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Remont
pałacu

w roku
100-lecia
odzyskania
niepodległości
Na 2018 rok, który obchodzimy jako jubileusz 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, przypada realizacja jednej z najważniejszych inwestycji gminy Brwinów – renowacji zabytkowego pałacu,
który stanie się nową siedzibą Gminnego Ośrodka Kultury w Brwinowie.

W

2017 r. został rozstrzygnięty przetarg na rewaloryzację pałacu. Wygrało go
konsorcjum spółek Instal
Warszawa oraz Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków, którego zadaniem jest
remont budynku pałacu w
systemie „projektuj i buduj”.
Prace nad opracowaniem
dokumentacji i uzgodnieniem jej z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem

Zabytków trwały kilka miesięcy. Teraz nadszedł czas
na prace budowlane. Roboty
ruszyły 19 stycznia. – Na budowie będą pracować w tym
samym czasie różne ekipy,
łącznie nawet kilkadziesiąt
osób. Rozpoczęły się prace budowlane w piwnicach,
a sztukatorzy zabezpieczają
ozdobne stiuki na wyższych
kondygnacjach – mówił pracownik Polskich Pracowni
Konserwacji Zabytków. Przy

łącznym koszcie prac szacowanym po rozstrzygnięciu
przetargu na ponad 9,6 mln
zł, kwota dofinansowania ze
środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
wyniesie 2.954.017,18 zł.
Renowacja pałacu powinna zakończyć się w tym
roku. W przypadku obiektu
zabytkowego ekipy remontowe mogą natknąć się na
niespodziewane problemy,

gdzie wystąpi konieczność
prowadzenia dodatkowych
uzgodnień z konserwatorem
zabytków i przedłużenia terminu. – Tymczasem bądźmy
dobrej myśli. Doświadczenie
i profesjonalizm wykonawców pozwala na optymizm –
mówi burmistrz Arkadiusz
Kosiński. Pięknie odnowiony zabytek, tętniący życiem
i służący mieszkańcom, będzie naszym pomnikiem
100-lecia niepodległości.

Wiadomości sportowe

> strony 11–12

Budżet gminy Brwinów w 2018 r.

Zapowiedź tematu
w kolejnym
numerze „Ratusza”:
Dotacja
na modernizację
targowiska
W 2017 r.
została
opracowana
koncepcja.
W 2018 r.
planowane
jest
wykonanie
projektu.
Cdn.

G

W budżecie na 2018 r. zostały zaplanowane wydatki na ponad 148 mln zł. Gmina
Brwinów przeznacza najwięcej środków na oświatę i pomoc społeczną. Dużą część
budżetu stanowią inwestycje – prawie 39 mln zł to ponad 26% wydatków ogółem.

mina Brwinów weszła
w nowy rok z budżetem
uchwalonym podczas sesji
Rady Miejskiej 19 grudnia
2017 r. Radni przyjęli też
uchwałę dotyczącą wieloletniej prognozy finansowej gminy Brwinów na lata
2018–2025. Projekty tych
dokumentów zostały wcześniej przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej, instytucji nadzorującej prawi-

dłowość działań samorządu.
RIO wydała pozytywną opinię na ich temat. Deficyt jest
utrzymywany na bezpiecznym poziomie, a możliwość
zadłużania się daje jednocześnie szansę na pozyskiwanie środków zewnętrznych. Podczas głosowania
17 radnych poparło projekt
budżetu, trzech wstrzymało
się od głosu, a jedna osoba
była nieobecna.

	Największa część środków finansowych jest przeznaczona na oświatę – ponad 44,5 mln zł, tj. 29,95%
wydatków ogółem.
Z tej kwoty ponad 36 mln zł
to wydatki bieżące związane z prowadzeniem istniejących szkół i przedszkoli
(m.in. pensje pracowników,
zakup materiałów dydaktycznych, utrzymanie i remont budynków), a ponad

8,5 mln zł zostanie przeznaczone na działania inwestycyjne.
Dokończenie
artykułu
na str. 2
>>>
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Komentarz burmistrza
Arkadiusza Kosińskiego
na temat budżetu

Gminy Brwinów

Budżet gminy – dokończenie artykułu ze str. 1
W 2018 r. zakończy się
budowa przedszkola w Otrębusach, a rozpocznie się budowa przedszkola przy ul.
Nadarzyńskiej w Żółwinie.
W planach na ten rok jest
też budowa placów zabaw
w przedszkolach, modernizacja szkół oraz aktualizacja dokumentacji projektowej budynku szkoły
i przedszkola w Parzniewie,
a także odwodnienie terenu
ZSO w Brwinowie.
Wydatki na drogi to łącznie ponad 25 mln zł, czyli
16,98% wszystkich wydatków. Ponad trzy czwarte tej
kwoty to inwestycje, m.in.:
• przebudowa ul. T. Kościuszki w Brwinowie, od ul.
Wilsona, do ul. Kraszewskiego (w 2019 r. planowana
jest kontynuacja prac: przebudowa ul. Kraszewskiego

od ul. Pszczelińskiej do Konopnickiej),
• przebudowa ul. Granicznej w Brwinowie,
• przebudowa ulic Kusocińskiego i Turystycznej
w Brwinowie,
• dokończenie przebudowy ul. Myśliwskiej w Brwinowie (od ul. Grodziskiej
do ul. Żwirowej) oraz
ul. Słonecznej od ul. Sportowej do ul. Myśliwskiej,
• przebudowa  ul. Piaseckiego – Poziomki – Malinowej w Otrębusach,
• przebudowa ul. Toeplitza oraz ul. Sadowej od
ul. Sygietyńskiego do ul.
Wspólnej w Otrębusach,
• przebudowa ul. Leśnej
w Kaniach od ul. Uroczej
do końca – projekt i budowa,
• wykonanie projektu
przebudowy skrzyżowania

N

o i mamy uchwalony budżet Gminy Brwinów na 2018 rok! Na inwestycje
przeznaczyliśmy 38.758.612,84 zł, tj. ponad 26% wszystkich wydatków
i mam nadzieję, że w ciągu roku wartość naszych inwestycji znacząco wzrośnie.
W grudniu 2016 r. uchwalaliśmy budżet na 2017 r., przeznaczając na inwestycje
nieco ponad 28 mln zł, ale kwota ta – dzięki pozyskanym dofinansowaniom –
urosła w ciągu roku o ponad 6,7 mln zł do wysokości prawie 34,8 mln zł.
Marzy mi się przekroczenie 50 mln zł na inwestycje
w 2018 r. I tego się trzymajmy!
Tytuł wykresu
Oświata

ul. Nadarzyńskiej z ul. Leśną i Poranną w Kaniach,
• budowa ul. św. Jerzego
w Parzniewie – etap II,
• przebudowa ul. Wolności w Parzniewie od ul. Solidarności do ul. Młodości,
• przebudowa ulic Władysława Łokietka i Mieszka I
w Owczarni (od skrzyżowania z ul. Królowej Bony),
• budowa ul. Józefowskiej
w Krośnie Wsi – etap II,
• wykonanie projektu
budowy ul. Słonecznej
w Mosznie i Krośnie Wsi.
Decyzja o wyborze dróg
do utwardzenia w technologii destruktu asfaltowego
zapadnie po ocenie stanu
dróg dokonywanej na przełomie marca i kwietnia.
Ważnymi inwestycjami
gminy Brwinów są też m.in.:
• projektowanie i budowa
sieci kanalizacji sanitarnej
na terenach wiejskich,

www.facebook.com/Brwinow

Nie działają lampy uliczne?

ZGŁOŚ AWARIĘ 

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

603 623 717
lub 609 099 063
tel.

Drogi

Administracja publiczna

Pomoc społeczna

GOK i Biblioteka Publiczna

Gospodarka
komunalna
10 mln

Inne wydatki

Drogi 25,3 mln
Administracja 11 mln

Budżet
gminy Brwinów
– wydatki
ogółem
(zł)

Pomoc społeczna 28,9 mln
(w tym Rodzina 500+)
Oświata Kultura
8,5 mln zł 5,5 mln

Oświata
44,5 mln
Inne wydatki 20,5 mln
Kultura
GOK i Biblioteka Publiczna 8,3 mln

Inwestycje
w 2018 r.
(zł)

Inwestycje drogowe
19,9 mln
• kontynuacja rozbudowy
sieci dróg rowerowych,
• budowa torów dla rowerów typu pumptrack,
• budowa świetlicy
wiejskiej w Domaniewie,

• modernizacja kompleksu
boisk w Żółwinie.
Więcej informacji w artykule
na stronie brwinow.pl oraz
w załącznikach do uchwały
budżetowej na 2018 r.

Dotacje dla przedsiębiorczych

i n f o r m a c j e

Zapraszamy na stronę gminy Brwinów
w serwisie społecznościowym

Gospodarka komunalna

Nabory wniosków, prowadzone przez LGD „Zielone Sąsiedztwo” trwają od
19 lutego do 5 marca br. O dotację mogą ubiegać się mieszkańcy i firmy
działające na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju (LSR), czyli na
terenie gmin Brwinów, Podkowa Leśna oraz Milanówek.
Nabór 5/2018 – Podejmowanie działalności gospodarczej
Forma wsparcia: premia w wysokości 50 tys. zł Limit dostępnych środków w ramach naboru: 450 000 zł
Nabór 6/2018 – Rozwijanie działalności gospodarczej
Forma wsparcia: refundacja kosztów kwalifikowanych do 70%
Minimalna całkowita wartość projektu: 50 tys. zł
Maksymalna kwota pomocy: 100 tys. zł a w przypadku przedsięwzięcia z zakresu sportu, turystyki i rekreacji 200 tys. zł
Limit dostępnych środków w ramach naboru: 462 400 zł
Wnioski wraz z załącznikami należy składać osobiście w biurze Lokalnej Grupy Działania
w Podkowie Leśnej, przy ul. Świerkowej 1 od 19 lutego do 5 marca br. (do godz. 1500).
Więcej informacji można uzyskać w biurze LGD oraz na stronie www.zielonesasiedztwo.pl.
Biuro świadczy nieodpłatną pomoc w zakresie naboru wniosków, przygotowania i złożenia
poprawnej dokumentacji aplikacyjnej.

e-mail: eles-bud@wp.pl

Urząd Gminy Brwinów: adresy i telefony			

22 738 26 15

e-mail: brwinow@
brwinow.pl

URZĄD GMINY BRWINÓW, ul. GrodziskA 12
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-Fin.-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

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
Redakcja biuletynu:
Biuro Promocji, e-mail: promocja@brwinow.pl
Współpraca: Gminny Ośrodek Kultury w Brwinowie
(Qltywator na str. 8–9 oraz Karta Biblioteczna na str. 10)

Straż Miejska

22 729 63 94

oraz bezpłatny
z terenu gminy:

986

e-mail: straz.miejska@brwinow.pl

Urząd Gminy
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23 stypendystów gminy Brwinów
Tegoroczni stypendyści mogą pochwalić się osiągnięciami z różnych
dziedzin: matematyki, chemii, informatyki, filozofii, muzyki, geografii,
wiedzy o żywieniu czy sportu. Aż sześć osób odnosi sukcesy w pływaniu.
Stypendia Gminy Brwinów
przyznawane są w każdym
roku szkolnym, a laureatów
wyłania specjalnie powołana komisja stypendialna, rozpatrująca zgłoszenia
uczniów i studentów.
Jan Bednarski
Student Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW; otrzymał
stypendium za osiągnięcia
edukacyjne: zdobycie tytułu
finalisty olimpiady matematycznej oraz za uczestnictwo w międzynarodowym
programie matematycznym
„Promys Europe 2017”.
Kamil Gontarczyk
Uczeń LIX LO Mistrzostwa
Sportowego w Warszawie;
otrzymał stypendium za
osiągnięcia sportowe w pływaniu, m.in. za zajęcie I
miejsca na VI Międzynarodowych Mistrzostwach
Stalowej Woli oraz na Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży i II miejsca na Mistrzostwach Okręgu Warszawsko-Mazowieckiego.
Maja Gontarz
Uczennica LO im. Adama
Mickiewicza w Piastowie;
otrzymała stypendium za
osiągnięcia sportowe w kick-boxingu w kategorii juniorów, m.in. za zajęcie I i III
miejsca w Pucharze Polski
oraz III miejsca na Mistrzostwach Polski.
Klementyna Grzybowska
Uczennica LO im. T. Zana
w Pruszkowie; otrzymała
stypendium za osiągnięcia
edukacyjne, m.in. za uzyskanie tytułu laureata konkursu filozoficznego „W drodze ku mądrości”.
Bartosz Jędrzejczak
Student Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW; otrzymał stypendium za osiągnięcia sportowe, m.in. za zajęcie I miejsca
w Ogólnopolskim Turnieju
Tańca Towarzyskiego o Puchar prof. Wieczystego oraz
za zajęcie I miejsca w Ogólnopolskim Turnieju Tańca
Towarzyskiego „Brawo”.
Dominik Jędrzejczak
Uczeń LO im. S. Staszica
w Warszawie; otrzymał
stypendium za osiągnięcia
sportowe, m.in. za zajęcie II
miejsca w Ogólnopolskim
Turnieju Tańca Towarzyskiego.

Jakub Kaczmarczyk
Uczeń Zespołu Szkół Muzycznych im. G. Bacewicz
w Warszawie; otrzymał stypendium za osiągnięcia artystyczne, m.in. za zajęcie III
miejsca w Międzynarodowym Konkursie Instrumentów Smyczkowych (kontrabas).
Adam Karolonek
Uczeń SP w Młochowie;
otrzymał stypendium za
osiągnięcia sportowe, m.in.
za zajęcie I miejsca w XXIV
Wielkanocnym
Turnieju
Minikoszykówki Chłopców
– rocznik 2006 oraz za zajęcie I miejsca w 39. Turnieju
Mini-Kosza im. Tadeusza
Dudzińskiego.
Maciej Karolonek
Uczeń SP w Młochowie;
otrzymał stypendium za
osiągnięcia sportowe m.in.
za zajęcie I miejsca w turnieju International Basketball Tournament „Poseidon”
oraz zajęcie II miejsca w
Ogólnopolskim
Turnieju
Koszykówki Chłopców rocznik 2005.
Maksym Małecki
Absolwent
Gimnazjum
nr 42 w Warszawie – kontynuuje naukę w St Thomas
Aquinas Secondary School
Glasgow; otrzymał stypendium za osiągnięcia edukacyjne m.in. za zdobycie
tytułu laureata konkursu
chemicznego dla uczniów
gimnazjów w roku szkolnym 2016/2017.
Aleksandra Misarko
Uczennica LO im. S. Staszica w Warszawie; otrzymała
stypendium za osiągnięcia
edukacyjne m.in. za zdobycie tytułu finalisty XXI
Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności.
Filip Orlicz
Uczeń Szkoły Podstawowej nr 263 w Warszawie;
otrzymał stypendium za
osiągnięcia sportowe w pływaniu, m.in. za zajęcie I
miejsca w Letnich Mistrzostwach Polski Juniorów oraz
Zimowych Mistrzostwach
Polski Juniorów Młodszych
oraz za powołanie do Kadry
Narodowej Juniorów.
Julia Sadkowska
Studentka Wyższej Szkoły
Technologii Informatycznych w Warszawie; otrzymała stypendium za osią-

gnięcia sportowe, m.in. za
zajęcie I miejsca w Ogólnopolskim Integracyjnym Mitingu Pływackim im. Maćka
Maika oraz za zajęcie I miejsca w Otwartych Międzynarodowych Mistrzostwach
Białorusi w Pływaniu Osób
Niepełnosprawnych i III
miejsca w Międzynarodowych Mistrzostwach Niemiec w Pływaniu Osób Niepełnosprawnych.
Zofia Sajecka
Studentka Wydziału Lekarskiego Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego;
otrzymała stypendium za
osiągnięcia sportowe, m.in.
za zajęcie II miejsca w Mistrzostwach Polski w Pływaniu oraz za zajęcie II miejsca
w indywidualnych biegach
przełajowych na dystansie 1000 m w Warszawskiej
Olimpiadzie Młodzieży.
Maciej Sajecki
Uczeń LO im. S. Staszica
w Warszawie; otrzymał
stypendium za osiągnięcia
edukacyjne m.in. za uzyskanie tytułu finalisty w XI
Olimpiadzie Informatycznej
Gimnazjalistów.
Wojciech Sajecki
Uczeń LO im. M. Kopernika
w Warszawie; otrzymał stypendium za osiągnięcia edukacyjne, m.in. za uzyskanie
tytułu finalisty w Olimpiadzie Geograficznej.
Bartosz Słowikowski
Uczeń SP nr 4 w Pruszkowie; otrzymał stypendium
za osiągnięcia sportowe,
m.in. za zajęcie I i III miejsca
w Ogólnopolskich Zawodach Pływackich na dystansie 100 m i 200 m.
Kacper Słowikowski
Student Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych i Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych
PW; otrzymał stypendium
za osiągnięcia sportowe,
m.in. za zajęcie III miejsca w
XIV Pucharze Polski w Kumite Drużynowym, II miejsca w XV Pucharze Polski w
Kumite Drużynowym oraz
III miejsca w drużynowych
Mistrzostwach Europy Karate Fudokan.
Kajetan Słowikowski
Student Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW oraz Wydziału
Zarządzania SGH; otrzymał

Decyzje stypendialne dla uczniów wręczone zostały przez
burmistrza A. Kosińskiego oraz Małgorzatę Kucharską, przewodniczącą Komisji Kultury, Oświaty i Sportu. Na zdjęciach
stypendyści: Kamil Gontarczyk oraz Adam Karolonek.

stypendium za osiągnięcia
sportowe, m.in. za zajęcie
III miejsca w XIV Pucharze Polski w Kumite Drużynowym oraz za zajęcie
III miejsca w konkurencji
Kumite drużynowe na Mistrzostwach Polski w Karate
Tradycyjnym.
Daniel Soboński
Uczeń CLV LO w Warszawie; otrzymał stypendium
za osiągnięcia edukacyjne
m.in. za uzyskanie tytułu
laureata konkursu informatycznego dla gimnazjalistów
LOGIA 17.
Robert Soboński
Uczeń SP w Otrębusach;
otrzymał stypendium za
osiągnięcia
edukacyjne
m.in. za uzyskanie tytułu
laureata konkursu informatycznego dla uczniów szkół
podstawowych miniLOGIA
15, uzyskanie tytułu laureata
Konkursu Matematycznego
oraz zdobycie tytułu multi-

laureata w konkursach ogłoszonych przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
Franciszek Szular
Uczeń SP „Azymut” Fundacji Sternik w Pruszkowie;
otrzymał stypendium za
osiągnięcia sportowe, m.in.
za zajęcie I miejsca w rozgrywkach U12M w sezonie
2016/2017 Warszawskiego
Okręgowego Związku Koszykówki, zajęcie I miejsca
w konkursie sprawnościowym Ogólnopolskiego Turnieju Koszykówki Chłopców
– rocznik 2005.
Wiktoria Wojtanek
Uczennica LO w Zespole
Szkół Ogólnokształcących
i Sportowych w Pruszkowie;
otrzymała stypendium za
osiągnięcia sportowe, m.in.
za zajęcie I i II miejsca w
Otwartych Mistrzostwach
Okręgu Warszawsko-Mazowieckiego w pływaniu.

Na zdjęciu: stypendysta K. Słowikowski. We wręczaniu decyzji
stypendialnych studentom uczestniczyła Adrianna Olczak,
wiceprzewodnicząca Komisji Kultury Oświaty i Sportu.
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Gminne dotacje na usuwanie azbestu

o g ł o s z e n i e

Stowarzyszenie Jeździeckie Szarża z Kań 

Gmina Brwinów zachęca mieszkańców do usuwania wyrobów azbestowych
ze swoich nieruchomości. Dzięki dotacjom z budżetu gminy w 2017 roku
udało się zlikwidować ponad 80 ton niebezpiecznych materiałów. Trwa
nabór wniosków na 2018 rok.

Przekaż
1% swoich
podatków
dla organizacji
działających
na terenie
gminy
Brwinów.

 Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Brwinowie 

D

otacje
udzielane
ze środków gminy
Brwinów są przeznaczone na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska,
związanych z usuwaniem i
unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest,
polegających na:
1) demontażu, wywozie i
przekazaniu do unieszkodliwienia pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest z obiektów budowlanych znajdujących się
na terenie gminy Brwinów;
2) wywozie i przekazaniu do unieszkodliwienia
elementów pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest, pochodzących
z obiektów budowlanych
znajdujących się na terenie gminy Brwinów, które
zostały już wcześniej zdemontowane, lecz nadal są
składowane na terenie gminy Brwinów.
Wyroby azbestowo-cementowe (dachówki, płyty
elewacyjne itp.) były bardzo
popularne w budownictwie
do połowy lat 80., kiedy
stwierdzono, że azbest jest
materiałem rakotwórczym.
Szkodliwe jest wdychanie
jego mikroskopijnych włó-

kien, które z czasem wykruszają się z płyt i mas azbestowych. Ponieważ jest to
materiał niebezpieczny, jego
utylizacją mogą zajmować
się wyłącznie wyspecjalizowane firmy, dysponujące odpowiednim sprzętem.
	Z dotacji mogą skorzystać m.in. osoby fizyczne i
prawne, wspólnoty mieszkaniowe i przedsiębiorcy.
Wnioski przyjmowane są na
bieżąco, a umowy dotacyjne
podpisywane są do wyczerpania środków. Wnioskodawca może uzyskać dotację celową w wysokości 95%
udokumentowanych
fakturami wydatków, lecz nie
więcej niż 3 000 zł w jednym
roku budżetowym.
Procedura uzyskania dotacji:
 Złożenie wniosku wraz
z załącznikami przez właściciela posesji, na której znajduje się azbest.
 W ciagu 14 dni od dnia
złożenia złożone dokumenty
zostaną sprawdzone i zostanie przeprowadzona wizja
lokalna potwierdzająca
lokalizację wyrobów azbestowych.
 W przypadku potwierdzenia kompletności dokumentów nastąpi podpisanie
umowy.

 Od momentu podpisania umowy wnioskodawca
może przystąpić do realizacji zadania. Sam wybiera
firmę, która usunie i wywiezie azbest z posesji.
 Po zakończeniu realizacji zadania wnioskodawca
składa wniosek o rozliczenie dotacji wraz z załącznikami.
 Wypłata dofinansowania.
Wniosek wraz z załącznikami (wśród których
powinna znaleźć się kopia
aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny
do nieruchomości, pisemna
zgoda współwłaścicieli, kopia złożonej w danym roku
budżetowym informacji o
wyrobach
zawierających
azbest oraz kopia zgłoszenia
prac do Starostwa Powiatowego w Pruszkowie, a także
oświadczenie o przyznanej
pomocy de minimis) należy
złożyć w Urzędzie Gminy
Brwinów przy ul. Grodziskiej 12.
Informacje: Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
ul. T. Kościuszki 4A, pok. 11,
tel. 22 738 25 94.
Regulamin i załączniki
można pobrać w wersji elektronicznej na brwinow.pl.

Nowy podział na rejony Straży Miejskiej
 Szkoła Podstawowa nr 1 w Brwinowie 

Straż Miejska wprowadza od lutego br. zmiany w swoim funkcjonowaniu.
Liczba rejonów oraz strażników rejonowych zmniejszy się z 11 do 5.

D

 Stowarzyszenie Rodziców „Nasze Dzieci” z Otrębus 

ecyzja zapadła po analizie spraw prowadzonych przez rejonowych do
tej pory. Rejonowymi pięciu nowych rejonów zostali
strażnicy, którzy wykazywali największą dyspozycyjność oraz umiejętność prowadzenia i rozwiązywania
problematycznych spraw,
wymagających nieraz podjęcia długofalowych działań.
Mieszkańcy mogą zwracać się do swoich rejonowych w sprawach dotyczących konkretnego terenu,
prosić o interwencje, zgłaszać uwagi i wskazywać
miejsca, w których dochodzi
do popełniania czynów zabronionych.
Zgłoszenia
wymagające
szybkiej reakcji przyjmowane są pod nr. tel. 986 lub
tel. 22 729 63 94.

mł. inspektor
Piotr Miszczyszyn

st. inspektor
Janusz Bieniak
st. inspektor
Witold Russo

st. inspektor
Grzegorz Janiszewski

st. inspektor
Mieczysław Rogowy
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Fot. Urząd Gminy Brwinów (PR)

Gmina Brwinów
oferuje

Działka
w Kaniach
na
sprzedaż

Styczniowe

jubileusze

W piątek 19 stycznia 2018 r. burmistrz Arkadiusz Kosiński wręczył jedenastu parom z terenu gminy
Brwinów medale przyznane przez Prezydenta RP za ponad 50 lat małżeństwa.

N

a tę szczególną uroczystość burmistrz
gminy
Brwinów
Arkadiusz Kosiński wraz z
kierownikiem Urzędu Stanu
Cywilnego Mirosławą Osęką zaprosili małżeństwa z
długim stażem małżeńskim.
Ponad 50 lat razem świętowali: Janina i Zdzisław Obsowscy, Teresa i Bogdan Moszyńscy, Zdzisława i Waldemar Kurachowie, Janina i
Roman Samkowie, Krystyna
i Marian Kasperscy, Janina
i Andrzej Strojkowie, Ma-

rianna i Jan Wierowscy, Ewa
i Tadeusz Dobrzyńscy, Marianna i Marek Gustawscy,
Maria i Władysław Sahajdakowie, Alicja i Andrzej Tylikowscy.
	Najdłuższym,
prawie
59-letnim stażem mogą pochwalić się Janina i Zdzisław
Obsowscy, którzy zawarli
związek małżeński w lutym 1959 r. Pozostałe pary
zawarły związek małżeński
w 1967 r.
Burmistrz
Arkadiusz
Kosiński oraz przewodni-

czący Rady Miejskiej Sławomir Rakowiecki złożyli gratulacje i życzenia na
dalszą wspólną drogę – aby
nadchodzące dni, miesiące
i lata upływały im w zdrowiu i spokoju, w otoczeniu
kochającej rodziny, dzieci i
wnuków. Jubilaci otrzymali medale, bukiety kwiatów
oraz kosze wypełnione słodyczami. Wiele par świętowało w gronie najbliższej
rodziny i przyjaciół. Nie zabrakło szampana i uroczyście odśpiewanego „Sto lat”,

Konkurs „Jadą kolędnicy”

patro n
at
bur m is
tr z a
gm iny b
rwinów

Fot. słoneczne Przedszkole w Brwinowie

9 i 11 stycznia 2018 r. w Milanówku odbył się konkurs
wokalny „Jadą kolędnicy”. Brały w nim udział także
dzieci z gminy Brwinów. Zdobyły I i III miejsca w różnych kategoriach.

Z

Na zdjęciu: Autorka artykułu Marta Idzikowska oraz
laureatki I miejsca: Maja
Chamerska i Natalia Żaczek.

ima i święta Bożego Narodzenia to wspaniały
i wyjątkowy czas także dla
przedszkolaków. Doświadczają one czegoś nowego,
wzbogacają się o nowe wartości. Zaczynają „wrastać”
w tradycje.
9 i 11 stycznia br. w Przedszkolu nr 1 w Milanówku
przy dźwiękach przepięknych kolęd i pastorałek od-

była się XI edycja Konkursu
Wokalnego „Jadą kolędnicy”. Podobnie jak w latach
minionych wzięły w nim
udział dzieci z Przedszkola nr 3 w Brwinowie. Reprezentowały nas dzielnie
dziewczynki z grupy „Tygrysków”: Zosia, Karolina, Maja
i Natalia. Po przesłuchaniu
wszystkich uczestników jury
wyłoniło zwycięzców.

Zakupy dla szkolnych gabinetów pielęgniarskich
Gmina Brwinów otrzymała ponad 20 tys. zł na wyposażenie szkolnych gabinetów pielęgniarskich w sprzęt i aparaturę medyczną.

D

a także tortu z napisem „Jubileusz małżeństwa”. Krótki
koncert skrzypcowy zaprezentował Łukasz Parcheta.
Pary małżeńskie, które
będą w najbliższym czasie
obchodzić 50. rocznicę zawarcia związku małżeńskiego lub są małżeństwem
dłużej niż 50 lat, a nie otrzymały jeszcze medali przyznawanych przez Prezydenta RP, proszone są o kontakt:
Urząd Stanu Cywilnego
w Brwinowie, ul. Grodziska 12
tel. 22 738 25 61.

zięki uzyskanej dotacji
gabinety pielęgniarskie
w szkołach zostały wyposażone m.in. w kozetki,
parawany, stoliki zabiegowe lub stanowiska pracy
– urządzone i wyposażone
stosownie do zakresu zadań
pielęgniarki szkolnej – aparaty do pomiaru ciśnienia
tętniczego krwi z kompletem mankietów dla dzieci

i dorosłych czy tablice Snellena do badania ostrości
wzroku, tablice Ishihary do
badania widzenia barwnego
oraz tablice z siatkami centylowymi wzrostu i masy
ciała. Dodatkowo do gabinetów w ZSO w Brwinowie
oraz w Szkole Podstawowej
w Żółwinie zostały zakupione jednorazowe szczoteczki
do fluoryzacji.

	Zapotrzebowanie na elementy wyposażenia gabinetów pielęgniarskich zostało
dostosowane do potrzeb
i zamówień poszczególnych
szkół. Dzięki temu uczniowie mają zapewniony lepszy
dostęp do opieki zdrowotnej.
Pozyskana dotacja w wysokości 21.502 zł pochodzi
z budżetu Ministerstwa
Zdrowia.

I miejsce w kategorii 5-,6-latki zdobyły Maja i Natalia z
pastorałką „Aniołek najładniejszy”, a III miejsce
w kategorii solistów – Maja,
śpiewając pastorałkę „Gdzie
mieszkasz, Jezu”. Dziewczynki wystąpiły w koncercie laureatów. Widownia
z zachwytem oglądała małych artystów występujących
w roli śnieżynek, pastuszków czy aniołków. Dzieci
otrzymały dyplomy, nagrody i ogromne brawa. Propagowanie spędzania czasu
wolnego dziecka z rodziną,
rozwijanie wrażliwości muzycznej, dostarczanie ciekawych doświadczeń, promocja przedszkola, integracja
dzieci, rozwój kreatywności
i radość z efektu to cele przyświecające tej uroczystości.
– Marta Idzikowska,
Przedszkole nr 3 w Brwinowie
P.S.
Wyniki szkoły z Żółwina:
klasa 3a – III miejsce, Joanna Paciorkiewicz – I miejsce.

(pod usługi
nieuciążliwe)

Działka położona
przy ul. Szkolnej
(w pobliżu DW nr 719)
Działka o powierzchni
3 594 m2 przeznaczona
w MPZP pod usługi
nieuciążliwe. Znajdują
się na niej pozostałości
budynku gospodarczego o powierzchni
30 m².
Cena wywoławcza działki
600 000 zł.

Termin przetargu:

5 kwietnia 2018 r.

Konieczna jest wpłata
wadium w wysokości
100 tys. zł
do 28 marca 2018 r.
więcej informacji:

Referat Gospodarki
Nieruchomościami
Urząd Gminy
więcej
informacji:
Brwinów
Referat
Gospodarki
ul. Grodziska
12
Nieruchomościami
pokój 204, II piętro
tel.
tel.22
22738
73826
2613
13
lub
22
738
26
lub 22 738 2653
53
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Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
W marcu rozpocznie się rekrutacja dzieci do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w gminie
Brwinów. Wzory wniosków będą dostępne po 20 lutego w przedszkolach oraz na stronach internetowych.

D

o przedszkoli są
przyjmowane dzieci w wieku od 3 do
5 lat, natomiast do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – dzieci
6-letnie, realizujące roczne
obowiązkowe przygotowanie przedszkolne. Postępowanie rekrutacyjne w trzech
przedszkolach prowadzonych przez gminę Brwinów
(przy ul. Słonecznej i przy
ul. Leśnej z filią przy ul. Piłsudskiego w Brwinowie oraz
przedszkole przy ul. Wiejskiej w Otrębusach i jego
nowa siedziba przy ul. Piaseckiego – obecnie w budowie) zostanie przeprowadzone według jednolitych zasad
w dwóch etapach.

Jeżeli liczba złożonych
przez mieszkańców wniosków przekroczy liczbę wolnych miejsc w przedszkolu,
w pierwszym etapie będą
brane kryteria, które określa ustawa Prawo oświatowe. Kryteria te mają jednakową wartość punktową,
a są nimi: wielodzietność
rodziny, niepełnosprawność
dziecka,
niepełnosprawność jednego z rodziców,
niepełnosprawność obojga
rodziców, niepełnosprawność rodzeństwa, samotne
wychowywanie dziecka w
rodzinie, objęcie dziecka
pieczą zastępczą. Spełnienie
przynajmniej jednego z ww.
kryteriów powoduje przyjęcie dziecka do przedszkola.

z a p r o s z e n i e

z e s p o ł u

W drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego
pod uwagę brane są dodatkowe kryteria:
 Obowiązek zapewnienia
kandydatowi przez gminę
miejsca w placówce publicznej (20 pkt)
 Oboje rodzice/opiekunowie prawni pracujący zawodowo (7 pkt)
 Rodzeństwo będzie kontynuować edukację przedszkolną w tym samym
przedszkolu (2 pkt)
 Oboje rodzice/opiekunowie prawni rozliczają podatek dochodowy w Urzędzie
Skarbowym w Pruszkowie,
ze wskazaniem adresu zamieszkania na terenie gminy
Brwinów (4 pkt)

 Jedno z rodziców/opiekunów prawnych rozlicza podatek dochodowy w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie, ze wskazaniem adresu
zamieszkania na terenie
gminy Brwinów (2 pkt)
 Rodzice/opiekunowie prawni zadeklarowali korzystanie z oferty przedszkola powyżej 5 godz. dziennie (po
czasie realizacji 5-godzinnej
podstawy programowej).
Rodzice wskazują we
wniosku trzy obecnie funkcjonujące przedszkola, w
kolejności od najbardziej
do najmniej preferowanego. Wypełniony i podpisany wniosek należy złożyć w
przedszkolu pierwszego wyboru.
Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola
niepublicznego
„Tuptuś”
biorą udział w rekrutacji, a
jednocześnie deklarują na
wniosku ewentualną chęć
kontynuowania wychowa-

nia przedszkolnego w tym
przedszkolu, jeśli przedszkole to zostanie wyłonione
w drodze otwartego konkursu ofert na rok szkolny
2018/2019.
Rodzice chcący zapisać
dziecko do nowego przedszkola w Otrębusach, składają dokumenty w dotychczasowej siedzibie przedszkola przy ul. Wiejskiej,
mając jednak na uwadze, że
planowane na wrzesień oddanie nowego budynku do
użytkowania może przesunąć się w czasie.
Wzór wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, oddziału
przedszkolnego w szkole
podstawowej i deklaracji
o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego można będzie
można otrzymać
.
po 20 lutego w przedszkolach lub pobrać ze stron
internetowych przedszkoli
oraz brwinow.pl.

TIMELINE INFOGRAPHICS

m a z o w s z e

.

1-7 marca
do godz. 1600

.

.

Składanie deklaracji
o kontynuacji wychowania
.
przedszkolnego

8-30 marca
do godz. 1600 Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola
lub oddziału przedszkolnego (z załącznikami)
3-6 kwietnia
EM

R
LO

18 kwietnia
o godz. 1400
EM

R
LO

.

Weryfikacja przez komisję
rekrutacyjną złożonych
wniosków. i dokumentów

Podanie do publicznej wiadomości listy
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

18-20 kwietnia
do godz. 1600
EM

R
LO

Potwierdzenie przez rodzica
woli przyjęcia
w postaci
.
pisemnego oświadczenia

24 kwietnia
o godz. 1400 Podanie do publicznej wiadomości listy
przyjętych i nieprzyjętych
EM

R
LO

.

Postępowanie uzupełniające rozpocznie się 26 kwietnia br.

10 LUTEGO 2018 r., godz. 18.00
11 LUTEGO 2018 r., godz. 17.00
SALA WIDOWISKOWA ZESPOŁU MAZOWSZE
w Otrębusach

mazowsze.waw.pl

Rekrutacja do klas pierwszych
Rekrutacja dzieci do klas I szkoły podstawowej
rozpocznie się w kwietniu. Wnioski będzie można
składać od 25 kwietnia do 11 maja br.
Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci zamieszkałe
w obwodzie danej szkoły.
W postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca
do klas pierwszych szkół
podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza
obwodami tych szkół pod

uwagę brane są następujące kryteria: uczęszczanie
rodzeństwa kandydata do
szkoły, odległość od miejsca
zamieszkania kandydata do
szkoły (gdy jest mniejsza niż
odległość do szkoły obwodowej), czy dziecko jest objęte pieczą zastępczą.
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Sukces szkoły w Otrębusach
W konkursie „Edukator na Mazowszu” Szkoła Podstawowa w Otrębusach otrzymała wyróżnienie,
zaś Arkadiusz Młyński, nauczyciel informatyki,
został zwycięzcą i otrzymał tytuł „Kreatywnego
nauczyciela szkoły podstawowej”. Wyróżnienie
w tej kategorii otrzymała też Wioleta Łęgowska
nauczycielka świetlicy.

C

elem konkursu zorganizowanego przez Urząd
Marszałkowski Województwa Mazowieckiego było
m.in. promowanie sposobów nauczania, które kształtują kreatywne podejście do
rozwiązywania problemów
edukacyjnych i wychowawczych, budują umiejętność
poszukiwania innowacyjnych rozwiązań oraz pobudzają wyobraźnię uczniów,
a także ukazanie oraz docenienie pomysłowych i oryginalnych pozalekcyjnych
aktywności szkół i nauczycieli z terenu województwa
mazowieckiego. O nagrodę
w konkursie mogły ubiegać
się szkoły i nauczyciele.
Jest mi niezmiernie miło
poinformować, że Szkoła Podstawowa im. Włodzimierza Puchalskiego w
Otrębusach otrzymała wyróżnienie w kategorii „Kreatywna szkoła podstawowa”,
zaś pan Arkadiusz Młyński,
nauczyciel informatyki został zwycięzcą i otrzymał
tytuł „Kreatywnego nauczyciela szkoły podstawowej”.
Wyróżnienie w tej kategorii
otrzymała też pani Wioleta Łęgowska nauczycielka
świetlicy.

	Serdecznie
gratuluję
panu Arkadiuszowi Młyńskiemu, pani Wiolecie Łęgowskiej, pani Natalii Jastrzębskiej i pani Urszuli
Sujce, które przygotowały
dokumentację
osiągnięć
szkoły, jak również wszystkim nauczycielom, którzy
przyczynili się do otrzymania przez szkołę tego prestiżowego wyróżnienia.
	To zaszczyt dla nas, że
podejmowane przez szkołę
inicjatywy edukacyjno-wychowawcze są wysoko oceniane przez organizatorów
różnego rodzaju konkursów.
W swoim dorobku posiadamy już 18 certyfikatów
poświadczających
jakość
naszej pracy w różnych dziedzinach oraz szereg wyróżnień i podziękowań.
Gratuluję
wszystkim
moim wspaniałym i niezmiernie kreatywnym nauczycielom, którzy nieustająco przyczyniają się do zdobywania kolejnych nagród i
wyróżnień. Przekazuję Państwu moje ogromne wyrazy
szacunku.
– Urszula Wojciechowska,
dyrektor Szkoły Podstawowej
im. W. Puchalskiego
w Otrębusach

z a p r o s z e n i e

BRWINÓW ul. Pszczelińska 3
NIP: 534-233-70-53
REGON:140541983

SPÓŁKA WODNA BRWINÓW

Adres do koresondencji: ul.Kościuszki 4A, 05-840 Brwinów
Tel. 668-025-227

ZAPROSZENIE

Zapraszamy na Walne Zgromadzenie Delegatów Spółki Wodnej Brwinów, które
odbędzie się w sali przy Stadionie Miejskim w Brwinowie ul.Turystyczna 4
– dn. 15 lutego 2018 r. (czwartek) o godz. 17.00.
Porządek zebrania:

1. Otwarcie
2. Wybór protokolanta Walnego
Zgromadzenia
3. Wybór przewodniczącego obrad
4. Ustalenie quorum zebrania
5. Przyjęcie porządku obrad
6. Wybór komisji skrutacyjnej
7. Wybór komisji uchwał i wniosków
8. Sprawozdanie Zarządu i Komisji
Rewizyjnej za 2017 rok
9. Wniosek o udzielenie absolutorium
dla Zarządu Spółki-głosowanie
10. Propozycja uchwały Walnego
Zgromadzenia Delegatów na 2018 r.

— budżet Spółki na 2018 r.
— wykaz prac konserwacyjnych na 2018 r.
11. Dyskusja nad proponowaną uchwałą
i głosowanie
12. Sprawy organizacyjne, dotyczące prac
Zarządu Spółki
13. Wolne wnioski i zapytania
15.Zakończenie obrad
Za Zarząd –
Przewodniczący
Spółki Wodnej Brwinów
Benedykt Grobelny

o g ł o s z e n i e

załóż Profil Zaufany (eGO)
Zrób to już dziś. To bezpłatne i proste!
D Z I Ę K I N I E M U P O D P I S Z E S Z J P K _ VAT
Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą lub zatrudniasz do 10 osób, Twoje obroty nie przekraczają 2 mln
euro rocznie i jesteś podatnikiem VAT to od 2018 r. również Ty - najpóźniej do 26 lutego - musisz przesłać Jednolity Plik
Kontrolny (JPK_VAT) do systemu Ministerstwa Finansów. JPK_VAT przesyła się wyłącznie elektronicznie.
Z Proﬁlem Zaufanym na pewno Ci się uda.

Proﬁl Zaufany możesz założyć na dwa sposoby:
1.Przez internet za pośrednictwem bankowości elektronicznej
W tej opcji Proﬁl Zaufany możesz założyć i potwierdzić w pełni online, 24h/7 dni w tygodniu. Warunek? Musisz mieć
konto w tych bankach: PKO Bank Polski SA, Bank Zachodni WBK, Bank Pekao, mBank, ING Bank Śląski, Millennium
Bank lub konto na pla�ormie Envelo.
Za pomocą Twojego konta bankowego szybko i bezpiecznie założysz i potwierdzisz Proﬁl Zaufany. Chodzi o to, że Twoje
dane w banku są wiarygodne (zostały uwierzytelnione podczas zakładania konta). Dlatego nie musisz już potwierdzać
ich osobiście w urzędzie.

KROK #1

KROK #2

Wypełnij formularz o założenie Proﬁlu
Zaufanego w systemie bankowości
elektronicznej.

Operację potwierdź bankowym kodem
autoryzacyjnym. Na adres mailowy
otrzymasz potwierdzenie założenia
Proﬁlu Zaufanego.

2.Przez internet potwierdzając go w Punkcie Potwierdzającym
Na zdjęciach: wicemarszałek Raboszuk gratulował nauczycielom – u góry z prawej A. Młyński, poniżej W. Łęgowska

KROK #1

KROK #2

Wejdź na stronę

www.pz.gov.pl

Wybierz punkt
możliwość
założenia Proﬁlu
Odwiedź
potwierdzający.
Zaufanego
potwierdzeniem
Punkcie
Masz
na to z14
dni od złożenia w
wniosku.
Potwierdzającym.

KROK #3

KROK #4

Wypełnij w internecie wniosek
o założenie Proﬁlu Zaufanego.

Odwiedź Punkt Potwierdzający.
Masz na to 14 dni od złożenia wniosku.

-

Punkt
Potwierdzający
Profil
Zaufany
znajduje
sięskarbowe,
w Brwinowie,
W całej Polsce
funkcjonuje prawie 1500 Punktów
Potwierdzających
Proﬁl Zaufany.
To m.in.: urzędy
inspektoraty ZUS,
banki, urzędy miejskie i wojewódzkie. Na stronie www.pz.gov.pl sprawdź, gdzie znajduje się najbliższy Punkt Potwierdzający.
w Urzędzie Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12, pok. 006
www.pz.gov.pl.

Ministerstwo
Cyfryzacji
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prezentujemy się | pracownie OKej
Pracownia Plastyczna OK AGNIESZKI KREMKY
Pracownia Plastyczna OK jest miejscem przyjaznym dla każdego, którego pasją jest malarstwo i rysunek.
Na zajęcia uczęszczają dzieci, młodzież i dorośli (również słuchacze Uniwersytetu Każdego Wieku). Szczególna uwaga przykładana jest do indywidualnego podejścia do każdego uczestnika, w zależności od jego
potrzeb i umiejętności. Pracownia otwarta jest zarówno dla osób, dla których twórczość jest relaksem, odskocznią od dnia codziennego, dla młodzieży, której celem jest nauka w liceach i uczelniach artystycznych,
jak również dla ludzi, którzy swoją pasję odkryli w późniejszym wieku i pragną rozwijać swoje zdolności
i zainteresowania.
Podczas zajęć z najmłodszymi najczęściej realizowane są tematy, które rozwijają wyobraźnię, a także ćwiczą umiejętność samodzielnego myślenia; dzieci posługują się różnymi materiałami plastycznymi, poznając w ten sposób techniki i ucząc się łączenia kolorów, kompozycji itp.
Zajęcia z młodzieżą i dorosłymi oparte są głównie na pracy z natury, np. rysunek z modela, różnorodne martwe natury. Uczestnicy zajęć rozwijają swój warsztat, uczą się obserwacji, zależności form, barw,
światłocienia. Podczas wakacji organizowane są plenery malarskie, w trakcie których uczestnicy mają
możliwość zmierzenia się z pejzażem i architekturą.
Prace powstałe w Pracowni Plastycznej doceniane są na różnych konkursach krajowych i międzynarodowych. Egzotyczne laury z Tajwanu stały się już tradycją, niebawem odbędzie się wręczenie czterech
wyróżnień, które właśnie dotarły do nas z Tajpej. Natomiast grudzień 2017 roku przyniósł gwiazdkowy
prezent Zuzannie Lisieckiej (kl. VII), która otrzymała drugą nagrodę w konkursie „Kontrasty” zorganizowanym przez Publiczne Ognisko Plastyczne im. Jana Skotnickiego w Grodzisku Mazowieckim.

Śpieszę więc czym prędzej wyjaśnić szczegółowo, czym ta bajka pachnie…
Haft i frywolitka – brzmi strasznie ponuro i strasznie, prawda? A tymczasem jest różnorodnie i kolorowo.
Papierowa wiklina – ludzie myślą: „ale badziewie…”. A tu, proszę – cuda z prawdziwej, najprawdziwszej gazety. Druty, szydełko – no właśnie, pewnie siedzą stare babcie i stukają na drutach swetry i berety. No, koniec świata. Ostatni sweter zrobiłam 20 lat temu, a beretu nigdy… Cóż więc można w tym
temacie? Szycie – z szyciem największy problem, bo nie przyszywamy suwaków, nie zwężamy spodni,
ani nie szyjemy bluzek. To by była straszna nuda. Rysunek – rysujemy albo normalnie, albo nienormalnie.
Ponieważ jednak rysowanie normalne jest za bardzo normalne, to preferuje się więcej nienormalności.
I jeszcze filcowanie! A obok płynie szeroka rzeka możliwości popełniania całkiem innych cudów.

NAUKA I SZTUKA ZAJĘCIA KREATYWNE KATARZYNY JACNIACKIEJ
Zajęcia dla dzieci w wieku 7-13 lat.
Zajęcia, na których szukamy śladów dinozaurów i prehistorycznych roślin, zastanawiamy się, jak zobaczyć
czas, gdzie jest piąty smak i jak go odnaleźć. Rozważamy, czym jest strategia i taktyka oraz rzep w bucie.
Badamy wszystko, co zaciekawia uczestników zajęć. To dzieci wybierają tematy – ja im towarzyszę i pomagam szukać źródeł. Chodzimy po lesie, skradamy się w ciemności jak prawdziwi ninja, obserwuje-

my, zadajemy pytania, obalamy hipotezy i sporządzamy notatki!

Pracownia kARTki AGATY BALIŃSKIEJ
Pracownia kARTki to pracownia twórcza dla dzieci i młodzieży. To dosyć nietypowa pracownia plastyczna,
gdzie nacisk kładziony jest na proces twórczy i kreatywność, a nie na efekt końcowy. Można tu poeksperymentować i pobawić się, właściwie nie mając wielu ograniczeń. Oglądamy albumy ze sztuką i uczymy się
patrzeć na otaczający świat. Najważniejsze jest samodzielne i nieszablonowe myślenie. Innowacyjność
rozwiązań jest czymś cennym, co pomaga w życiu, kiedy nie wiadomo, jak postąpić. Czasem trzeba porzucić wszystkie dotychczasowe założenia i zacząć zupełnie od początku, czasem coś z pozoru nieudanego
może być inspiracją. Z pracowni dzieci wychodzą szczęśliwe, że mogły zrealizować swoje szalone pomysły,
ale też zaskoczone, że mogły spojrzeć zupełnie na nowo na rzeczy dotychczas znane.

artOWCA BARBARY TKACZYK-PRZELASKOWSKIEJ
OWCA ma ogromne możliwości stania się siedliskiem niesamowitej, niepowtarzalnej sztuki wytworzonej
przez ludzkie ręce. Ponieważ miejsce jest bajkowe, to i bajkowy jest kociołek ofert dla wszystkich rękodzielniczek i rękodzielników. Wprawdzie terminy spotkań są wyznaczone dość ściśle, ale już tematyka poszczególnych rękodziałań może być dowolna. W rozpisce zamieszczonej na FB Owcy określonym terminom
podporządkowano poszczególne techniki, ale niech nie zwiodą Was dość nudno brzmiące słowa, bo pod
każdym z nich kryją się zaskakujące, nieprzewidywalne treści.

WARSZTAT SZTUKI ANNY ŻACZEK SIWCZUK
Warsztat Sztuki w swoich działaniach dotyka różnorodnych dziedzin sztuki. W pracowni powstają prace
z zakresu rysunku, malarstwa, grafiki, małych i dużych form przestrzennych, w tym obiekty scenograficzne oraz kostiumy. Tematyka zajęć dostosowana jest do wieku uczestników, jednak każda z grup ma szansę
poznać, na odpowiednim dla siebie poziomie, wszystkie techniki stosowane w pracowni. Wiele z naszych
realizacji powstaje w technice typu papier-mâché z zastosowaniem materiałów często niekojarzonych
bezpośrednio ze sztuką, dzięki czemu otrzymujemy oryginalne i charakterystyczne formy plastyczne.
W ten sposób powstały duże projekty m.in. w oparciu o twórczość Jana Brzechwy: „Na wyspach Bergamutach” i „Piegi mieć to także sztuka”. W naszych działaniach stawiamy na kreatywność i rozwój wyobraźni,
na indywidualną wrażliwość plastyczną oraz satysfakcję czerpaną z samego faktu tworzenia, ale dbamy
też o umiejętności. Dużo uwagi poświęcamy pracy z natury. Zwracamy uwagę na proporcje, perspektywę, światło, kolor i temperaturę barw, i co może dziwne, uczymy się patrzeć i dostrzegać. Na specjalnie
dedykowanych zajęciach możemy pomóc chętnym w przygotowaniu się do szkół i uczelni artystycznych.
Nasza pracownia to także wspólne wyjazdy do galerii sztuki oraz na coroczne wystawy prac studentów
warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych.
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kręgosłup, i na kolana. Układ kostno-stawowy kocha topolę, serio! A i oparzenia słoneczne latem mogą z takiego olejku lub mazidła skorzystać.

Pomatum Populi

Natomiast jak się człek zaziębi cały lub nawet niecały, a częściowo sobie coś
wychłodzi (np. pęcherz), to niech zawczasu sprawi sobie Intraktum Populi.
Rozdrobnione pączki niech zaleje ciepłym spirytusem 70 proc. Po tygodniu płyn zleje i potem w potrzebie niechże zakrapia nim herbatę albo i do
kieliszka z wodą kilka razy dziennie jako środek wykrztuśny, moczopędny,
przeciwzapalny i rozkurczowy. No cud miód malina! Spróbujże człeku!

i Intraktum Populi,

czyli jak zrobić maść i nalewkę
Anna Czeremcha
Topola to jest moje oczko w głowie (biała, czarna, osika też). Od lat robię
z niej mazidła i wcierki na bolące stawy oraz pseudo perfumy, bowiem zapach topoli jest dla mnie jednym z najpiękniejszych zapachów natury, ale
nie potrafię ich niestety utrwalić. Cały rok czekam na te cieplejsze zimowe dni, by puścić się w dzicz starodrzewia z moimi matko-ciotkami, które
od lat towarzyszą mi w zbiorze topoli. Mamy taką jedną topolę staruszkę,
do której udajemy się z drabiną, kijami teleskopowymi i grabiami, bo pień
ma wielki jak stodoła, a gałęzie sięgają nieba. Surowcem są pączki, dumnie
strzelające w niebo dzidami swoich zielonkawych pazurów. Pachnące, lepiące, najdłuższe i najbardziej szpiczaste ze wszystkich pączków drzew. To
one dostarczą zdrowotnych wyborności maściom, nadadzą im ten niepowtarzalny zapach i kolor głębi lasu. To w nich jest świetność, która ogrzewa,
leczy i koi. Topola to turbo lek na przeziębienie, reumatyzm, nerwy, a nawet
oparzenia i chorowitą skórę.
No to do rzeczy. Porcję pączków rozdrabiamy, ugniatając je kamieniem –
najlepiej od razu w słoiku lub krojąc ceramicznym nożykiem. Zraszamy spirytusem i odstawiamy na godzinę szczelnie zamknięte. Potem zalewamy
je dwiema porcjami oleju na 3 tygodnie. Następnie filtrujemy i olejek topolowy gotowy, a pachnie jak bezkres lasu i jest miękki i ciepły jak maminy
brzuch. Dosłownie cud. Żeby uzyskać tytułowe mazidło, podgrzewamy go
w kąpieli wodnej z woskiem, na 100 gramów oleju dodajemy 20 gramów
wosku i już, Pomatum Populi gotowe. Do smarowania uciążliwości reumatycznych, przy przeziębieniach, przy skurczach mięśni. Takie mazidło i na

Zima to idealny czas na zbiory
pączków drzew. Wybieraj drzewa
daleko od drogi, zrywaj tyle, ile
zużyjesz, rób sobie i bliskim proste
lekarstwa, dobre i skuteczne na
zwykłe ludzkie dolegliwości.
I jeszcze spróbuj herbatki z gałązek
i pączków (możesz też ususzyć),
smakuje słodko-gorzko. Słodka
jest w topoli populina, a gorzka salicyna. Zdrowie niesie jedna i druga, działają przeciwgorączkowo
i odkażająco, a wierzenia ludowe
podają, że takim odwarem topolowym włosy myje się na lepszy ich
wzrost. Coś w tym jest.
Bądźcie zdrowe!
Wasza Czeremcha (w poprzednim wcieleniu na bank byłam topolą).
Źródła:

1. Witryny internetowe dr. Henryka Różańskiego.
2. „Rośliny w wierzeniach i zwyczajach ludowych. Słownik Adama Fischera” pod red. Moniki Kujawskiej,
Łukasza Łuczaja, Joanny Sosnowskiej i Piotra Klepackiego.

festiwal krótkich amatorskich form artystycznych dla kogo?

dla osób dorosłych czujących wszechogarniający artyzm, dla artystów amatorów potrzebujących
dać upust swojej tykającej jak bomba kreacji twórczej, dla osób, które łączą np. sztuki wizualne
z tańcem czy obraz z żywym dźwiękiem;
tańczysz kankana, robiąc przy tym action painting? pokażesz nam swoje dzikie oblicze?

ZGŁOSZENIA DO 27 MARCA 2018 R. | SZCZEGÓŁY WKRÓTCE NA OK.BRWINOW.PL ORAZ NA NASZYM FB

W ŁYŻWIARSKIM SHOW zatańczyli dla nas:
JOANNA ZAJĄC i JAN MOŚCICKI
AMELIA WOJTYŃSKA
ŁUKASZ KĘDZIERSKI

foto | Andrzej OKej Gontarczyk

KONCERT NOWOROCZNY OGNISKA MUZYCZNEGO
IM. MARII SZYMANOWSKIEJ

Na Hali ruch, aż furczy Reprezentacja Polski w futsalu przygotowywała się w naszej Miejskiej Hali Sportowej do Mistrzostw
Europy, a następnie zremisowała z Rosją. Przypadek?
Tydzień później 6 drużyn z naszych sołectw | Biskupice, Domaniew, Koszajec, Krosna, Owczarnia, Żółwin | zmierzyło się w VI Turnieju Sołectw. I miejsce na podium zajął Domaniew, II – Koszajec, a III – Żółwin. Panowie trenowali dzielnie i dalej będą trenować, ponieważ
we wrześniu po raz kolejny spotkają się na Orliku, na Turnieju Specjalnym o Puchar Burmistrza.

foto | Agata Katafiasz-Matysiak oraz w prawym dolnym rogu | Andrzej OKej Gontarczyk
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IBUK Libra – czytelnia czynna całą dobę!
Nasza biblioteka wykupiła dostęp online do wybranych publikacji specjalistycznych, naukowych, popularnonaukowych, beletrystycznych w języku polskim na
platformie IBUK Libra. Ogółem 400 kodów dla czytelników.
Z platformy IBUK Libra można korzystać: przez całą dobę, siedem dni w tygodniu
| na komputerze, smartfonie, laptopie czy tablecie | gdzie tylko zechcesz – wszędzie, gdzie masz Internet | szczegółowe informacje w bibliotece.

Dyskusyjny Klub Książki 13 lutego, godz. 11.00

„Włoskie szpilki” Magdaleny Tulli – spotkanie prowadzi Małgorzata Sławińska.

Klub Dobra Kawa i Książka 5 marca, godz. 18.00

Dyskusję wokół reportażu Andrzeja Stasiuka „Wschód” poprowadzi Paweł Majcherczyk.

WIECZÓR Z BAJKĄ czwartki, godz. 17.30
W każdy czwartek spotkania w Oddziale dla Dzieci i w Filii w Otrębusach.

WIECZÓR Z BABCIĄ, WIECZÓR Z DZIADKIEM,
czyli czytamy bajeczki
Zapraszamy do współpracy wszystkie Babcie i wszystkich
Dziadków, którzy lubią czytać dzieciom bajki lub potrafią pięknie opowiadać. Raz w miesiącu będziemy spotykać się z dziećmi
na Bajecznym Wieczorze z dziadkami.

DZIECI DZIECIOM. Kreatywny warsztat pisania bajek
3 marca, sobota, 15.00 | Oddział dla Dzieci, ul. Kościuszki 1A
Zapraszamy dzieci w wieku 8-12 lat do udziału w II edycji
projektu KSIĄŻKA CHARYTATYWNA. Ideą działania, które
koordynuje Wydawnictwo Sofijka, jest stworzenie książki niosącej radość dzieciom przebywającym w szpitalach
i domach dziecka. Druk finansowany jest przez darczyńców,
a dochód ze sprzedaży części nakładu wspomaga inne akcje
charytatywne.
W ramach I edycji dzięki zaangażowaniu ponad 100 osób,
partnerów, sponsorów, ambasadorów (m.in. Teresa Lipowska, Jacek Kawalec) oraz instytucji takich jak Polskie Radio
Dzieciom, TVP ABC i Fundacja Zaczytani, w czerwcu 2017
roku została wydana książka GWIEZDNE MARZENIA, przekazana do dziecięcych szpitali i domów dziecka. Dochód ze
sprzedaży wsparł leczenie Kornelka, który jest wcześniakiem.
Tym razem tworzymy książkę DZIECI DZIECIOM, która zostanie przekazana również do bibliotek. Bezpłatne wejściówki do odebrania w Oddziale dla Dzieci. Ilość miejsc ograniczona.

Za nami ferie i wiele różnych spotkań i warsztatów. Dziecięce ilustracje poniżej powstały w Mosznie,
do książki Natalii Usenko i Andrzeja Niedźwiedzia „Bajki o smokach i rycerzach”. Zapraszamy na
nasz fanpage na FB – tam znajdziecie zdjęcia i relacje ze wszystkich wydarzeń.

ZAKŁADKA DO KSIĄŻEK
NIEPRZYPADKOWE PODOBIEŃSTWO
Ludmiła Laskowska
Książki, o których chcę Państwu opowiedzieć, przeczytałam ostatnio
jedną po drugiej. A dokładniej: jedną z powodu drugiej.
Pierwsza jest stosunkowo nowa – ukazała się w 2016 roku – i głośna – autor otrzymał Nagrodę Nike 2017. To „Żeby nie było śladów.
Sprawa Grzegorza Przemyka” Cezarego Łazarewicza. Autor, dziennikarz prasowy, planował napisanie artykułu w trzydziestą rocznicę
śmierci warszawskiego maturzysty. Podczas kwerendy bibliotecznej
natknął się na list Barbary Sadowskiej, matki Grzegorza, poetki. Pisała: „Ludzie […] postanowili poświęcić prawdę dla swoich doraźnych
korzyści, skompromitować wymiar sprawiedliwości cynicznymi manipulacjami, które będą kiedyś książkowym przykładem niesprawiedliwości”. Opis wydarzeń trzech majowych dni 1983 roku zajmuje
w książce jedenaście stron. Jest tak krótki i skondensowany, jak sekwencja tamtych zdarzeń – czytamy, co się stało, ale dotrze to do
nas z opóźnieniem. Jakbyśmy właśnie byli świadkami wypadku. Widzimy, ale nie rozumiemy, na co patrzymy. Dalsza lektura napełnia
coraz większą zgrozą. Łazarewicz rekonstruuje działania MSW, milicji, prasy, prokuratury oraz przytacza dokumenty. Czyta się ten reportaż z trwogą i niedowierzaniem. Jakie zastępy ludzi, jakie środki
uruchomiono, by nie dopuścić do skazania winnych. Jak obrzydliwie
manipulowano opinią publiczną, by zdyskredytować nieżyjącego
chłopca i domagającą się sprawiedliwości matkę. On miał być narkomanem, ona niewydolną wychowawczo matką, nadużywającą alkoholu, wszczynającą burdy, niezatrudnioną nigdzie na stałe; wykolejeniec i rencistka. Wszystkie te strategie stosowane są także dzisiaj
– najlepiej uderzać w sferę prywatną, obyczajową, w rodzinę. Łazarewicz na podstawie dokumentów i wywiadów z żyjącymi świadkami rekonstruuje działania aparatu władzy i starania opozycji poprzedzające proces, który odbył się w 1984 roku. Relacjonuje późniejsze
uchylenia wyroków i wznowienia procesu. Huśtawki decyzji – sprawa się przedawniła (sic!), czy nie przedawniła. W prozie Łazarewicza
nie ma cienia sentymentalizmu, są dokumenty, rozmowy, archiwa –
ustalanie faktów, a jednocześnie jest to bardzo dotkliwe świadectwo
ludzkiej natury. Opowieść o kłamcach i tchórzach. I o odważnych.
Czytając Łazarewicza, miałam poczucie, że muszę wrócić do innej
lektury. To dosyć stara książka. Opublikowana w Niemczech w 1974
roku. W Polsce wyszła w 1976. Mowa o minipowieści „Utracona cześć
Katarzyny Blum albo: Jak powstaje przemoc i do czego może doprowadzić” Heinricha Bölla. Podczas gdy książka Łazarewicza to reportaż, „osoby i akcja opowiadania Bölla są całkowicie zmyślone”. Wydarzenia rozgrywają się w ciągu czterech dni. To, co w tym krótkim
czasie spotkało Katarzynę Blum, spowodowało, że odpowiedzialna,
samodzielna, bardzo przytomna młoda pracująca kobieta została
morderczynią. A po wszystkim nie znalazła w sobie cienia skruchy.
I czytelnik doskonale rozumie jej motywację i nie piętnuje zbrodni. Bo faktycznie Katarzyna Blum, którą charakteryzują „wierność
i duma” mogła poczuć, że nie ma dla niej innego wyjścia. Z anonimowej dziewczyny stała się bohaterką kolumn tabloidu. Zatroskani
obywatele nie powinni tkwić w niewiedzy, chodzi o bezpieczeństwo
i spokój publiczny. Pod płaszczykiem wolności prasy i prawa czytelników do informacji upubliczniono życie Katarzyny, rozsnuto pajęczynę insynuacji. A przecież wszystko można opowiedzieć tendencyjnie, niekorzystnie oświetlić.
Także teraz. Także nasze życie. Każdy ma tajemnice.

autorzy rysunków od lewej: Andrzej Lenarcik, Damian Kuliszewski, Weronika Kryńska

Obie książki są w naszej bibliotece. Gorąco polecam lekturę, to literatura najwyższej próby.
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Wicemistrz Polski
M

istrzostwa Polski od- trasa z błotnistej zamieniła
były się 13 stycznia w się w megaszybką, twardą i
Koziegłowach.
Mężczyni zmrożoną –dodaje. Sprawstartujący w kadziła się taktytegorii Masters
ka i w trakcie
mieli do pokonawyścigu udało
nia dystans 17,7
się dogonić i
km w trudnym
przegonić wieterenie. Na pewlu zawodników,
nych odcinkach
którzy na startrasy trzeba było
cie
narzucili
podbiegać, niobardzo szybkie
sąc rower, ale
tempo. Miejsce
mimo to średnia
na podium Miprędkość
najstrzostw Polski
lepszych zawodbyło do tej pory
ników przekromarzeniem, ale
czyła 23,5 km/h.
apetyt rośnie
– W przeddzień
w miarę jedzewyścigu o Mi- Fot. FB/Jaroslaw.wolcendorf nia. – Może
strzostwo zrobiłem objazd za rok uda się powalczyć o
trasy. Gęste błoto, koleiny – jedyneczkę – zapowiada Jaopowiada Jarosław Wolcen- rosław Wolcendorf, kończąc
dorf. – Prognozy zapowia- sezon startów w kolarstwie
dały jednak silne ochłodze- przełajowym ze srebrnym
nie. Jak się okazało w sobotę medalem.

Piłkarska
Liga
Zimowa III edycja

patro n
at
bur m is
tr z a
gm iny b
rwinów

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Brwinowie w I semestrze roku
szkolnego 2017/2018 z powodzeniem brali udział w rozgrywkach gminnych
i powiatowych, zgodnie z kalendarzem rozgrywek mazowieckich.

W

gminnych zawodach nasi uczniowie, dziewczęta i
chłopcy szkoły podstawowej
i klas gimnazjalnych startowali w sześciu dyscyplinach
sportowych zajmując dwa
pierwsze miejsca, w koszykówce – chłopcy z klas gimnazjalnych – a w dwa ognie
usportowione – klasy IV .
W szkole odbyły się dla
naszych uczniów dwie imprezy sportowe: bieg o tytuł
„Mistrzyni Szkoły Podstawowej” na dystansie 600 m
oraz Turniej Mikołajkowy
w Dwa Ognie Usportowione
dla klas czwartych. Wszyscy
uczniowie klas IV zostali
nagrodzeni upominkami
ufundowanymi przez Radę
Rodziców.
	Szkoła przystąpiła do
akcji promującej aktywność
ruchową „Dzieciaki do rakiet” poprzez realizację filmu pod tytułem „Rytmiczna Dwójka”. Film otrzymał
około 2,5 tysiąca głosów.

Fot. ZSO w BRWINOWIE

Jarosław Wolcendorf z Brwinowa zdobył
tytuł Wicemistrza Polski Masters w kolarstwie
przełajowym. Do złotego medalu zabrakło tylko
11 sekund.

Wuefiści z Dwójki dumni z sukcesów uczniów

Najważniejsze sukcesy sportowe uczniów Dwójki:
II miejsce na zawodach
powiatowych i III miejsce
na zawodach międzypowiatowych w biegach
przełajowych
– Julia Matysiak
III miejsce dziewcząt
z SP oraz dziewcząt
z klas VII i gimnazjalnych
w sztafetowych biegach
przełajowych

III miejsce, powiatowy
turniej w koszykówce –
chłopcy gimnazjum
III miejsce, drużynowe
pływanie o mistrzostwo
powiatu – SP chłopcy
Do zawodów uczniów przygotowywali nauczyciele wychowania fizycznego: W.
Zieńko, A. Przekop, M. Misarko, M. Laskowska, J. Jasiński i J. Borchert.
– Jagoda Borchert,
koordynator zespołu
nauczycieli wf w ZSO

(obecnie trwają zapisy do IV edycji)

Punkty, w których można otrzymać Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy Brwinów „Ratusz”:

Fot. ZSO w Brwinowie

W rozgrywkach od listopada do stycznia
uczestniczyło 450 dzieci z roczników
2007-2010. Każdy z 30 zespołów rozegrał
7 meczów, co daje łącznie 210 spotkań
w całych rozgrywkach. Co weekend teren
rozgrywek odwiedzało około 2 tysiące osób.

Kolejne
Kolejne
wydanie
wydanie
Biuletynu
na początku
14 Marca
lutego
2018
2018
r. r.

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  Szkoła Podstawowa nr 1, ul. J. Piłsudskiego 11  Zespół Szkół
Ogólnokształcących, 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)
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 Pomysłów 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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m i e j s k a

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

PILATES / KRĘGOSŁUP OKej

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

FITONING TBC PIOTR KOŃKO

JUSTYNA LIBERADZKA 18.30_19.30 19.30_20.30

ROLKI + WSPINACZKA 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

TABATA PIOTR KOŃKO

20.30_21.30

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

ROZCIĄGANIE OKej
J. LIBERADZKA 19.00_20.00
KOSZYKÓWKA MŁODZIEŻ OKej
JACEK GEMBAL / PAWEŁ BARTOSIEWICZ 16.30_18.00

BADMINTON OKej

ZUMBA KLARA DYBIŃSKA

20.30_22.00

TG SOKÓŁ SIATKÓWKA

MICHAŁ HOFFMAN 18.00_20.00

20.00_21.30

KOSZYKÓWKA TOMASZ KOCOŃ

19.00_20.30

AKROBATYKA OKej

PIŁKA NOŻNA KONRAD DĄBROWSKI

20.00_22.00

ADAM JANKOWSKI 17.00_18.30

BALET KLASYCZNY OKej

I GR 16.30_17.15

BALET KLASYCZNY OKej

TANIEC NOWOCZESNY MŁODZIEŻ

II GR 17.15_18.00

SZYBKIE ROLKI

OKej

18.30_19.30
18.00_19.30

PILATES / UKW OKej

HIT FACTS interwał POWER PILATES
20.30_21.00
21.00_22.00

TENIS STOŁOWY OKej

PIŁKA NOŻNA OLIMP

17.00_18.00

FITONING PŁASKI BRZUCH
PIOTR KOŃKO 19.30_20.30
19.30_22.00

TRENING PERSONALNY OKej

FITNESS TBC OKej

ADAM JANKOWSKI 18.30_19.30

NAUKA WSPINACZKI DZIECI I MŁODZIEŻ OKej

ADAM JANKOWSKI 20.00_21.00

ROLKI + WSPINACZKA
UKS KOBRA 19.30_20.30

16.30_18.00

PIŁKA NOŻNA DZIEWCZĄT MAZOVIA

20.30_22.00

KOSZYKÓWKA DZIECI I MŁODZIEŻ OKej

JACEK GEMBAL 16.00_18.00

CAPOEIRA OKej

ADAM HALICKI 18.00_19.00

PILATES / KRĘGOSŁUP OKej

ANTYCELLULIT

STRONG BY ZUMBA

21.00_22.00

JUSTYNA LIBERADZKA 19.00_20.00 PIOTR KOŃKO 20.00_21.00

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

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

13.00_18.00

PZWLA KONRAD BOŃDA

10.00_12.00

TRENING MIĘŚNI DNA MIEDNICY
OKej / J. LIBERADZKA 10.00_11.00

FITNESS FAT BURNING OKej

ADAM JANKOWSKI 11.00_12.00

RODZINNE REKREACJE OKej

SZALONE ROLECZKI

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
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
PIŁKA NOŻNA K. DĄBROWSKI
ZUMBA

SEKTOR ŚRODKOWY

