał się w brwinowskiej Jedynce prawdziwym Miesiącem Języka Polskiego! Uczniowie mieli okazję „skosztować”
wielu form językowych ekspresji.

U

czniowie najpierw przygotowywali się do Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka”.
Szukanie odpowiednich wierszy
i oryginalnego sposobu interpretacji zapewniło kontakt z poezją. Następnie dzieci miały przyjemność
spotkania się ze znanymi osobami,
zajmującymi się szeroko rozumianą
pracą z językiem polskim.

P

ierwszym gościem w szkole była
Edyta Jungowska, znana aktorka
nagrywająca audiobooki z utworami Astrid Lindgren. Lektorka opowiadała o trudach, ale i przyjemnościach pracy polegającej na głośnym

czytaniu książek. Następnie odwiedził dzieci Pan Wojciech Widłak,
autor ulubionej niemal przez wszystkie dzieci książki o Panu Kuleczce.
Kolejnymi zaproszonymi osobami
byli: prof. Jerzy Bralczyk, znany
językoznawca oraz jego przyjaciel,
Michał Ogórek. Panowie w formie
gawędy opowiadali o różnych zawiłościach poprawności językowej.
Ostatni gość to Agnieszka Frączek,
autorka wierszy dla dzieci. Poetka
przygotowała dla dzieci bardzo ciekawe zajęcia, które również dotyczyły poprawności językowej.
Dokończenie obok >>>
Fot. ZS nr 1 w Brwinowie
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Konkurs

p o d pat r o n at e m

Zniżki dla posiadaczy

Burmistrza Gminy Brwinów

Przedszkolaki na tropie bazyliszka

Karty Mieszkańca

30 marca 2017 roku w Zespole Szkół nr 1 w Brwinowie odbył się
konkurs gminny „Co wiesz o legendach polskich?”. Inicjatorką,
pomysłodawczynią, a także główną organizatorką tego przedsięwzięcia była pani Elżbieta Szumiło-Żak.

K

bardzo zróżnicowane. W każdej
z pięciu rund dzieci musiały odpowiedzieć na pytania, zidentyfikować
postacie z legend, rozpoznać legendę
na podstawie krótkiego fragmentu
tekstu. Konieczna była dogrywka.
Ostatecznie pierwsze miejsce zajęły
dzieci reprezentujące oddział przedszkolny w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie, drugie
– filię Samorządowego Przedszkola
Nr 1 w Brwinowie (przy ul. Piłsudskiego), a trzecie – uczniowie z oddziału przedszkolnego w ZS nr 1
w Brwinowie. Wszystkie dzieci
otrzymały pamiątkowe dyplomy,
nagrody książkowe oraz upominki.
Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów wyróżniło dwóch chłopców:
Maksa Nowickiego i Bartka Strycharskiego za posługiwanie się staranną polszczyzną oraz błyskawiczne i celne odpowiedzi.
roczystość uświetnił występ teatralny dzieci z oddziału przedszkolnego (grupa 0A) przygotowany

U

przez wychowawczynie: Wiolettę Naguszewską, Justynę Dygoń
i Martę Derlacz. Młodzi aktorzy
zachwycili publiczność sztuką pt.
„W krainie baśni i legend”. Zostali
nagrodzeni gromkimi brawami.

K

onkurs spełnił oczekiwania
zarówno organizatorów, jak
i zaproszonych gości. Wierzymy,
że spotkamy się znowu za rok. Jesteśmy przekonani, że idea rozpowszechniania wiedzy o legendach
polskich u najmłodszych użytkowników polszczyzny jest szczytna
i zaowocuje w przyszłości naszych
dzieci i całego Narodu.
– Iwona Artowicz-Skowrońska,
Zespół Szkół nr 1 w Brwinowie

Fot. Urząd gminy Brwinów (PR)

onkurs odbywał się w sali
pięknie przyozdobionej pracami uczniów wykonanymi na
konkurs plastyczny „Baśnie i legendy polskie” oraz dekoracjami
wykonanymi przez panie Elżbietę Szumiło-Żak i Justynę Dygoń.
W zmaganiach wzięli udział przedstawiciele przedszkoli samorządowych z Otrębus i Brwinowa (Słonecznego i Leśnego oraz filii przy
ul. Piłsudskiego), oddziału przedszkolnego z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie oraz
oddziału przedszkolnego z Zespołu Szkół nr 1 w Brwinowie. W jury
konkursu zasiedli: przedstawicielka
Mazowieckiego
Samorządowego
Centrum Doskonalenia Nauczycieli
– Marta Choroszczyńska (przewodnicząca jury), przedstawicielka Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów
– Iwona Artowicz-Skowrońska oraz
reprezentant Uniwersytetu Każdego Wieku w Brwinowie – Bogdan
Pokojski. Pytania i polecenia były

Brwinowska komunikacja
miejska: 10 linii autobusowych
1 zł za jednorazowy bilet
normalny
oraz bezpłatne przejazdy
dla dzieci/młodzieży
ul. Armii Krajowej 14
w Brwinowie
Sklep oferuje specjalne promocje dla posiadaczy karty.
Fargelet

Events – Agency

tel. 505 229 433
namiotbankietowy.pl
5-20% zniżki na wynajem namiotów
z wyposażeniem, sprzętu grillowego i cateringowego, fotobudki, urządzeń do waty
cukrowej i popcornu oraz organizację imprez

10% zniżki na usługi geodezyjne
Elektroinstalacje
– Radosław Kląskała
tel. 533 530 590
10% zniżki na montaż,
naprawę i przeglądy
instalacji i urządzeń
elektroenergetycznych

O

>>> Dokończenie artykułu „O języku ojczystym w ZS nr 1 w Brwinowie” ze str. 10

bchody Dnia Języka Ojczystego zakończyły się spotkaniem wewnątrzszkolnym 31 marca,
w trakcie którego odbyła się olimpiada wiedzy o języku. Spotkanie
poprowadzili uczniowie: Julia Kępka
i Dominik Jędrzejczak. Konkurs poprzedziła prezentacja przygotowana
przez nauczycielkę Ewę Bukowską,
która przypomniała główne cele
tego święta, czyli dbanie o rozwój
i piękno języka ojczystego. W jury
konkursu zasiedli: dyrektor Katarzyna Jakubiak, psycholog Anna
Dragan-Zawisza oraz polonista Ja-

nusz Lewoń. W zmaganiach wzięły
udział trzy drużyny. Uczniowie musieli się zmierzyć z wieloma trudnymi zadaniami poprawnościowymi
i leksykalnymi. Bardzo wiele emocji wzbudził konkurs frazeologiczny przygotowany przez Panią Beatę
Woźniak. Najtrudniejszy okazał się
frazeologizm „zjeść z kimś beczkę
soli”. Równie trudnym zadaniem
(konkurencja przygotowana przez
Panią Kingę Malisz) okazało się dobieranie właściwej formy różnych
trudnych wyrazów. Uczniowie ciągle są niezdecydowani, czy mówi-

my: „wziąć”, czy „wziąść”! W trakcie
olimpiady rozstrzygnięto konkurs
plastyczny na ilustrację wylosowanego wcześniej frazeologizmu.

T

egoroczne obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego były niezwykle inspirujące zarówno dla uczniów, jak i dla członków Zespołu Humanistycznego. Już
mamy pomysły na przyszłoroczne
świętowanie tego szczególnego dnia.
– Ewa Bukowska
oraz Iwona Artowicz-Skowrońska,
Zespół Szkół nr 1 w Brwinowie

Firma 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.
Pralnia dywanów – Kanie ul. Miła 6
Możliwy dojazd do klienta, tel. 608 625 533.
Pralnia czynna: pon. – pt. 815-2000, sob. 9-1300
10% zniżki
na pranie dywanów i tapicerki
Więcej informacji:

karta.brwinow.pl
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Zachęcamy seniora do ćwiczeń !
Uprawianie sportu nie tylko poprawi kondycję seniora, ale
także sprawi, że nabierze on energii, optymizmu i otworzy się na
nowe kontakty społeczne. Aktywność fizyczna pozwoli mu też na
większą niezależność.

Siatkarze „Sokoła” wciąż niepokonani
Rewelacyjnie przebiega debiut siatkarzy TG Sokół w Grodziskiej Amatorskiej Lidze Siatkówki GALS. Zawodnicy grający
dotychczas dla relaksu, postanowili zmierzyć się z drużynami
grającymi całkiem serio.

Z

awodnicy Sokoła jako nowicjusze zaczęli nieco nieśmiało.
18 marca, grając swój pierwszy mecz
z drużyną z Żyrardowa, stracili dwa
pierwsze sety, ale ostatecznie wygrali 3:2. Zwycięstwo uskrzydliło
Sokołów i wlało nadzieję we własne
możliwości.

K

olejne mecze (25 marca oraz
1 kwietnia) ujawniły niesamowity potencjał drużyny, a rzeczywistość przerosła oczekiwania. Cztery
kolejki – cztery zwycięstwa. Beniaminek stanął przed realną szansą
na awans do III ligi. W pokonanym
polu pozostały drużyny z Żyrardowa, Wiskitek i dwie z Grodziska.
Do końca edycji pozostały cztery kolejki, w tym jedno spotkanie
z bardzo silnym przeciwnikiem
z Feliksowa, jednak dotychczasowa

t g



doskonała dyspozycja Sokołów pozwala mieć nadzieję na kontynuację
dobrej passy.
wycięstwa w lidze cieszą, ale raczej nie wpłyną na zmianę koncepcji siatkówki w TG Sokół. Nadal
głównym celem będzie wspólne,
aktywne spędzanie wolnego czasu,
bez ograniczeń wiekowych i bez
względu na poziom umiejętności.
Przy okazji zapraszamy amatorskie
drużyny siatkarskie z terenu gminy
Brwinów do udziału w turnieju, który odbędzie się 22 kwietnia z okazji
uroczystości rocznicowych Sokoła
w ramach Roku Ignacego Kozielewskiego. Więcej na plakacie na str. 5.
– Mirosław Błądziński,
kierownik sekcji piłki siatkowej
Towarzystwa Gimnastycznego Sokół
w Brwinowie

Z

s o k ó ł

w

b r w i n o w i e

Nie bój się żyć, zmień nawyki

Środa w Klubie Sportowym Pantera-Brwinów.
Panowie 60+

od 12 kwietnie 2017 r o godzinie 10.00 (rano)
Strój na trening : koszulka t-shirt / spodnie długie (sportowe)
klapki (do przejście na salę treningową) / ćwiczymy boso .
Miejsce treningu – Brwinów ul. Turystyczna 4 (stadion miejski)

i n f o r m a c j e

Więcej informacji z klubów
i stowarzyszeń sportowych:
Więcej informacji
dla organizacji pozarządowych:
Serwis społecznościowy:
z a p r a s z a

n a

sport.brwinow.pl
ngo.brwinow.pl
facebook.com/Brwinow

b i e g

Punkty, w których można otrzymać Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy Brwinów „Ratusz”. Kolejne wydanie planowane jest 23 maja 2017 r.

BRWINÓW: INSTYTUCJE, PLACÓWKI OŚWIATOWE, Przychodnie, AGENCJA POCZTOWA		
Urząd Gminy Brwinów – ul. Grodziska 12 oraz ul. T. Kościuszki 4A  Biblioteka Publiczna w Brwinowie, ul. Grodziska 12  Gminny Ośrodek Kultury,
ul. Wilsona 2  Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. T. Kościuszki 4A  Świetlica Działu Wspierania Rodziny, ul. Grodziska 31  ZS nr 1,
ul. J. Piłsudskiego 11  ZSO, ul. Żwirowa 16  Przedszkole Słoneczne, ul. Słoneczna 6  Przedszkole Leśne, ul. S. Lilpopa 4  Filia przedszkola,
ul. J. Piłsudskiego 19  NZOZ Alfa i apteka, ul. Powstańców Warszawy 8  NZOZ Peronowa, ul. Peronowa 4B  Agencja pocztowa, ul. 11 Listopada 4F/F
BRWINÓW: SKLEPY
Sklep „Czwórka”, ul. Grodziska 4  Apteka, ul. Grodziska 7  sklep, ul. Grodziska 10  Książki Galeria Brwinów, ul. Grodziska 46  Hurtownia
Magmar, ul. Wilsona 52  Sklep Krokodyl, ul. Wilsona 27A  Sklep Jaworek, ul. Wilsona 28A  Pchli Targ, ul. Leśna 3  sklepy przy Rynku: Zdrowa
żywność  Antoniak  Limonka  Top Market Zygzak, ul. Armii Krajowej 14  sklep, ul. Płocka 13  Społem, ul. Pszczelińska 48  sklep, ul. Kraszewskiego 1
 sklep U Jacka, ul. Sochaczewska 19  sklep na Borkach, ul. Kępińska 66  kioski przy rondzie Wacława Kowalskiego (obok GOK-u i TAXI)
SOŁECTWA: INSTYTUCJE i SKLEPY					
otrębusy: Zespół Szkół, ul. M. Piaseckiego 2  Toeplitzówka, ul. Wiejska 1 – Biblioteka, NZOZ  Przedszkole, ul. Wiejska 1A  świetlica
Gminnego Ośrodka Kultury, ul. Krótka 10  sklep Kurczak, ul. Krótka 9  piekarnia AK, ul. Wiejska 21  sklep Społem przy WKD, ul. Natalińska 21
 piekarnia Witaszczyk przy WKD  sklep przy WKD, ul. Natalińska 23 kanie: sklep „Małgosia”, ul. J. Piłsudskiego 58  sklep przy WKD,
ul. J. Piłsudskiego 11  Patataj, ul. Krótka 9  Os. Słoneczne, Galeria Pasja, koszajec: sklep spożywczo-przemysłowy Lecha Martysa, Koszajec 30
owczarnia: NZOZ Basis, ul. Kazimierzowska 33D  sklep Agata, ul. Książenicka 39A  sklep Agata, ul. Żółwińska 25  Pod Świerkami, ul. Mała 1
DZIĘKUJEMY ZA POMOC W DYSTRYBUCJI „RATUSZA” SOŁTYSOM SOŁECTW:
 Biskupice  Czubin  Krosna  Milęcin  Terenia  Owczarnia  Żółwin  Parzniew  Falęcin  Moszna  Domaniew  Kotowice  Koszajec

