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Gmina Brwinów otworzyła kolejną świetlicę
wiejską, a Gminny Ośrodek Kultury rozszerza swój
zasięg działania. Domaniew 22H to nowy adres na
mapie gminy: z ciekawą ofertą dla mieszkańców.
Więcej o zajęciach w świetlicach na str. 12.
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W budżecie na 2019 r. zostały zaplanowane wydatki w łącznej kwocie ponad 159 mln złotych.
Gmina Brwinów na inwestycje wyda ponad 36,6
mln zł.

Z

apoznanie się z projektem budżetu, przedyskutowanie propozycji burmistrza Arkadiusza Kosińskiego i podjęcie uchwały były jednymi
z pierwszych zadań wybranej jesienią Rady Miejskiej
w Brwinowie. Podczas III
sesji 20 grudnia 2018 r. zostały przyjęte uchwały dotyczące budżetu na 2019 rok
oraz Wieloletniej Prognozy
Finansowej gminy Brwinów
na lata 2019–2025.
	Zanim radni przystąpili do pracy nad uchwałą
budżetową, projekty tych
dokumentów zostały przesłane do Regionalnej Izby
Obrachunkowej, instytucji
nadzorującej prawidłowość
działań samorządu w zakresie spraw finansowych. RIO
wydała pozytywną opinię
na ich temat.
W uchwalonym budżecie zaplanowano dochody
na kwotę 154 739 365,92 zł,
wydatki – 159 812 645,47 zł.
Deficyt jest utrzymywany
na bezpiecznym poziomie,

a możliwość zadłużania się
daje jednocześnie szansę
na pozyskiwanie środków
zewnętrznych.
Największa część środków finansowych zostanie
przeznaczona na oświatę –
ponad 49 mln zł. Z tej kwoty ponad 41 mln zł to wydatki bieżące związane z prowadzeniem szkół i przedszkoli
(m.in. pensje pracowników,
zakup materiałów dydaktycznych, utrzymanie i remonty budynków), a ponad
8,5 mln zł zostanie przeznaczone na działania inwestycyjne.
W 2019 r. zakończy się
budowa przedszkola w Żółwinie, na którą przeznaczono w tym roku 7,4 mln zł.
300 tys. złotych przeznaczono na budowę placów
zabaw w przedszkolach, a
660 tys. zł – na modernizację placówek oświatowych.
W planach na 2019 rok jest
również aktualizacja dokumentacji projektowej budynku szkoły i przedszkola
w Parzniewie.
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Świetlica w Domaniewie

W numerze m.in.

Komentarz Burmistrza

i s sn 2083-9278

Gospodarka
komunalna,
ochrona
środowiska

18 mln zł

Oświata

49,6 mln zł

Transport

24,6 mln zł

Wydatki
z budżetu
gminy
Pozostałe
Kultura
wydatki
11,6 mln zł 9 mln zł

Rezerwa ogólna i celowa

Ponad 29,2 mln zł gmina przeznaczy na pomoc
społeczną, m.in. wypłaty
świadczeń, usługi opiekuńcze, działalność świetlic.
Ponad 24,5 mln zł pochłonie transport i łączność, m.in. zakup oznakowania drogowego, materiałów do równania dróg,
remonty cząstkowe nawierzchni
bitumicznych,

Administracja

12,3 mln zł
Pomoc
społeczna

29,3 mln zł

Bezpieczeństwo
publiczne

Rezerwa ogólna i celowa

remonty chodników, zakup
usług transportowych, inwestycje drogowe.
Ponad 18 mln zł to wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, m.in. odbiór odpadów,
sprzątanie gminy, pielęgnację zieleni, konserwację
oświetlenia ulic.
Dokończenie na str. 2 >>>

o g ł o s z e n i e

Gminne dotacje

na zmianę

sposobu

ogrzewania

Można uzyskać do 5 tys. zł na likwidację pieca/kotła węglowego
i zmianę na ogrzewanie gazowe, elektryczne lub na pellet
(gdy nie jest dostępna sieć gazowa)
Dotacje przyznawane są do wyczerpania środków na dany rok.
Termin składania wniosków: do 31 maja br.
Miejsce składania wniosków:
Urząd Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12, 05-840 Brwinów
Więcej w artykule na str. 3 oraz na: bit.ly/piece_dotacje2019
Informacji udziela Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa:
tel. 22 738 25 94
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>>> Dokończenie ze str. 1
Gospodarka gruntami
1,8 mln zł
Parkingi
1,2 mln zł
Gospodarka
komunalna
1,5 mln zł

Pozostałe 1,9 mln zł

Inwestycje
drogowe
12,9 mln zł

Kultura
5,7 mln zł

Gminne
inwestycje

Kultura
5,7 mln zł
Oświata
8,5 mln zł

Na zadania inwestycyjne przewidziano kwotę ponad 36,6 mln zł. W planach
jest m.in. dalsze projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Owczarni,
Żółwnie i Otrębusach, budowa parkingu przy stacji
WKD w Otrębusach, przebudowa targowiska w Brwinowie, kolejne przebudowy
i budowy dróg: przebudowa
ul. T. Kościuszki oraz J.I.
Kraszewskiego na odcinku
od ul. Pszczelińskiej do ul.
M. Konopnickiej oraz ul.
Kampinoskiej w Brwinowie,
ul. Leśnej w Kaniach na odcinku od ul. Uroczej do ul.
Górnej (projekt i budowa),
ul. Żółwińskiej w Owczarni
na odcinku od ul. Mieszka
I do ul. Kazimierzowskiej,

budowa drogi w Parku Miejskim w Brwinowie, drogi
dojazdowej do kompleksu
obiektów PZLPiT „Mazowsze”, ul. Słonecznej w Mosznie i Krośnie Wsi (projekt).
	Zostaną też opracowane
dokumentacje projektowe
przebudowy dróg w Brwinowie: ul. Sienkiewicza i
Żwirki i Wigury, ul. Grudowskiej, J.I. Kraszewskiego
na odcinku od ul. M. Konopnickiej do ul. Kępińskiej,
ul. Krótkiej, ul. Sadowej i ul.
Polnej w Otrębusach, a także ul. Karolińskiej na odcinku od ul. Natalińskiej do ul.
Franciszkańskiej. W planach
na 2019 r. jest też rozbudowę
sieci dróg rowerowych.
Gmina Brwinów udziela też pomocy powiatowi

pruszkowskiemu i województwu mazowieckiemu.
W planach jest m.in. budowa chodnika wzdłuż ul.
Nadarzyńskiej w Żółwinie
na odcinku od skrzyżowania z ul. Kasztanową do LKS
Wolta, budowa chodnika na
odcinku od ronda Wacława
Kowalskiego do ul. Rynek
w Brwinowie, opracowanie
dokumentacji projektowej
przebudowy skrzyżowania
drogi wojewódzkiej 719 (ul.
Obwodnica) z ul. Kępińską,
czy opracowanie dokumentacji projektowej budowy
sygnalizacji świetlnej na
przejściu dla pieszych przy
ul. Pszczelińskiej (między
skrzyżowaniami z ulicami
Wspólną i Peronową).

Od kwietnia zmiana opłat za odbiór odpadów
Od 1 kwietnia 2019 r. będą obowiązywały nowe stawki opłat za odbiór śmieci: 16 zł miesięcznie od osoby w przypadku segregowania odpadów oraz 32 zł miesięcznie od osoby za odbiór śmieci zmieszanych.

G

dy w 2013 r. rząd wprowadził „rewolucję śmieciową”, nakładającą na samorządy w całej Polsce
obowiązek organizacji systemu odbioru odpadów od
mieszkańców, zakładano,
że opłaty od mieszkańców
pokryją w całości koszty
jego funkcjonowania, w tym
m.in. koszty odbioru odpadów, ich transportu, odzysku i unieszkodliwiania.
Praktyka pokazała jednak,
że opłaty pobierane od właścicieli nieruchomości nie
pokrywają całości kosztów.
Gmina Brwinów, rezygnując z podwyższania opłat dla
mieszkańców, dopłacała do
systemu nawet ponad 2 mln
zł rocznie (np. w 2017 r. - ok.
2,8 mln zł).
Obecnie sytuacja na rynku odbioru i zagospodarowania odpadów znacznie
się pogorszyła. Na wzrost

kosztów ma wpływ m.in.
opłata za składowanie odpadów, ustalana w drodze
rozporządzenia Rady Ministrów i waloryzowana w
drodze obwieszczenia Ministra Środowiska. Jeszcze
w 2013 r. jej wysokość wynosiła 115,41 zł za tonę odpadów niesegregowanych,
w 2018 r. wzrosła do 140 zł,
w 2019 r. do 170 zł, a od 2020 r.
ma wynieść 270 zł. Firmy
Stawki za odbiór odpadów*,
obowiązujące w gminie
Brwinów od 1 kwietnia 2019 r.

16 zł
32 zł

za śmieci
segregowane
za śmieci
zmieszane

* Podane stawki liczone
są za 1 osobę / 1 miesiąc

Urząd Gminy Brwinów: adresy i telefony			

22 738 26 15

e-mail: brwinow@
brwinow.pl

wzrostu cen. Przepełnione
odpadami RIPOK-i wprowadzają ograniczenia w ilości odbieranych odpadów
i jednocześnie radykalnie
podnoszą ceny.
Koszty funkcjonowania
systemu odbioru odpadów
rosną także dla gminy Brwinów. Oznacza to większe
wydatki dla mieszkańców,
ale gmina dołoży w 2019 r.
na ten cel ok. 3, 1 mln zł (ok.
9,5 zł miesięcznie do każdego mieszkańca).
Nowe stawki opłat za odbiór
odpadów:
• 16 zł miesięcznie od osoby
przy selektywnym odbiorze
odpadów (w przypadku rodzin wielodzietnych – 14 zł);
• 32 zł miesięcznie od osoby
przy odbiorze nieselektywnym.
	Zmiana wysokości opłat
nie powoduje konieczności
składania nowych deklara-

				

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

cji. Nową deklarację powinni mieszkańcy złożyć wówczas, gdy:
a) nastąpiła zmiana danych
mających wpływ na wysokość opłaty (np. zmieniła się
liczba osób zamieszkujących
nieruchomość),
b) rodzina wielodzietna chce
skorzystać z wprowadzonej
przez gminę Brwinów zniżki w opłatach.
Uprawnione do zniżki
są rodziny wielodzietne,
o których mowa w ustawie
o Karcie Dużej Rodziny, które deklarują segregowanie
odpadów (wówczas należy
złożyć deklarację z załącznikiem D-3).
Więcej informacji:
Zespół ds. Gospodarowania Odpadami,
Urząd Gminy Brwinów,
ul. Kościuszki 4A, pok. 10
tel. 22 738 25 91
e-mail: zgk@brwinow.pl

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 str. 8–9 i 12, Karta Biblioteczna str. 10)

Straż Miejska

22 729 63 94

oraz bezpłatny
z terenu gminy:

986

e-mail: straz.miejska@brwinow.pl

Urząd Gminy

zagospodarowujące odpady
podają też jako przyczynę
podwyżek cen zwiększenie
ilości odpadów i związane z
tym przepełnienie instalacji,
które w pierwszej kolejności
przyjmują do przetwarzania
odpady z dużych inwestycji
budowlanych. Wzrost cen za
zagospodarowanie odpadów
gromadzonych selektywnie
spowodowany jest decyzjami Chin, Malezji i Tajlandii
o zaprzestaniu skupowania
odpadów z Europy. Bardzo
mała liczba instalacji do
zagospodarowywania
odpadów
w naszym
re g ion ie
doprowadziła
do monopolizacji
rynku oraz
drastycznego
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Dotacja na zakup pieca

Komentarz burmistrza
Arkadiusza Kosińskiego

Do 31 maja 2019 r. można składać w Urzędzie
Gminy Brwinów wnioski o dotacje na zmianę
sposobu ogrzewania. Piece węglowe mają zostać
zastąpione przez piece gazowe, elektryczne lub
opalane pelletem.

G

mina przeznacza w tym
roku 200 tys. zł na dofinansowania. Wnioskodawca może uzyskać dotację na
zakup kotła/pieca, w wysokości 75% kosztów udokumentowanych fakturą, lecz
nie więcej niż 5 tys. zł.
Etapy uzyskania dotacji:
1. Złożenie przez właściciela nieruchomości wniosku
wraz z załącznikami.
2. W przypadku potwierdzenia kompletności dokumentów – podpisanie umowy pomiędzy Burmistrzem
a Wnioskodawcą.
3. Realizacja zadania przez
Wnioskodawcę, czyli zakup
i montaż pieca.

4. Złożenie wniosku o rozliczenie dotacji wraz z załącznikami.
5. Wizja lokalna na terenie
nieruchomości – kontrola
wykonanej inwestycji.
6. Wypłata dofinansowania.
Wnioski będą rozpatrywane
według daty wpływu i kompletności, a w przypadku
wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na
ten cel w 2019 r., będą rozpatrywane w pierwszej kolejności w następnym roku
budżetowym.
Więcej informacji: Referat
Ochrony Środowiska i Rolnictwa, tel. 22 738 25 94.

na temat problemów z odbiorem
i zagospodarowaniem odpadów

P

roblemy z odpadami dotykają wielu samorządów. Grodzisk Mazowiecki
w swoim budżecie zaplanował na odbiór i zagospodarowanie odpadów kwotę
22 mln zł, a do przetargu
przystąpiła jedna firma
z ofertą na 54 mln. Przetarg został unieważniony,
a władze Grodziska zdecydowały się na podniesienie
opłat dla mieszkańców już
od 1 lutego br. (do stawek
19 zł za odpady segregowane
i 29 zł za zmieszane). Dalsze
podwyżki po rozstrzygnięciu ponownie ogłoszonego
przetargu nie są wykluczone.

W gminie Izabelin przetarg
już rozstrzygnięto. Mieszkańcy zapłacą tam za odbiór
śmieci segregowanych 29 zł
miesięcznie od osoby, w Górze Kalwarii rozważana jest
podwyżka do ok. 35 zł za
miesiąc – takie stawki wynikają z przetargów.
U nas także koszty funkcjonowania systemu odbioru
odpadów rosną. Zrównoważenie wydatków i dochodów
z opłat za odbiór odpadów
wymagałoby podniesienia
opłaty do ok. 25,50 zł miesięcznie przy segregacji i aż
51 zł od osoby w przypadku
braku segregacji).

Uznałem, że taka podwyżka byłaby zbyt drastyczna i dlatego zwróciłem się
do Rady Miejskiej w Brwinowie z prośbą o zarezerwowanie w budżecie Gminy Brwinów dodatkowych środków
na pokrycie części zwiększonych kosztów odbioru odpadów. Radni tę prośbę zaaprobowali. Gmina Brwinów,
ustalając nowe stawki opłat
za odbiór odpadów, planuje
w 2019 r. dołożyć na ten cel
z budżetu ok. 3,1 mln zł (ok.
9,5 zł miesięcznie do każdego
mieszkańca), kosztem ograniczenia o tę kwotę inwestycji
gminnych.

Współpraca gminy i województwa
Burmistrz Arkadiusz Kosiński oraz dyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg
Wojewódzkich Zbigniew Ostrowski podpisali 7 lutego br. porozumienia dotyczące kolejnych wspólnych działań. Gmina Brwinów przygotuje
dokumentację dwóch ważnych inwestycji – przebudowy skrzyżowania DW
nr 719 ul. Obwodnica z ul. Kępińską w Brwinowie oraz budowy łącznika
w rejonie węzła A2 Pruszków.

W

spółpraca
przynosi
korzyści. Pomoc w
formie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej jest ważnym argumentem zachęcającym
do realizacji przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich kolejnych inwestycji. Dobrym przykładem
jest zakończona pomyślnie
przebudowa ulicy Pszczelińskiej czy zaplanowana przez
MZDW na ten rok budowa
ronda na skrzyżowaniu DW
nr 720 z ul. Piłsudskiego i
Armii Krajowej. Przetarg
ogłoszony na początku roku
został unieważniony, gdyż
wpłynęła jedna oferta prze-

kraczająca trzykrotnie środki zarezerwowane na ten cel
w budżecie województwa.
Jak zapowiada dyrektor
MZDW Zbigniew Ostrowski, przetarg będzie powtórzony.
Gmina Brwinów przygotuje w 2019 r. dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej
nr 719 ul. Obwodnica z ul.
Kępińską w Brwinowie.
– Mam nadzieję, że w tym
roku uda się nam wykonać
projekt wraz ze wszystkimi wymaganymi opiniami,
uzgodnieniami i decyzjami, co dawałoby szansę na

uwzględnienie w budżecie
Województwa Mazowieckiego w 2020 r. pieniędzy na
prace budowlane – zapowiada burmistrz Arkadiusz Kosiński.
Drugie
porozumienie
dotyczy opracowania dokumentacji projektowej budowy drogi, która ma połączyć
drogi wojewódzkie nr 701 i
nr 718 na granicy Domaniewa i Pruszkowa. Więcej na
ten temat w następnym numerze „Ratusza”.

INWESTYCJE będą
tematem marcowego
numeru „Ratusza”
W telegraficznym skrócie:
Zostali wyłonieni wykonawcy
rewitalizacji pałacu w Brwinowie,
budowy ścieżek rowerowych,
torów pumptrack,
parkingu P&R w Otrębusach
oraz chodnika w ul. Nadarzyńskiej
w Żółwinie.
Będzie powtarzany przetarg
na remont chodnika w tunelu.

Na zdjęciu: Dyrektor MZDW Zbigniew Ostrowski
i burmistrz Arkadiusz Kosiński podpisują porozumienia

Trwają prace w i Brwinowie
(ulice Kościuszki i Kraszewskiego).

Pożegnanie ze starym
targowiskiem
Teren starego targowiska został już zamknięty.
Handlujący w pasie drogowym ul. Armii Krajowej
mogą pozostać tam do końca lutego, ale ruszyło
już tymczasowe targowisko przy ul. Grodziskiej 18.

S

tare targowisko wymagało już modernizacji,
a po zakończeniu przebudowy ul. Armii Krajowej
ta potrzeba stała się jeszcze
bardziej widoczna. Koncepcja przebudowy targowiska była konsultowana w 2017 r., a wyłoniony
w przetargu wykonawca
miał czas do końca 2018 r. na
przygotowanie dokumentacji projektowej. Ten etap został już zakończony.
Ulica Opałowa została
już zamknięta. Trwają prace rozbiórkowe, a wkrótce
rozpoczną się prace przy budowie infrastruktury podziemnej (sieci energetycznej,
kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz wodociągu).

Do czasu zakończenia
modernizacji
targowiska
handel będzie prowadzony
na placu znajdującym się
przy ulicy Grodziskiej 18
w Brwinowie.
Kupujący mogą zostawiać swoje samochody na
parkingach przy budynku
Urzędu Gminy i przy ul.
Moniuszki, a także nieco dalej – na bezpłatnym
i otwartym dla wszystkich
parkingu „Parkuj i Jedź”
na początku ul. Grodziskiej.
Gmina Brwinów otrzymała dofinansowanie na
remont targowiska w wysokości 999 862,00 zł z unijnego Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata
2014–2020.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”
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Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
W marcu rozpocznie się rekrutacja dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w gminie
Brwinów. Wzory wniosków są dostępne 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. Lilpopa z filią przy ul. Piłsudskiego w Brwinowie oraz
przedszkole przy ul. Piaseckiego w Otrębusach) zostanie przeprowadzone według
jednolitych zasad w dwóch
etapach.
Jeżeli liczba złożonych
przez rodziców wniosków

przekroczy liczbę wolnych miejsc w przedszkolu,
w pierwszym etapie będą
brane pod uwagę 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.
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 po-

Gmina Brwinów po raz kolejny pozyskała dofinansowanie z Funduszu Zajęć Sportowych dla
Uczniów na organizację nauki pływania. Z zajęć
na basenie skorzysta 426 dzieci.
.

G

mina Brwinów od kilku lat organizuje naukę pływania dla dzieci w
ramach programu „Umiem
pływać”
prowadzonego
przez Ministerstwo Sportu
i Turystyki. W 2019 r. udało się pozyskać dofinansowanie w wysokości 60 tys.
zł, które pozwoli pokryć
część kosztów organizacji

niepublicznego
„Tuptuś”
biorą udział w rekrutacji,
a jednocześnie deklarują na
wniosku ewentualną chęć
kontynuowania wychowania przedszkolnego w tym
przedszkolu, jeśli przedszkole to zostanie wyłonione
w drodze otwartego konkursu ofert na rok szkolny
2019/2020.
Wzór wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, oddziału
przedszkolnego w szkole
podstawowej i deklaracji
o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego można otrzymać
w przedszko.
lach lub pobrać ze stron
internetowych przedszkoli
oraz brwinow.pl.

TIMELINE INFOGRAPHICS

Jak ryba w wodzie
zajęć na basenie dla dzieci
z klas II szkół podstawowych. Całkowity koszt projektu pod nazwą „Jak ryba
w wodzie” to 206 400,00 zł.
Dzieci będą korzystać
z zajęć za darmo. Gmina
pokryje koszty wynajmu
pływalni Kapry w Pruszkowie wraz z obsługą instruktorską, zapewni bezpłatny
transport oraz opiekę nad
dziećmi, a także ubezpieczenie.

datek 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

.

1-7 marca
do godz. 1600

.

W zajęciach wiosennych
(od lutego do czerwca) wezmą udział trzy klasy ze
Szkoły Podstawowej nr 1,
cztery klasy z SP nr 2 oraz
jedna klasa z SP w Żółwinie.
W nowym roku szkolnym.
na basen pojadą uczniowie
wszystkich szkół.
	Zaplanowana w ramach
projektu łączna liczba godzin zajęć nauki pływania to
720 dla 36 grup liczących do
15 osób.
.

Gimnastyka
dla kręgosłupa
HUMAN SPINE

Składanie deklaracji
o kontynuacji wychowania
.
przedszkolnego

8-29 marca
do godz. 1600 Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola
lub oddziału przedszkolnego (z załącznikami)
3-5 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

18-26 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.

Rekrutacja do klas pierwszych

W tym roku we wszystkich szkołach gminnych
prowadzone będą zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Gmi- Rekrutacja dzieci do klas I szkoły podstawowej
na Brwinów uzyskała na ten cel dofinansowanie. rozpocznie się w kwietniu. Wnioski będzie można
inisterstwo
Sportu podstawowych. Jeszcze w składać od 25 kwietnia do 11 maja br.

M

Rys. Freepic.com

spine
i Turystyki Cervical
przekaże
(7 vertebrae)
na projekt „Gimnastyka dla
kręgosłupa” dofinansowanie
wThoracic
wysokości
10.200 zł. Środspine
ki(12zvertebrae)
Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów pokryją
połowę kosztów organizacji
Lumbar spine
bezpłatnych zajęć (5 vertebrae)
dodatkowych. Wartość całego
projektu, z którego skorzystać ma 220 dzieci, wynosi
20.400
zł.
Sacrum
Projekt realizowany bęCoccyx
dzie w czterech szkołach

tym roku szkolnym skorzystają z nich uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 oraz
Szkoły Podstawowej nr 2
Brwinowie, a także uczniowie Szkoły Podstawowej
w Otrębusach.
Od września zajęcia będą
prowadzone we wszystkich
czterech gminnych szkołach.
W ramach projektu nauczyciele wychowania fizycznego
przeprowadzą 340 godzin
zajęć dla 17 grup.

P

ierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły. W postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca do
klas I szkół podstawowych
dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami 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.
	Na terenie gminy Brwinów znajdują się cztery
publiczne
ośmioklasowe
szkoły podstawowe: dwie
w Brwinowie (nr 1 oraz nr 2
wchodząca w skład Zespołu
Szkół Ogólnokształcących)
oraz po jednej w Otrębusach
i Żółwinie.
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Bezpłatne szkolenia
komputerowe
i jęz. angielski
Weekendowe szkolenie komputerowe i trwający 180 godzin kurs
języka angielskiego to propozycje
bezpłatnych zajęć, w których mogą
wziąć udział mieszkańcy gminy
Brwinów.

K

rótko i intensywnie – tak można określić
weekendowe szkolenia, które odbywać
się będą w Brwinowie. Można zapisać się na
jeden z trzech modułów (informacje na plakacie pokazanym obok).
„Rodzic w Internecie” to szkolenie prezentujące nie tylko wartościowe treści dostępne w bibliotekach i muzeach cyfrowych,
ale też uczące rodziców, jak zapewnić dziecku bezpieczeństwo w sieci i jak reagować
na zagrożenia. Przydatna będzie też nauka
korzystania z usług e-administracji skierowanych dla rodzin, takich jak złożenie wniosku Rodzina 500+, uzyskanie Karty Dużej
Rodziny, a także z usług związanych ze zdrowiem, konta ePUAP i profilu zaufanego.
„Moje finanse i transakcje w sieci” to
blok zajęć przeznaczony dla tych, którzy
chcieliby nauczyć się załatwiać przez Internet
sprawy biznesowe, finansowe i urzędowe.
„Działam w sieciach społecznościowych”
dotyczyć będzie portali takich jak YouTube,
Facebook, Twitter, Instagram i in.
to woli dłuższe szkolenia i regularne
spotkania, może skorzystać z projektu
„Moje kompetencje, moje perspektywy” –
pod takim hasłem organizowane będą bezpłatne kursy jęz. angielskiego (trzy grupy
12-osobowe, kurs trwa 180 godzin lekcyjnych, kończy się egzaminem TOEIC L&R lub
równoważnym) i kursy komputerowe (dwie
grupy 10-osobowe, kurs trwa 120 godzin
lekcyjnych, kończy się egzaminami zgodnie
z certyfikacją ECCC/ECDL Profile lub równoważną).
Poziom szkoleń będzie zależeć od stopnia zaawansowania osób, które zgłoszą się na
kurs. Ostateczne zakwalifikowanie do udziału w szkoleniach będzie możliwe, o ile wynik
początkowego testu sprawdzającego umiejętności pozwoli utworzyć grupę na tym samym
poziomie znajomości języka/komputera.
Projekt skierowany jest do osób w wieku 25 lat i więcej, mieszkających, uczących
się lub pracujących na terenie województwa
mazowieckiego. Pierwszeństwo będą mieć
osoby w wieku 50+, osoby niepełnosprawne,
osoby z wykształceniem średnim lub niższym, mieszkańcy terenów wiejskich, a także
kobiety i osoby, które wcześniej nie uczestniczyły w tego typu szkoleniach dofinansowanych ze środków UE. Uczestnicy zobowiązują się do regularnego uczęszczania na zajęcia
(przynajmniej 80% obecności) i przystąpienia do egzaminu końcowego.
Więcej informacji na temat szkoleń:
Referat Kadr i Organizacji,
Urząd Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12
pok. 205 (II piętro), tel. 22 738 26 23.

K

Użytkowanie wieczyste przekształcone we własność

Zgodnie z ustawą o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi, pozostające do dnia 31.12.2018 r. w użytkowaniu
wieczystym, 1 stycznia 2019 r. stały się własnością dotychczasowych użytkowników.

W

terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia Burmistrz wyda z urzędu, nieodpłatnie,
zaświadczenia potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
Zaświadczenia zawierać będą pełną informację
o obowiązku wnoszenia rocznej opłaty przekształceniowej, jej wysokości i zasadach wnoszenia.
	Zaświadczenia stanowią podstawę wpisu
w księdze wieczystej prawa własności oraz roszczenia o opłatę, w odniesieniu do każdoczesnego właściciela nieruchomości.
	Sąd dokona stosownego wpisu nieodpłatnie, na
podstawie zaświadczenia przesłanego przez urząd.
	Zaświadczenia dostarczane będą również do-

tychczasowym użytkownikom wieczystym na adresy wskazane w ewidencji gruntów i budynków.
Doręczenie zaświadczenia na takie adresy uważa
się za dokonane. Osoby, którym zależy na wcześniejszym otrzymaniu zaświadczenia, mogą wystąpić z wnioskiem o jego wydanie. Zaświadczenie
na wniosek wydawane jest w ciągu 4 miesięcy, za
odpłatnością w wysokości 50 zł.
W odniesieniu do nieruchomości nieobjętych
ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. obowiązują przepisy
dotychczasowe.
	Szczegółowych informacji udziela Dorota Łukawska – pracownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, tel. 22 738 26 533.
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Stypendyści gminy Brwinów
27 osób otrzymało stypendia gminy Brwinów – najwięcej za osiągnięcia
sportowe. Uroczyste wręczenie decyzji stypendialnych odbyło się 20 grudnia, podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w 2018 roku.
Fot. Urząd Gminy Brwinów (PR)

N

agrodzeni mogą pochwalić się osiągnięciami z różnych dziedzin: sportowych, artystycznych i edukacyjnych. Stypendia Gminy Brwinów przyznawane są
w każdym roku szkolnym,
a laureatów wyłania komisja
stypendialna.
Na listach wyróżnionych
uczniów i studentów są:

Fot. Ar ch iw

Fot. Ur zą d

Gm in y Br w

um ro dzin

ne

Kinga Chrzanowska
Uczennica LO im. K. Hoffmanowej w Warszawie,
otrzymuje stypendium za
osiągnięcia
edukacyjne
m.in. tytuł finalisty w Wojewódzkim Konkursie Ortograficznym „Ortografia na
medal” organizowanym pod
patronatem Mazowieckiego
Kuratora Oświaty.
Julia Fijak
Uczennica Szkoły Podstawowej w Otrębusach, otrzymuje stypendium za osiągnięcia
sportowe m.in. za zajęcie
III miejsca w Międzynarodowych Zawodach Lekkoatletycznych w skoku w dal
w Siedlcach i zajęcie I miejsca w finale Mazowieckich
Igrzysk Młodzieży Szkolnej
w drużynowym czwórboju
lekkoatletycznym w Pruszkowie.

in ów (PR)

Fot. Margarita kuliś/Arch iwum rodzinne

Fot. Urząd Gminy Brwinów (PR)

Na zdjęciach (od góry):
Przewodnicząca komisji
stypendialnej radna Małgorzata Kucharska i burmistrz
Arkadiusz Kosiński gratulują Adeli Szczurek; Kacper
Słowikowski podczas zawodów w karate; wręczenie
decyzji stypendialnych dla
Alicji Świercz i Mai Gontarz
oraz taniec w wykonaniu
Michała Zięby.

Zuzanna Fijak
Uczennica LO im. T. Kościuszki w Pruszkowie,
otrzymuje stypendium za
osiągnięcia sportowe m.in.
zajęcie II miejsca w skoku
w dal na Ogólnopolskim
Mitingu Lekkoatletycznym
w Piasecznie, za zajęcie
I miejsca w biegu na 100 m
przez płotki na Mistrzostwach Mazowsza Juniorów,
jest zawodniczką zaplecza
kadry narodowej juniorów.
Kamil Gontarczyk
Uczeń Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa
Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Warszawie,
otrzymuje stypendium za
osiągnięcia sportowe m.in.
za zajęcie III miejsca stylem motylkowym na 100 m
w Ogólnopolskich Zawodach Pływackich w Mławie,
za zajęcie I miejsca stylem
zmiennym na 400 m i III
miejsca stylem motylkowym

na 100 m w Mistrzostwach
Mazowsza w Zawodach Pływackich w Ciechanowie.
Maja Gontarz
Uczennica LO im. A. Mickiewicza
w
Piastowie,
otrzymuje stypendium za
osiągnięcia sportowe m.in.
za zajęcie III miejsca w Mistrzostwach Polski w Kickboxingu.
Emilian Haber
Uczeń Szkoły Podstawowej
w Otrębusach, otrzymuje
stypendium za osiągnięcia
sportowe m.in. za zajęcie
I miejsca w Międzynarodowych Zawodach Lekkoatletycznych w skoku wzwyż
w Siedlcach, za zajęcie III
miejsca w skoku wzwyż w
Mistrzostwach Polski Dzieci w Finale Ogólnopolskim
Czwartków Lekkoatletycznych w Łodzi, za zajęcie
I miejsca w Czwórboju Lekkoatletycznym
Mazovia
Cup.
Jakub Kaczmarczyk
Uczeń Zespołu Państwowych Ogólnokształcących
Szkół Muzycznych I i III
st. nr 3 im. G. Bacewicz
w Warszawie, otrzymuje stypendium za osiągnięcia artystyczne za uzyskanie złotego dyplomu jako wokalista
chóru-tenor i za zdobycie
wyróżnienia na V Festiwalu
Chórów Szkół Muzycznych
Regionu
Mazowieckiego
w Siedlcach.
Maciej Karolonek
Uczeń Szkoły Podstawowej
w Młochowie, otrzymuje
stypendium za osiągnięcia
sportowe m.in. za zdobycie
I miejsca w VII Ogólnopolskim Turnieju Koszykówki
Chłopców w Międzychodzie, za zdobycie I miejsca
w XII Ogólnopolskim Turnieju Koszykówki Chłopców
w Bydgoszczy oraz zdobycie
III miejsca w VI Ogólnopolskim Turnieju Koszykówki
Chłopców w Białymstoku.
Olgierd Kozłowski
Uczeń Szkoły Podstawowej
im. Bohaterów Warszawy
w Podkowie Leśnej, otrzymuje stypendium za osiągnięcia sportowe m.in. za

zajęcie III miejsca w kategorii kumite junior młodszy w Mistrzostwach Polski
Juniorów Młodszych w Tarnowskich Górach, za zajęcie
I miejsca w kategorii Kumite-Go w Mistrzostwach Makroregionu
Wschodniego
Karate Kyokushin.
Aleksandra Misarko
Uczennica LO im. S. Staszica w Warszawie, otrzymuje
stypendium za osiągnięcia
edukacyjne m.in. za zdobycie tytułu finalisty XXII
Ogólnopolskiej Olimpiady
Wiedzy o Żywieniu i Żywności organizowanej pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Filip Orlicz
Uczeń Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa
Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Warszawie,
otrzymuje stypendium za
osiągnięcia sportowe m.in.
wielokrotne zdobycie tytułu rekordzisty Polski juniorów w pływaniu na różnych
dystansach na zawodach
o Puchar Polski, jak również
na zawodach międzynarodowych m.in. w Limassol na
Cyprze, Targoviste w Rumunii, Pilzno w Czechach. Jest
kandydatem do reprezentacji na Igrzyska Olimpijskie
Tokyo 2020.
Bartosz Słowikowski
Uczeń Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie, otrzymuje stypendium sportowe
m.in. za zajęcie I miejsca stylem grzbietowym na 50 m,
100 m i 200 m w Ogólnopolskich
Mistrzostwach
Pływackich w Radomiu, za
zajęcie II miejsca stylem dowolnym (50 m) oraz stylem
grzbietowym (100 m) na
Ogólnopolskich Zawodach
Pływackich w Kielcach.
Daniel Soboński
Uczeń LO im. S. Staszica
w Warszawie, otrzymuje
stypendium za osiągnięcia
edukacyjne m.in. za zdobycie tytułu laureata w Wojewódzkim Przedmiotowym
Konkursie Informatycznym
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Robert Soboński
Uczeń Szkoły Podstawowej
nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. B. Czarnowskiej w Warszawie, otrzymuje stypendium za osiągnięcia
edukacyjne m.in. za zdobycie tytułu laureata w Wojewódzkim Przedmiotowym
Konkursie Informatycznym
miniLOGIA16 organizowanym przez Mazowieckiego
Kuratora Oświaty, za zdobycie tytułu laureata w Wojewódzkim Konkursie Matematycznym organizowanym
przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz za zdobycie III miejsca w finale XV
Mistrzostw Polski w Grach
Matematycznych i Logicznych organizowanych przez
Politechnikę Wrocławską.
Adela Szczurek
Uczennica Szkoły Podstawowej nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. B.
Czarnowskiej w Warszawie, otrzymuje stypendium
za osiągnięcia edukacyjne
m.in. za zdobycie tytułu
laureata w Wojewódzkim
Konkursie Matematycznym

dzi n n e

Na zdjęciach: Kamil Gontarczyk
po udanym starcie w zawodach pływackich,
Kajetan Słowikowski (z lewej) podczas walki oraz wręczanie
decyzji stypendialnych Julii Sadkowskiej, Antoniemu Szularowi oraz Lidii Sobońskiej.
organizowanym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
Łukasz Szczurek
Uczeń LO im. S. Staszica
w Warszawie, otrzymuje
stypendium za osiągnięcia
edukacyjne m.in. za zdobycie tytułu laureata w Wojewódzkim Konkursie Matematycznym organizowanym
przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
Antoni Szular
Uczeń Gimnazjum „Azymut” Fundacji Sternik
w Pruszkowie, otrzymuje
stypendium za osiągnięcia
sportowe m.in. za zdobycie I miejsca w drużynowych Mistrzostwach Polski
w rozgrywkach Warszawskiego Okręgowego Związku
Koszykówki Województwa
Mazowieckiego oraz zdobycie III miejsca w Ogólnopolskim Turnieju Koszykówki
w Opalenicy.
Franciszek Szular
Uczeń Szkoły Podstawowej
„Azymut” Fundacji Sternik
w Pruszkowie, otrzymuje
stypendium za osiągnięcia
sportowe m.in. za zajęcie
I miejsca w VII Ogólnopolskim Turnieju Koszykówki
Chłopców w Miedzychodzie, za zajęcie III miejsca
w VII Ogólnopolskim Turnieju Koszykówki Chłopców
w Bydgoszczy oraz zdobycie tytułu wicemistrza Mazowsza w sezonie 2017/2018
w kategorii U-13 w konkurencjach zespołowych.
Marta Świercz
Uczennica Szkoły Podstawowej nr 2 w Brwinowie,
otrzymuje stypendium za

osiągnięcia
artystyczne
m.in. zdobycie wyróżnienia na XIV Ogólnopolskim
Konkursie Skrzypcowym
im. G. Bacewicz oraz za zdobycie wyróżnienia w Regionalnych
Przesłuchaniach
Uczniów Szkół Muzycznych
I st.
Helena Torchalska
Uczennica Szkoły Podstawowej w Otrębusach,
otrzymuje stypendium za
osiągnięcia sportowe m.in.
za zajęcie I miejsca w finale
Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w drużynowym czwórboju lekkoatletycznym w Pruszkowie.
Julian Walas
Uczeń Szkoły Podstawowej
w Otrębusach, otrzymuje
stypendium za osiągnięcia
sportowe m.in. za zajęcie
I miejsca w biegu na 300 m
w Międzynarodowych Zawodach Lekkoatletycznych
w Siedlcach oraz za zajecie
I miejsca w reprezentacji
Polski w Pucharze Międzynarodowym w Czwartkach
Lekkoatletycznych w Łowiczu.
Michał Zięba
Uczeń Szkoły Podstawowej
im. Bohaterów Warszawy w
Podkowie Leśnej, otrzymuje
stypendium za osiągnięcia
artystyczne m.in. za zajęcie
I miejsca w Ogólnopolskim
Turnieju Tańca Towarzyskiego o Puchar Wójta Gminy Lesznowola Grand Prix
Polski FTS oraz za zajęcie I
miejsca w Ogólnopolskim
Turnieju Tańca Sportowego
pod honorowym patronatem Burmistrza Dzielnicy
Targówek m.st. Warszawy.
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Julia Sadkowska
Studentka Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Warszawie,
otrzymuje stypendium za
osiągnięcia sportowe m.in.
za zajęcie I miejsca w rozgrywkach Polskiej II Ligi
Koszykówki na Wózkach
sezonu 2017/2018, za zdobycie brązowego medalu w Mistrzostwach Polski Juniorów
w Koszykówce na Wózkach
U-22, za zajęcie I, II i III
miejsca w X Ogólnopolskim
Integracyjnym Mitingu Pływackim, III miejsca w Ogólnopolskim Mitingu Pływackim Osób Niepełnosprawnych, I miejsca w Zimowych
Otwartych Międzynarodowych Mistrzostwach Polski
Osób Niepełnosprawnych
w Pływaniu, za wielokrotne
zdobycie tytułów mistrzowskich w tańcu na wózkach
oraz za powołanie do Kadry
Polski w dyscyplinie tańca
osób niepełnosprawnych.
Zofia Sajecka
Studentka Warszawskiego
Uniwersytetu
Medycznego, otrzymuje stypendium
za osiągnięcia sportowe
m.in. za zajęcie I miejsca
na dystansie 50 m stylem
motylkowym, 100 m stylem zmiennym i I miejsca
w sztafecie zmiennej w Mi-

Fot. Urząd Gminy Brwinów (PR)

Lidia Sobońska
Uczennica LO im. S. Staszica
w Warszawie, otrzymuje stypendium za osiągnięcia edukacyjne m.in. za zdobycie
tytułu finalisty w Olimpiadzie Lingwistyki Matematycznej organizowanej przez
Komitet Główny Olimpiady
Lingwistyki Matematycznej
we Wrocławiu.

h iw u m ro

Fot. Urząd Gminy Brwinów (PR)

Fot. Archiwum rodzinne

LOGIA18 organizowanym
przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz za zdobycie tytułu laureata w Wojewódzkim Konkursie Matematycznym organizowanym
przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Fot. A rc

strzostwach Polski Uczelni
Medycznych w Pływaniu.
Kacper Słowikowski
Student Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych
Politechniki Warszawskiej,
otrzymuje stypendium za
osiągnięcia sportowe m.in.
za zajęcie II miejsca w kategorii Kumite drużynowe w
VII Mistrzostwach Świata
Karate Fudokan w Rumunii.
Kajetan Słowikowski
Student Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Głównej Handlowej na kierunku
Zarządzanie,
otrzymuje
stypendium za osiągnięcia
sportowe m.in. za zajęcie II
miejsca w XV Pucharze Polski w Kumite Drużynowym
Seniorów Mazovia Karate
Cup 2017.
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PANI NA SALONACH, CZYLI…
DYSKURSA W BAWIALNI I GARDEROBIE
Drogie Panie, Damy, Ladies, Mademmes!
Uczcijmy nasz dzień szczególny przy herbatce z Yorkshire lub, jeśli kto
woli, dowolnym assamie z konfiturą.
Przybądźcie do ziemiańskiego saloniku pań z Towarzystwa na miłe pogawędki o literaturze, modzie i sufrażystkach. Zapewniamy duchową ucztę
i trochę słodkości. Jeśli panowie życzą, także będą uprzejmie widziani,
aczkolwiek uprasza się, by zachowali stosowne maniery.
A po schodach na górce wytworne toalety obejrzeć polecamy, galerię kostiumów uroczych Madame Victorii Volter…

Dworek Zagroda, godzina 17.00, sobota 9 marca roku bieżącego

a może tak na ryby… na grzyby?
a może… akrobacje, nawigacje,
eksploracje i WAKACJE!
Zima minęła, pogoda się poprawia i istnieje
bardzo duże prawdopodobieństwo, że nadejdzie lato, a wraz z nim wakacje i dylemat: czy
dziadkowie przyjmą wnuka, skoro firma nie
daje dwóch miesięcy urlopu…. A może wysłać
progeniturę na wyprawę? Oto jest propozycja:
akrobacja, nawigacja i eksploracja pod opieką
doświadczonych i lubiących swoją pracę trenerów i animatorek. Wiatr, woda, słońce, duchy
w bunkrach, żubry w zagrodzie.. i mnóstwo
innych atrakcji czeka Wasze dzieci, jeśli pojadą
z nami w sierpniu na Mazury.

Zapisy już ruszyły | ok@ok.brwinow.pl | 22 729 34 15

żeglarsko - akrobatyczno
dla dzieci 7-13 lat
- odkrywczy

.wakacje
.w puszczy .na pokładzie .w bunkrach
.blisko przyrody .blisko historii

Wystawę „W garderobie Madame Victorii Volter”
tworzy ok. 30 strojów i kostiumów, zaprojektowanych przez Małgorzatę Retkowską.
Kolekcja sygnowana „Exclusive Design by Victoria
Volter” prezentowana jest na manekinach krawieckich, dopasowanych sylwetką indywidualnie do
każdego z kostiumów i epoki, z której pochodzą inspiracje strojów. Część z manekinów dodatkowo posiada głowy lub stelaże do prezentacji kapeluszy. Na
wystawie zobaczymy suknie inspirowane garderobą
takich kobiet jak: Helena Modrzejewska, Maria Konopnicka, Lucy Maud Montgomery czy Kate Winslet
w filmie „Titanic”. Będą to suknie dzienne, wieczorowe, balowe, kostiumy karnawałowe, zestawy do
jazdy na rowerze, do jazdy konnej oraz suknia ślubna
i suknia żałobna z okresu Powstania Styczniowego.

UWAGA, tylko dla dorosłych!

Otrębusy

Jeśli jesteś już duży, możesz oglądać filmy po Dzienniku, chcesz w miłym towarzystwie napić się
herbaty, poczytać, podyskutować, czasem coś wydziergać lub namalować, czasem poćwiczyć wzrok
i koncentrację, lub pojechać na koncert, czy na grzyby, to mamy dla Ciebie dobrą wiadomość:
w Otrębusach rusza KLUB AKTYWNEGO EMERYTA – spotkania prowadzi artystka, animatorka i sąsiadka: Marzenna Jacniacka.

Zapraszamy już 27 lutego na 11.00 do Świetlicy OKej przy ul. Krótkiej 10.
Ekonomiści i socjologowie prognozują, że warto…

我们邀请您参加中国文化的会议
czyli zapraszamy na spotkanie z kulturą Państwa Środka. Język, kaligrafia, muzyka, sztuka i kuchnia –

czy wiesz wystarczająco dużo o Chinach? A może chcesz się nauczyć kilku zwrotów?
Zapraszamy do Świetlicy OKej w Otrębusach – DZIEŃ CHIŃSKI | 2 marca, 11.00

w rytmach

poznaj metody działania zorganizowanych
grup przestępczych

i

Ą Ź bezpieczny

bawimy się

całego świata

23

lutego

.wesoła ekipa
.wychowawcy z OKeja
.trenerzy z OKeja
.Bosman z Ogonek

godz.
17.00 – 22.00

zapraszają

W BUDYNKU OSP
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22
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KAŻDEGO WIEKU

wykład poprowadzi

płk Andrzej Sąsiadek

12.00
Ośrodek „Mazur”
Ogonki k/ Węgorzewa

dy UKW

otwarte wykła
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Anna Czeremcha
W karnawał pączki zjadamy
Z pączków herbaty parzymy
Pączkami toksyny zmywamy
Pączkami infekcje leczymy
Zima dla zielarzy to czas przygotowań do wiosny, wymiatania zapasów, porządków na półkach z preparatami, ale nader wszystko to gorący czas pączków drzew. Niejednokrotnie zachęcałam Was do samodzielnych zbiorów
i przetwarzania czy konsumowania ich na surowo, ale przede wszystkim do
parzenia pączkowych herbatek. I, choć już po wielokroć tu było i trąbię od
lat „zimą zbierać pączki, zbierać pączki”, to właśnie dopiero przełom lutego
i marca jest najlepszym czasem na pączkowe zbiory drzew liściastych, a właściwie ten moment, w którym mrozy już zelżą, wiosna za pasem, a pączek
jeszcze nie pękł. Niestety może być to dopiero początek kwietnia. Trzeba
obserwować i cierpliwie czekać. Natomiast pączki drzew iglastych to teraz!
Od grudnia do końca lutego jemy na surowo, zbieramy, suszymy, przetwarzamy! Na herbaty, maści i lecznicze nalewki. Napiszę dziś Wam o pospolitych iglakach w kraju, sośnie i świerku.

zjadaj paczki
się chlapnąć czarnej herbaty. Ale serio, tej herbacie świerkowej z dziką różą
to trudno dorównać. Świerku nie suszymy, gałązki zawsze używamy świeże,
ale lasy mamy obfite w iglaki, więc można się wypuszczać po towar, co nie?

Sosna
Pączki sosny, a właściwie ich wyciągi wodne i alkoholowe ułatwiają oddychanie, odkażają drogi oddechowe, upłynniają zalegający śluz przy kaszlu
i katarze, osuszają oskrzela, wzmagają krążenie krwi i zmniejszają gorączkę.
Wyciągi olejowe wcierane w skórę pobudzają miejscowo ukrwienie działając przeciwbólowo.
Pączki sosny zbieramy teraz, w lutym są pełne smakowitych witamin, soków
i żywic, cudownie odświeżają, wzmacniają i chronią jamę ustną przed wszelką zarazą. Żucie pączków w lutym powinno być narodowym obowiązkiem
opatrzonym specjalną ustawą rządową! Wtedy naród byłby zdrów jak ryba.
Pączki można, ba! należy suszyć w temperaturze pokojowej, zbyt wysoka
temperatura pozbawi je eterycznego olejku, którego pąki mają w bród. Następnie parzyć zalewając wrzątkiem i pić szybko, ażeby te olejki nie wszystkie wyparowały. No a przynajmniej je wdychać.
Tak też postępujemy z igliwiem, gotujemy je wdychamy opary robiąc sobie
super skuteczną inhalację, następnie fru gar do wanny lub do miski i moczymy swe członki jedyne, coby im dostarczyć podmuchu lasu, wzmocnić
i rozgrzać. Igliwie możemy też suszyć i z pączkami mielić w młynku na proch
i mieszać jedną część towaru z jedną częścią wódki i jedną częścią miodu
uzyskując ziołomiód, lekarstwo na przeziębienie, a i do smarowania ran, rybiej łuski czy pękających pięt. Próbujecie sobie! Najważniejsze żeby próbować i znajdować nowe, boskie rozwiązania.
W dawnej medycynie ludowej używano syropu właśnie z pączków sosny
z dodatkiem owoców jałowca, sądzę, że celem wzmożenia działania moczopędnego i rozgrzewającego.
Zapewne znajdzie się ktoś, kto upomni mnie, że to chyba wiosną z pędów,
a nie zimą z pączków. A ja na to powiem – tak, z pędów robi się pyszne
słodkie syropy dla dzieci, ale to zupełnie inny przepis niż ten dawny, kiedy
destylowane pączki łączyło się z igliwiem, jałowcem i drewnem gwojakowca. Z pędów zróbcie owszem, ale to w kwietniu, a nawet maju może – wszak
zależy to od pogody.

Świerk
Pędy sosny (te zeszłoroczne) z młodziutkimi pączkami – źródło witaminy C
– na herbaty! Trza to ciut pogotować, odwar zrobić i pić przy chorobach górnych dróg oddechowych, zaflegmieniu, kaszlu, zatokach, oskrzelach, bólu
głowy. Herbatka i brzuszkowi dobrze zrobi. Podziała też moczopędnie, co
i na samopoczucie dobrze wpłynie, i na boleści artretyczne, reumatyczne.
Po prostu idź i rwij świerk i pij go ku uciesze nozdrzy, bo pachnie to jak całe
święta bożonarodzeniowe świata. Do takiej herbatki pasuje dzika róża, tymianek, miód, pędy malin lub syrop malinowy.
Już kiedyś zachęcałam Was do zrobienia sobie roku „Nie kupię herbat przez
cały rok, będę piła tylko badyle i liście”. Czy któraś z Was spróbowała? Ja
przez cały 2018 wytrwałam, choć uczciwie powiem, że w pracy zdarzyło mi

PORTRET Z SOSNĄ | foto_ELIZA KOS
modelka: Bożenna Majewska, UKW; zdjęcie jest ilustracją do planowanego wydawnictwa o lokalnych roślinach autorstwa Anny Czeremchy, które ujrzy światło dzienne już tej wiosny!

Wicek – balsamiczny ochroniarz
Najprościej na świecie jest zrobić sobie maść przeciw przeziębieniom i do
inhalacji jednocześnie zbierając żywicę sosny i świerku (i innych iglaków,
daglezji, modrzewia), gałązki świerku, igliwie sosny, wrzucając 1 część towaru do 1 części oleju kokosowego i w gorącej kąpieli wodnej to trzymać
póki żywice się nie rozpuszczą, a igliwie nie odda koloru, zwykle trwa to
ok 2-3 godzin. Potem siup przez gazę i oto mamy balsam, który i na blizny,
i na ukąszenia jest lekarstwem, a stare księgi piszą, że wklepywany w czoło
„rozum odnajdywał, jeśli się komuś zawieruszył”. Do takiego balsamu, po
przestygnięciu, dodamy olejek kamforowy, miętowy i eukaliptusowy i już,
balsamiczny ochroniarz Wicek gotowy, domowa wersja maści Vick, o niebo
lepsza, bo o najprawdziwsze własne zbiory!

Kąp się w igłach
Igliwie sosny i świerku możesz wysuszyć, zmielić i połączyć z solą w równych
proporcjach, najlepiej solą nieoczyszczoną – zielona sól kąpielowa leśna
gotowa i w swej naturze prosta, żadnych sztucznych zapaszków. Kąp się
w igłach w potrzebie, w chorobach stawów, w łuszczycy.

Zbieraj igły, zjadaj pączki, bądź jak sarna, bądź jak łoś. Do zobaczenia
w lesie i na zajęciach!
Wasza Czeremcha

korzystałam z www.rozanski.li
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czytamy razem

BIBLIOTEKA MA 70 LAT

LAT

Nowy 2019 rok przywitaliśmy pięknym jubileuszem – nasza Biblioteka skończyła 70 lat!
Jak czytamy w materiałach będących pokłosiem I Sympozjum Towarzystwa Przyjaciół Brwinowa, Biblioteka Publiczna w Brwinowie rozpoczęła swoją działalność 16 stycznia 1949 roku:
Uroczystego otwarcia dokonał w dniu 16 stycznia 1949 r. wójt gminy Letnisko-Brwinów Bronisław Józefowicz. Mały lokal przy ul. Grodziskiej 5 mógł pomieścić 400-tomowy księgozbiór
udostępniony przez ówczesną kierowniczkę Marię Żurowską 86 czytelnikom.
Ten jubileusz zainspirował nas do stworzenia historii mówionej o naszej Jubilatce. Dlatego
kierujemy do Państwa apel:
Wszystkich, którzy pamiętają narodziny i wczesne lata brwinowskiej biblioteki, prosimy o zgłaszanie się do nas i podzielenie się swoimi wspomnieniami. Zbieramy wszelkie ślady pamięci o naszej bibliotece, a każda, choćby najmniejsza relacja jest dla nas cenna.
Razem napiszemy historię Biblioteki!

ZAKŁADKA DO KSIĄŻEK
NIEKTÓRZY LUBIĄ POEZJĘ

Ludmiła Laskowska

– pisała Wisława Szymborska. A my, po rozstrzygnięciu Konkursu Poetyckiego „Mały Parnas”, możemy dodać – niektórzy tworzą wiersze. Wciąż.
W konkursie udział wzięło 36 uczestników, wpłynęło 49 wierszy – jury poświęciło pewne, bardzo zimne styczniowe przedpołudnie na lekturę
utworów i gorącą dyskusję nad werdyktem. Czytałyśmy wiersze poważne i śmieszne, dopracowane i pospieszne, rymowane i wolne. Dać
komuś wiersze do lektury, to jak zaprosić do swego wewnętrznego świata, byłyśmy więc wzruszone i przejęte. Czytałyśmy o porach roku,
rodzeństwie, domowych zwierzątkach, miłości, nadziei, ojczyźnie, ekologii, rozterkach egzystencjalnych – tematy od intymnych po ogólnoludzkie, jak w „profesjonalnej” poezji. To było bardzo fajne doświadczenie. Nie miałybyśmy jednak co czytać, gdyby nie Szanowne Panie
Polonistki, które zmobilizowały swoich uczniów do podjęcia poetyckiego wyzwania. To one są przecież pierwszymi przewodniczkami po
świecie liryki, „w szkole się musi” mieć kontakt z mową wiązaną, dociekać, „co poeta chciał powiedzieć” – tematy i styl wypowiedzi pokazały
nam, że Panie Nauczycielki nie straszą poezją, przeciwnie – ośmielają do szukania indywidualnej formy wyrazu, zachęcają do pisania czegoś
własnego, osobistego.
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LAUREATAMI I EDYCJI BRWINOWSKIEGO KONKURSU POETYCKIEGO
„MAŁY PARNAS” ZOSTALI:

z

w

przez całe swoje życie literackie.
Wielokrotnie powracał do
powstałych już nowel: poprawiał, zmieniał tytuły, dodawał
fragmenty, układał w nowe zbiory. Przy każdym wznowieniu
ponownie się nad nimi pochylał,
długo je szlifował, by wreszcie
nadać im ostateczny kształt.

n o w e l e

Wiersz jest jak list w butelce, trzeba delikatnie rozkładać zmaltretowany papier, żeby go nie podrzeć, widzimy,
że ktoś
miał mało miejsca i musiał mocno
Zygmunt
Bartkiewicz
1 8 rozmyło,
6 7
|
1 a
9 przecież
4 4
skondensować treść, coś się zatarło,
wiemy, że to, co napikrótkiej formy
prozatorsał, musiało być dla niego ważne!Mistrz
Dlatego
w
ogóle
pisał.
Do lektury potrzeba
skiej. Nowele, obrazy, szkice, re– stanowią
cierpliwości, spokoju i uważności,portaże
ale opowiadania
warto poświęcić
czas, by przekonać się,
najcenniejszą i najliczniejszą
część jego pisarskiego
dorobku.
że „ta dzisiejsza młodzież” jest wrażliwa
na piękno,
spragniona prawdziwych
Zadziwiają bogactwem tematyuczuć i autentycznego świata, wyczulona
na fałsz i skora do śmiechu i jak
ki, różnorodnością opisywanych
środowisk, a także wnikliwością
wszystkie pokolenia wstecz – szuka
dla wyrażenia
obserwacji.
Pisarz tworzył je siebie własnej formy.
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Łucja Karasińska, Agata Przybylska i Jan Lipka – zdobywcy
Nagrody Głównej. Wyróżnieni zostali również: Anna Kurządkowska, Gabriela Łysoniewska, Agnieszka Ratyńska, Stanisław Pyza,
Szymon Żebrowski, Natalia Nieszyn, Natalia Sztorc, Małgorzata
Brzostowska, Antonii Sarna, Amelia Marchwiak. Gratulujemy!

b

Wiersze młodych poetów zostaną wydrukowane we wspólnym tomiku, który ukaże się nakładem
brwinowskiej biblioteki. Będzie to już nasza druga publikacja. Tomik poezji, oprócz nagród rzeczowych i książkowych, zostanie wręczony laureatom podczas finałowej gali. Uczestnicy konkursu
spotkają się też z poetką Barbarą Szelągowską.
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a n n a ż a c z e k- s i w c z u k

WYDALIŚMY KSIĄŻKĘ!
Dzielimy się z Państwem wielką radością – zadebiutowaliśmy w roli
wydawcy! Naszą pierwszą publikacją
jest wybór nowel Zygmunta Bartkiewicza, brwinowskiego artysty,
budowniczego dworku Zagroda.
Książka jest gratką nie tylko dla wielbicieli polskiej literatury, ale także
dla kolekcjonerów pięknych przedmiotów – to książka perełka, o której
projekt graficzny i ilustracje zadbała
Anna Żaczek-Siwczuk.
Nasza radość jest tym większa, że
działalność wydawniczą zapoczątkowaliśmy w jubileuszowym dla nas
roku: obieramy to za dobrą wróżbę.
Relacja z wieczoru promocyjnego
książki w następnym numerze „Ratusza”. Książki dostępne w oddziałach
naszej biblioteki w cenie 20 zł.

Z KALENDARZA BIBLIOTEKARZA
WIERSZE NAGRODZONE NAGRODĄ GŁÓWNĄ
Gdy nadchodzi zima…
Gdy nadchodzi zima, można zachorować,
wtedy pod ciepły koc należy się schować.
Gdy nadchodzi zima, wskocz do łóżka wygodnego
i zatop się w książce na całego.
Gdy nadchodzi zima, usiądź w fotelu wygodnie
i poczekaj na wiosnę, aż będzie pogodnie.
[Jan Lipka, klasa IV]

Nadzieja
Raz na jakiś czas – rzadko, lecz tak bywa,
że moją duszę szara chmura pokrywa.
Wtedy patrzę za okno na świat dookoła,
a on mnie ciągle woła i woła, i woła…

I daje znaki, i puszcza oko,
a tam w przestworzach ptaki wysoko
latają, beztroskie w wielkim błękicie,
nie patrząc na to, co było, co będzie…
Może i mnie nadziei przybędzie?
[Łucja Karasińska, klasa VI]

Wspinaczka

Gdy wspinam się po ściance,
wyglądam jak mucha na firance.
Wspinaczka to mój ulubiony sport.
Kiedy się wspinam, czuję się jak dziki kot.
Już jestem bardzo wysoko,
krzyczę do mamy, że u mnie spoko.
Mama jest bardzo przerażona,
ale ja się wspinam wyżej niczym niezrażona.
[Agata Przybylska, klasa V]

21 lutego | ZSO w Brwinowie, ul. Żwirowa 16 | godz. 11.30

finał I edycji Brwinowskiego Konkursu Poetyckiego „Mały Parnas”: prezentacja
laureatów, wręczenie nagród oraz spotkanie z poetką Barbarą Szelągowską

22 lutego | Brwinów, ul. Kościuszki 1E | godz. 18.00

Slajdowisko – fotografie i wspomnienia z podróży: po południowej Francji oprowadzi nas Magdalena Panek, wielbicielka podróży i nurkowania

26 lutego | Brwinów, ul. Grodziska 12 | godz. 11.00

spotkanie klubu DKK: dyskusja o książce Amandy Prowse „Córka doskonała” (marzenia a rzeczywistość, relacje rodzinne, kobiecość, literatura obyczajowa)

27 lutego | Filia w Otrębusach, ul. Wiejska 1 | godz. 11.00

spotkanie klubu DKK: dyskusja o książce Pauliny Wilk „Lalki w ogniu” (Indie, kontrasty społeczne, egzotyka kulturowa, reportaż)

czwartki | godz. 17.30

Brwinów, ul. Kościuszki 1E oraz Filia w Otrębusach, ul. Wiejska 1
Wieczór z bajką: literackie spotkania dla najmłodszych: głośnie czytanie, zagadki,
konkursy
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25-letni Przemek Gryczka, mieszkaniec Brwinowa, uległ we wrześniu 2018 r. poważnemu wypadkowi – ma uszkodzony rdzeń kręgowy. Szansą
dla niego jest kosztowna rehabilitacja.

P

rzemek studiował biotechnologię na UW
i inżynierię Środowiska na
SGGW. Jego życiowe plany
przerwał wypadek, któremu
uległ we wrześniu ubiegłego roku – ma uszkodzony
rdzeń kręgowy na wysokości kręgów C4 i C5. W rezultacie został niemal całkowicie sparaliżowany.
Obecnie Przemek znajduje się pod opieką specjalistów z Instytutu Rehabilitacji im. św. Hildegardy
w Falentach, gdzie intensywnie ćwiczy. Robi coraz więk-

sze postępy, zaczyna ruszać
prawą ręką i ramionami. Jak
piszą jego znajomi organizujący zbiórki: Przemek nie
poddaje się, ciężko pracuje,
nigdy nie opuszcza go pogoda ducha i poczucie humoru. RAZEM POSTAWMY
PRZEMKA NA NOGI!
Można pomóc, przekazując 1% podatku lub wpłacając darowniznę na konto:
Fundacja Avalon
ul. Kajki 80/82/1, Warszawa
Numer rachunku:
62 1600 1286 00030031 8642 6001
Tytuł wpłaty: Gryczka, 10577

1% podatku można przekazać przez deklarację PIT
Numer KRS: 0000270809
Cel szczegółowy: Gryczka, 10577

Dla przedsiębiorców na start
Premię w wysokości 50 tys. zł na rozpoczęcie
działalności można uzyskać w naborze planowanym w marcu br. przez Lokalną Grupę
Działania „Zielone Sąsiedztwo”.

W

arunkiem jest przygotowanie i złożenie wniosku wraz
z biznesplanem, a następnie po podpisaniu umowy
o dofinansowanie – utworzenie i utrzymanie przez co najmniej 2 lata jednego miejsca pracy. Wnioski rozpatrywane
będą w trybie konkursowym. Zainteresowane osoby zachęcamy do kontaktu z biurem LGD Zielone Sąsiedztwo.
Spotkanie informacyjne w Brwinowie
odbędzie się 11 marca w godz. 17–19
w sali OSP przy ul. Pszczelińskiej 3.
Informacje: www.zielonesasiedztwo.pl
e-mail: zielonesasiedztwo@gmail.com
tel. 22 724 58 90.
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1

19:00

10 TENORÓW!

2

18.00

DZIADEK DO ORZECHÓW

3

17:00

piątek

MARZEC 2019

1% podatku
na rehabilitację
Przemka Gryczki

sobota

niedziela

5

koncert

Młody Balet Polski

KALEJDOSKOP BARW POLSKI

koncert
PZLPiT „Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego

MAGICZNA PODRÓŻ
– PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA

wtorek

10:00
12:30

6

11:00

10

widowisko edukacyjne
PZLPiT „Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego

15:00

EDITH PIAF I PRZYJACIELE

16

18:00

17

17:00

24

18:00

spektakl teatralny

29

19:00

NARODOWY BALET UKRAINY - VIRSKI

środa

niedziela
sobota

niedziela
niedziela
piątek

widowisko edukacyjne
PZLPiT „Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego

ROMANCA Á LA KUJAWIAK

koncert

KALEJDOSKOP BARW POLSKI

koncert
PZLPiT „Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego

KALEJDOSKOP BARW POLSKI

koncert
PZLPiT „Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego

JASKINIOWCY

Dyrekcja zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze. Rezerwacja i sprzedaż biletów:
mazowsze.waw.pl oraz w kasie biletowej „Mazowsza”
ul. Świerkowa 2, 05-805 Otrębusy, tel. 22 20 88 200 bow@mazowsze.waw.pl
mazowsze.waw.pl

o g ł o s z e n i e

PGE Dystrybucja Rejon Energetyczny Pruszków podaje na swojej stronie
internetowej informacje o planowych wyłączeniach energii elektrycznej. Można
zamówić newsletter z informacjami:
https://pgedystrybucja.pl/wylaczenia

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

kolejne
Kolejnewydanie
wydanieUKAŻE
na początku
SIĘ 13 marcA
lutego2019
2018r.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  Brwinowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, ul. Wilsona 46  Venus Salon Fryzjersko-Kosmetyczny,
ul. Armii Krajowej 3 lok. 2
BRWINÓW: SKLEPY
Sklep „Czwórka”, ul. Grodziska 4  Apteka, ul. Grodziska 7  sklep, ul. Grodziska 9  Galeria Brwinów, ul. Grodziska 46  Hurtownia Magmar, ul. Wilsona 52  Sklep Jaworek, ul. Wilsona 28A
 Pchli Targ, ul. Leśna 3  Sklep Antoniak, Rynek 25  Masarnia Ratyńscy, Rynek 22  Top Market, ul. Armii Krajowej 14  Społem, ul. Pszczelińska 48  Spiżarnia u Krysi, ul. Pruszkowska 
sklep, ul. Kraszewskiego 1  sklep U Jacka, ul. Sochaczewska 19  sklep piekarni Otrębusy, ul. 11 Listopada 4F  sklep na Borkach, ul. Kępińska 66  kioski przy rondzie W. Kowalskiego
otrębusy: Szkoła Podstawowa, ul. M. Piaseckiego 2  Toeplitzówka, ul. Wiejska 1 – Biblioteka, NZOZ  Przedszkole, ul. M. Piaseckiego 2A  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 
sklep Mezon, ul. Helenowska 1
kanie: sklep „Małgosia”, ul. J. Piłsudskiego 58  sklep przy WKD, ul. J. Piłsudskiego 11  Patataj, ul. Krótka 9  Os. Słoneczne, Galeria Pomysłów Pasja, ul. Zawilcowa 14
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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Świetlice

Zapisy i informacje 22 729 59 34 oraz na miejscu w godzinach zajęć

oferta kulturalna

Domaniew

Domaniew 22 H

Na terenie gminy Brwinów, w Domaniewie, powstała świeżutka, nowiutka świetlica! Program zajęć wciąż pączkuje. W tej chwili działają pracownie: informatyczna i rękodzielnicza (dorośli), pracownia plastyczna kARTki, zajęcia adaptacyjne dla najmłodszych Małej Akademii Umiejętnosci MiAU, oraz raz
w miesiącu pracownia zielarska – tajniki zielarstwa i ziołolecznictwa oraz domowe kosmetyki z lokalnych surowców roślinnych. Oczywiście świetlica w Domaniewie to również kultura fizyczna – zapraszamy na pilates, gimnastykę korekcyjną oraz na zajęcia dziecięcej grupy tanecznej.

poniedziałek
PILATES

godz. 11.30_12.30

wtorek
GIMNASTYKA KOREKCYJNA

godz. 18.15_19.00

środa
MiAU | BRYKANIE Z CIOCĄ OLĄ

godz. 10.00_10.45

czwartek
DZIECIĘCA GRUPA TANECZNA

godz. 17.00_18.00

RĘKODZIEŁO DLA SENIORÓW

piątek
ZAJĘCIA ZIELARSKIE

KAŻDY PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA
godz. 17.00_20.00

godz. 11.00_13.00

INFORMATYKA DLA DOROSŁYCH

KARTKI | LABORATORIUM KOLORU

godz. 17.00_18.00

Cyprysowa 4

godz. 17.00_18.00

Owczarnia

Owczarniańskie Wiejskie Centrum Animacyjne OWCA to miejsce spotkań artystycznych dla małych i dużych, przepełnione magią ziół i okolicznej przyrody. 15 lutego odbyło się spotkanie robocze nowych zajęć – OWCA SZYJE – zapraszamy już od 1 marca, szczegóły pod telefonem.
CHODŹ POĆWICZYĆ

godz. 20.00_21.00

CRAFTY MAMA

RĘKODZIEŁO I BRYKANIE
DLA MAM Z DZIEĆMI
godz. 10.00_14.00

ZIELARSTWO DLA SZKÓŁ

ZAJĘCIA W BLOKACH TEMATYCZNYCH
godz. 11.00_14.00

ZIELSKO CZARODZIEJSKO

godz. 15.00_19.00

KARTKI
PLASTYKA DLA DZIECI

godz. 17.00

CHODŹ POĆWICZYĆ

godz. 19.30_20.30

artOWCA
RYSUNEK DLA MŁODZIEŻY
I DOROSŁYCH

godz. 17.30_18.30

OWCA SZYJE

godz. 16.00_18.00

Otrębusy

Krótka 10

A w Otrębusach kolejne nowości, Klub Aktywnego Emeryta, o czym więcej na stronie 8 oraz wkrótce nauka języka chińskiego! tak, czas najwyższy :)
A już teraz m.in. kreatywne zajęcia edukacyjne i artystyczne, nieco ruchu oraz szeroko dostępna pomoc edukacyjna.
ZAJĘCIA REEDUKACYJNE

godz. 13.00_19.00

ZAJĘCIA REEDUKACYJNE

godz. 10.00_11.00
godz. 14.00_19.00

SENSOPLASTYKA

ŚWIETLICA ŚOPS

godz. 13.00_17.00
STACJA BADAWCZO-DOŚWIADCZALNA

KORELACJE

godz. 18.15_19.15

godz. 10.30_12.00
ŚWIETLICA ŚOPS

godz. 13.00_17.00

KARTKI – PLASTYKA DLA DZIECI

godz. 17.00_18.30

FITNESS

godz. 19.15_20.15

ZAJĘCIA REEDUKACYJNE

godz. 14.00_19.00

ZAJĘCIA REEDUKACYJNE

godz. 11.00_12.00
godz. 14.00_20.00

ZAJĘCIA REEDUKACYJNE

godz. 14.00_18.00

KLUB AKTYWNEGO EMERYTA

godz. 11.00_13.00
ŚWIETLICA ŚOPS

godz. 13.00_17.00

ŚWIETLICA ŚOPS

godz. 13.00_17.00
STACJA BADAWCZO-DOŚWIADCZALNA

racjeEKSPLORACJE

godz. 17.15_18.45

FITNESS

godz. 19.15_20.15

ŚWIETLICA ŚOPS

godz. 13.00_17.00

