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Komentarz Burmistrza

zakończony cykl spotkań

O bardzo dobrej ocenie władz gminy świadczy udzielenie przez Radę Miejską w Brwinowie absolutorium za 2018 r.
oraz wotum zaufania dla burmistrza Arkadiusza Kosińskiego.
Brwinów został też uznany za „Gminę dobrze zarządzaną”
przez wydawcę czasopism „Magazyn gospodarczy FAKTY”
i „Rynek inwestycji”.
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„Rocznego programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok”
> strona 5

Seniorzy zapraszają

> strona 6

Uniwersytet Każdego
Wieku
rok akademicki 2019/2020

> strona 7

Qltywator

strony Gminnego Ośrodka
Kultury w Brwinowie

> strony 8–9

Karta biblioteczna

> strona 10

O bezpieczeństwie

relacja z Nocnej Masy
Krytycznej i imprezy Mocna
Nocna Jazda

> strona 11

Hala sportowa
nowy plan zajęć

> strona 12

Przebudowana droga do szkoły i zespołu „Mazowsze”
Nowa jezdnia, ścieżka rowerowa i chodnik – przebudowany ciąg ulic od szkoły w Otrębusach
do siedziby zespołu „Mazowsze”, współfinansowany przez samorząd województwa mazowieckiego,
umożliwia wygodną i bezpieczną komunikację w tej części Otrębus. 3 października w Otrębusach
gościł marszałek Adam Struzik, który wziął udział w sadzeniu platanów przy ul. Piaseckiego.

O

d niedawna kierowcy i piesi zmierzający do szkoły i
przedszkola w Otrębusach
oraz do siedziby zespołu „Mazowsze” mogą korzystać z przebudowanej
drogi. 			
	Zakres prac objął przebudowę ciągu dróg gminnych Piaseckiego, Poziomki
i Malinowej od ul. Natalińskiej (DW nr 720) do skrzyżowania z ul. Świerkową,
wraz z budową odwodnienia
oraz przebudową teletechniki. Został też zbudowany
chodnik i miejsca postojowe wzdłuż ul. Piaseckiego
(96 miejsc) i ul. Malinowej
(40 miejsc). Oprócz tego
powstał też ciąg pieszo-rowerowy prowadzący do
Matecznika Mazowsze.

Wzdłuż przebudowanej
drogi pamiątkowe platany
zasadzili: marszałek Adam
Struzik i Bożena Żelazowska
– radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego, dyrektor przedszkola w Otrębusach Irena Tokarewicz-Romanowska wraz z przedszkolakami, dyrektor Szkoły
Podstawowej w Otrębusach
Sebastian Kończak wraz
z uczniami. Przedszkolaki
i uczniowie otrzymali w prezencie od marszałka zestawy
odblasków, które poprawiają
widoczność po zmroku. Kolejne drzewa posadzili: dyrektor PZLPiT „Mazowsze”
Jacek Boniecki, burmistrz
Arkadiusz Kosiński wraz ze
swoimi zastępcami – Sławomirem Walendowskim i Jerzym Wysockim, mieszkan-

ki Otrębus – sołtys Katarzyna Jacniacka i radna Rady
Miejskiej w Brwinowie Marta Bartos, pracownicy Urzędu Gminy Brwinów – Katarzyna Lewandowska – kierownik Zespołu ds. Funduszy Zewnętrznych i Urszula
Wróbel – Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów

– oraz przedstawiciel wykonawcy firmy Fal-Bruk wraz
z inspektorem nadzoru.
Koszt inwestycji wyniósł
2 155 752,70 zł, z czego połowę pokryła dotacja przekazana przez samorząd województwa mazowieckiego.
Na zdjęciach: migawki
z ul. Piaseckiego, 3.10.2019 r.
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Przystanki w Biskupicach świecą przykładem
Nowe wiaty przystankowe w Biskupicach, przy drodze DW nr 720 łączącej Brwinów i Błonie,
są wyposażone w panele fotowoltaiczne, które wytwarzają prąd do ich oświetlenia.

Gmina Brwinów
dobrze wykorzystała
dotacje uzyskane
w ramach Mazowieckiego Instrumentu
Aktywizacji Sołectw.
W artykułach na
stronie obok przedstawione są zadania
zrealizowane
w sołectwach
Biskupice i Falęcin.
Każde z nich uzyskało
dotację z budżetu
samorządu województwa mazowieckiego w wysokości
10 tys. zł.
W kolejnym numerze:
zadania w sołectwach
Moszna i Otrębusy

adanie „Zakup i montaż
dwóch wiat przystankowych w sołectwie Biskupice”
wyróżnia się na tle innych
przedsięwzięć sołeckich realizowanych w tym roku na
Mazowszu – sołtys Biskupic
Elżbieta Dolota i burmistrz
Arkadiusz Kosiński odebrali
nagrodę podczas uroczystej
gali w Mateczniku Mazowsze, która była podsumowaniem tegorocznej edycji
programu.
Pasażerowie brwinowskiej komunikacji w Biskupicach mogą teraz oczekiwać na przyjazd autobusu
w dużo lepszych warunkach. W trakcie oczekiwania na autobus można usiąść
na ławce oraz zapoznać się
z ogłoszeniami zamieszczonymi w gablocie informacyjnej, która podświetla
się dodatkowym światłem
uruchamianym na fotokomórkę, gdy zbliży się do

niej osoba zainteresowana wywieszonymi w niej
ogłoszeniami. Schronienie
znajdą tu także rowerzyści,
którzy będą mogli przeczekać deszcz lub odpocząć
podczas dłuższej wyprawy
rowerowej. Nowe wiaty mają
z trzech stron przeszklone
ściany chroniące przed słońcem, wiatrem, deszczem czy
śniegiem, są wyposażone w
tablice informacyjne i kosze
na śmieci, a po zmroku automatycznie włącza się ich
oświetlenie, zasilane prądem
produkowanym w panelach
fotowoltaicznych.
Przez Biskupice przebiegają trasy dwóch linii autobusowych: Brwinów Rynek
– Rokitno – Brwinów Rynek
oraz Brwinów Rynek – Rokitno – Błonie. Pierwsza
z linii cieszy się sporą popularnością ze względu na to,
że jest nie tylko linią dojazdową łączącą wsie z miastem

Fot. Urząd gminy Brwinów (PR)

Urząd Gminy Brwinów: adresy i telefony			

postarała się o zagospodarowanie terenu wokół nowej
ścieżki. Jazda na rowerze w
otoczeniu zieleni jest przyjemnością i w większym
stopniu służy też zdrowiu.
Dzięki dofinansowaniu
uzyskanemu w ramach „Mazowieckiego Instrumentu
Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” możliwy
był zakup 60 sztuk dużych,
ok. 3-metrowych drzew.
O tej porze roku posadzone
drzewa zrzuciły już liście,
ale wiosną, gdy kasztanow-

				

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

ce zazielenią się, a następnie
zakwitną na różowo, staną
się piękną ozdobą ścieżki.
Kasztanowce czerwone
charakteryzują się obficie
rozgałęzioną koroną, która
sprawdzi się w roli zacienienia terenów wokół ścieżki.
Są polecane do sadzenia przy
ulicach i chodnikach. Ważne jest też to, że ten gatunek
kasztanowca jest odporny
na szkodnika szrotówka,
który niszczy przede wszystkim kasztanowce pospolite.

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
(str. 7–9 i 12, Karta Biblioteczna str. 10)

Straż Miejska

22 729 63 94

oraz bezpłatny
z terenu gminy:

986

e-mail: straz.miejska@brwinow.pl

e-mail: brwinow@
brwinow.pl

sową miejscowości ważne z
punktu widzenia mieszkańców. Biskupice i sąsiednie
sołectwa należą do parafii w
Rokitnie, co także zwiększa
zapotrzebowanie mieszkańców na komunikację autobusową na tej trasie.
Całkowity koszt zakupu
i montażu dwóch wiat wyniósł 26 801,70 zł.

Gmina Brwinów dba o sadzenie szpalerów drzew przy nowych ścieżkach rowerowych. W połowie
października przy drodze z Brwinowa do Grudowa zasadzono 60 kasztanowców.
owa ścieżka rowerowa
zbudowana w ramach
projektu „Rozwój systemu
dróg rowerowych w gminie
Brwinów” prowadzi wzdłuż
drogi gminnej, od Osiedla
Sochaczewska do skrzyżowania w Grudowie. Jej trasa
przebiega w sąsiedztwie pól
uprawnych oraz grudowskich zabudowań gospodarczych, ale budowa tego odcinka jest częścią większego
planu – połączenia ścieżką
rowerową Brwinowa i Milanówka. Gmina Brwinów

22 738 26 15

będącym siedzibą gminy,
lecz pełni także funkcję linii
szkolnej, dowożącej dzieci
do Szkoły Podstawowej nr 1.
Na trasie obydwu linii autobusowych znajduje się również miejscowość Rokitno
w gminie Błonie. Konieczne
było zawarcie międzygminnego porozumienia, by połączyć jedną linią autobu-

60 kasztanowców przy drodze do Grudowa

N

Urząd Gminy

Fot. Urząd gminy Brwinów (PR)
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Komentarz burmistrza
Arkadiusza Kosińskiego

Burmistrz Gminy Brwinów
Arkadiusz Kosiński
oraz Przewodniczący Rady Miejskiej
Sławomir Rakowiecki zapraszają na

uroczyste obchody
święta niepodległości
11 LISTOPADa (PONIEDZIAŁEK)
godz. 1030 Msza Święta w intencji Ojczyzny

w kościele pw. św. Floriana w Brwinowie

godz. 11

30

Uroczystości przed Pomnikiem
Niepodległości

godz. 1200 Wspólne śpiewanie hymnu RP
Harcerze zapraszają:
• do miasteczka ZHP na Rynku (w godz. 1210-1300)
• na ognisko harcerskie ZHR przy dworku Zagroda
(ul. Grodziska 57) o godz. 1700

na temat rozmów z mieszkańcami gminy

– podsumowanie cyklu 16 spotkań
Spotkaniem w OSP w Brwinowie zakończyłem tradycyjną jesienną serię 16 spotkań z
mieszkańcami naszej Gminy
(14 spotkań w sołectwach i 2
w Brwinowie).
Wszystkie nasze tegoroczne wieczorne i nocne rozmowy trwały łącznie 2031 minut, tj. 33 godziny i 51 minut.
Dziękuję wszystkim osobom,
które znalazły czas na to,
żeby wziąć osobisty udział w
naszych rozmowach i dyskusjach.
Część zgłoszonych mi
uwag, opinii, wniosków,
spostrzeżeń i zastrzeżeń już
przekazałem do moich pracowników, a resztę przekażę
w najbliższych dniach.
Nasze regularne coroczne spotkania i wsłuchiwanie
się w Państwa głosy przynosi
dobry skutek, bowiem lwia
część kiedyś zgłaszanych
spraw została już załatwiona, część jest „w trakcie realizacji” i z każdym rokiem rozmawiamy o coraz „lżejszych”
problemach.

Oto garść informacji statystycznych dot. tegorocznych
spotkań:
średnio każde spotkanie
trwało 2 h i 7 min,
najdłuższe spotkania ex
aequo odbyły się w Żółwinie (30.09.) i Brwinowie
(06.10.) – każde z nich
trwało 3 h i 5 min,
niewiele krócej trwało spotkanie w Kaniach
(24.09.) – 2 h i 57 min,
spotkanie w Domaniewie
(26.09.) okazało się najbliższe średniej, bo trwało
2 h i 8 min,
najkrócej trwało spotkanie w Mosznie (26.09.) –
61 min.
Szczególne słowa podziękowania za frekwencję w czasie
spotkania należą się mieszkańcom Tereni i Żółwina.
Jak pamiętacie, w poniedziałek 30 września przez naszą
Gminę przeszły silne wiatry
i deszcze, które zostawiły za
sobą powyrywane z korzeniami drzewa, połamane konary i zerwane linie energe-

tyczne. Jadąc na spotkanie do
Żółwina, byłem przekonany,
że będzie pewnie tylko kilka
osób. Tymczasem, pomimo
zimna, wiatru i deszczu oraz
niedziałającego oświetlenia
ulicznego do strażnicy OSP
dotarło ponad 40 osób! Chapeau bas!
PS. Ażebyście do kolejnej jesieni nie zapomnieli jak wyglądam, już teraz zapraszam
wszystkich na kolejne spotkanie: wieczorem we wtorek
19 listopada wraz z Komendantem Powiatowym Policji zaplanowaliśmy debatę
o bezpieczeństwie w naszej
Gminie, w której wezmą
udział przedstawiciele policji, straży miejskiej i straży
pożarnej. Zaprosimy na nią
również przedstawicieli zarządców dróg wojewódzkich
(MZDW) i dróg powiatowych
(Zarząd Powiatu Pruszkowskiego) – będę i ja – jako burmistrz, a jednocześnie zarządca dróg gminnych.

Budowa ronda, remont w tunelu

Kumulacja prac w dwóch ważnych punktach Brwinowa utrudnia poruszanie się po mieście. Jest jednak nadzieja na udrożnienie ruchu.

B
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ogłasza

konkurs na stanowisko
Dyrektora Gminnego
Ośrodka Kultury
w Brwinowie.
Dokumenty można składać do 31 października 2019 r. do godz. 15.00.
Szczegółowe informacje: www.bip.brwinow.pl

Informacje z życia gminy: www.brwinow.pl
oraz w serwisie społecznościowym
(czytanie nie wymaga logowania,
komentować mogą zalogowani
użytkownicy Facebooka)

Brwinow

udowa ronda u zbiegu
ulic Biskupickiej, marsz.
J. Piłsudskiego i Armii
Krajowej przebiega sprawnie. Tylko od prac prowadzonych przez PGE Rejon
Energetyczny
Pruszków,
dotyczących rozbiórki napowietrznego transformatora
i budowy w tym samym
miejscu
transformatora
kontenerowego, zależy, czy
uda się zakończyć budowę
ronda przed terminem.
Prace przy remoncie
chodnika w tunelu nie idą
tak szybko, jak powinny. Usprawiedliwione jest
opóźnienie, które powstało
w związku z niespodziewanymi odkryciami w trakcie
prac. Okazało się, że istniejące niegdyś odwodnienie
chodnika zostało zaasfaltowane (podczas prac prowadzonych prawdopodobnie
kilkanaście lat temu), co
z jednej strony stało się przyczyną zniszczenia zbrojenia
ścian, a z drugiej strony do-

prowadziło do powstania
rozbieżności pomiędzy archiwalną dokumentacją projektową tunelu a rzeczywistym jego stanem (np. brak
strzemion, zbrojenie drutami gładkimi itp.).
Ponadto problemem było
również słabe zaangażowanie wykonawcy w realizację
prac i kłopoty ze znalezieniem ekipy doświadczonych zbrojarzy. W ostatnich
dwóch tygodniach prace
zostay jednak zintensyfikowane i w sobotę 18 października został wylany beton
gzymsu na części od strony
ronda. W ciągu najbliższych
kilku dni wykonawca wykona zbrojenie i szalowanie co
pozwoliłoby na wylanie betonu najpóźniej na początku
przyszłego tygodnia i zdjęcie
ruchu wahadłowego z tunelu
jeszcze przed 1 listopada.
Na zdjęciach: prace przy remoncie w tunelu, poranny widok
21 października br. Gzyms od strony południowej już został
wykonany, od strony północnej widać zbrojenie.
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Dni Brwinowa i obchody 80. rocznicy bitwy pod Brwinowem
W dniach 12-15 września 2019 r. odbyły się Dni Brwinowa. Atrakcji nie brakowało – były m.in. uroczystości oficjalne, upamiętniające
80. rocznicę bitwy pod Brwinowem, a także zawody sportowe, prezentacja organizacji pozarządowych, koncerty oraz widowiskowa inscenizacja historyczna z udziałem grup rekonstrukcyjnych i samolotu.
Weekendowe Dni Brwinowa zorganizował Gminny
Ośrodek Kultury w Brwinowie. Sobotę wypełniły
koncerty, podczas których
zagrały zespoły: Blues Fathers, Sunday After, Rock
Union, Chór Wydartych
Domom Kur, a także gwiazda wieczoru – zespół Perfect.
Wcześniej można było odwiedzić miasteczko organizacji pozarządowych, a także podziwiać zawody strongmanów, które poprowadzili
utytułowani
mistrzowie:
Sławomir Toczek, Jarosław
Dymek oraz kierownik sekcji trójboju siłowego TG „Sokół” Wojciech Nitecki.
Kulminacją obchodów
była niedzielna inscenizacja
bitwy pod Brwinowem 1939.
Wzięli w niej udział rekonstruktorzy
specjalizujący
się w odtwarzaniu historii
II wojny światowej. Wśród
występujących w rolach żołnierzy i ludności cywilnej
byli też mieszkańcy gminy
Brwinów, m.in. uczniowie
ZSO w Brwinowie.

Na zdjęciu powyżej: uroczystości rocznicowe na cmentarzu
w Brwinowie, z udziałem kombatantów i honorowych obywateli – w środku stoją ppłk Waldemar Kruszyński (w mundurze) oraz por. Stanisław Rumianek. Zdjęcie niżej: złożenie
kwiatów przed pomnikiem w kwaterze poległych 12.09.1939 r.
fot. M. Zdrzyłowski

Trzebiatowa, przedstawiciele Światowej Federacji Polskich Kombatantów, gen.
bryg. Artur Kołosowski oraz
delegacje: powiatu pruszkowskiego, władz samorządowych Trzebiatowa, klubu
radnych PiS, szkół z terenu
gminy Brwinów, Gminnego
Ośrodka Kultury, Biblioteki Publicznej im. Wacława
Wernera, Spółki Wodnej
Brwinów,
Towarzystwa
Gimnastycznego „Sokół”,
Towarzystwa
Przyjaciół
Brwinowa, harcerzy ZHP
i ZHR, Brwinowskiego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich Szansa oraz Stowarzyszenia Projekt Brwinów.
W piątek w sali brwinowskiej OSP (można było
zobaczyć wystawę „Brwinowski Wrzesień 1939”. Na
16 planszach pokazane zostały informacje m.in. o historii 36. pułku piechoty Legii Akademickiej, sytuacji w
pierwszych dniach września
1939 r., walkach pod Brwinowem oraz postawie cywilnej ludności Brwinowa.

fot. M. Zdrzyłowski

O

fot. Urząd Gminy Brwinów (PR)

ficjalne obchody Dni
Brwinowa rozpoczęły się 12 września,
dokładnie w 80. rocznicę bitwy pod Brwinowem.
	Na cmentarzu parafialnym została odprawiona
msza św. w intencji poległych. Po niej okolicznościowe przemówienia wygłosili:
burmistrz Arkadiusz Kosiński, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, zastępca burmistrza Trzebiatowa Grzegorz Olejniczak
(Trzebiatów jest miastem
partnerskim gminy Brwinów) oraz mjr Łukasz Wojczuk z Trzebiatowa – tamtejszy batalion kontynuuje
tradycje 36. pułku piechoty
Legii Akademickiej. Listy
na ręce burmistrza przekazali marszałek województwa
mazowieckiego Adam Struzik oraz szef Wydziału Operacji Lądowych Dowództwa
Operacyjnego Rodzajów Sił
Zbrojnych ppłk Jarosław Jalowski.
W uroczystościach wzięli udział harcerze ZHP i
ZHR oraz żołnierze Pułku
Reprezentacyjnego Wojska
Polskiego, którzy przygotowali apel poległych i oddali
salwę honorową.
Kwiaty na grobach poległych żołnierzy złożyli:
minister obrony narodowej
Mariusz Błaszczak, burmistrz Arkadiusz Kosiński
oraz przewodniczący Rady
Miejskiej w Brwinowie Sławomir Rakowiecki, poseł
Andrzej Smirnow, delegacja
dowództwa i żołnierzy 3 batalionu zmechanizowanego
im. Legii Akademickiej z

Na zdjęciach: migawki z Dni Brwinowa – występ zespołu Perfect oraz inscenizacja walk (atak samolotu Messerschmitt)

Wezwanie dla dłużników i skuteczna windykacja należności
Gmina Brwinów nawiązała współpracę z Krajowym Rejestrem Długów Biurem Informacji Gospodarczej S.A. Teraz każda osoba,
która zalega z opłatami wobec gminy Brwinów, musi liczyć się z przykrymi konsekwencjami wpisania do KRD.

D

otychczas gmina Brwinów samodzielnie zmagała się z problemem zadłużenia mieszkańców. Teraz
może liczyć na wsparcie ze
strony Krajowego Rejestru
Długów, który współpracuje
z jednostkami terytorialnymi i podmiotami zależnymi w zakresie uzupełniania
windykacji.
Decyzja o współpracy
podyktowana była troską o

bezpieczeństwo finansów
publicznych. Gmina uzyskała szereg praktycznych
narzędzi
prewencyjnych
motywujących do terminowych płatności oraz dostęp
do bazy KRD BIG S.A. Będzie mogła jeszcze skuteczniej zarządzać zaległościami
dłużników wobec budżetu.
Nie bez znaczenia jest też
fakt, że możliwość wpisania
dłużników do bazy KRD

przekona mieszkańców, którzy unikają uiszczania należności względem gminy,
do ich regulowania.
Dłużnicy, którzy znajdują się w bazie danych
KRD BIG SA (przedsiębiorcy, konsumenci, lokatorzy,
którzy nie płacą czynszu w
terminie itd.) mogą mieć
zablokowany dostęp do korzystania z usług finansowych (kredyty, zakupy ratal-

ne), telekomunikacyjnych
(możliwość kupna telefonu
w abonamencie) czy multimedialnych (telewizja kablowa, internet).
Współpraca daje również
możliwość gminie pobierania raportów o podmiotach z
sektora biznesowego. Dzięki
temu w szybki sposób można zweryfikować informacje
dotyczące przedsiębiorców,
z którymi gmina zamierza

podjąć współpracę.
Współpraca z Krajowym
Rejestrem Długów skutkuje
lepszą ochroną finansów
gminy.
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fot. urząd gminy Brwinów (PR)

Tydzień Zrównoważonego Transportu
Gmina Brwinów włączyła się w obchody Europejskiego Tygodnia
Zrównoważonego Transportu, który w tym roku przebiegał pod hasłem
„Bezpieczny ruch pieszy i rowerowy”.
BRWI

ÓW

ow
e

r

rach

przejazd ulicami miasta
oraz piknik na temat bezBR W
pieczeństwa pod
hasłem
Mocna Nocna Jazda. Więcej na ten temat w artykule
na stronie 11.
Do kampanii w tym
roku dołączyło ponad 500
miast.
Ó
IN

W

-rowerowy w Brwinowie w
ciągu ulic Sportowej i Przejazd przeprawia się blisko
100 osób? Ci, którzy byli
najbliżej poprawnej odpowiedzi, otrzymali nagrody.
Upominki trafiły też do laureatów konkursu fotograficznego, którzy zdecydowali się pokazać swoje piesze
wycieczki po Brwinowie.
Podczas Dnia bez Samochodu mieszkańcy mogli
skorzystać z bezpłatnych
przejazdów autobusami 10
linii brwinowskiej komunikacji miejskiej (linie od B1
do B10). Łączna długość tras
wynosi obecnie już ponad
170 km.
	Stowarzyszenie Projekt
Brwinów
zorganizowało
dwie imprezy: Nocną Masę
Krytyczną – rowerowy

na

odczas
Europejskiego
Tygodnia Zrównoważonego Transportu, odbywającego się co roku w dniach
16-22 września, promowane są zrównoważone formy
mobilności, takie jak środki transportu zbiorowego, rower, ruch pieszy oraz
transport
multimodalny.
Tegoroczne hasło kampanii
„Bezpieczny ruch pieszy i
rowerowy” kładło nacisk na
aktywne środki transportu
indywidualnego oraz korzyści, jakie mogą one przynieść
zdrowiu i środowisku.
W tym roku w ramach
kampanii na terenie gminy Brwinów odbyło się kilka konkursów na stronie
fb.com/Brwinow. Czy wiedzieliście, że w ciągu godziny przez nowy tunel pieszo-

N

P

fot. dagmara olejnik

Program współpracy z NGO
Od 28 października do 12 listopada br. trwają
konsultacje projektu „Rocznego programu
współpracy gminy Brwinów z organizacjami
pozarządowymi na 2020 rok”.

S

fot. Małgorzata Olędzka-Gełeta

towarzyszenia,
kluby
sportowe, fundacje i inne
organizacje
pozarządowe
mogą liczyć na wsparcie ze
strony Urzędu Gminy Brwinów. Tylko w ubiegłym roku
trafiły do nich dotacje z budżetu gminy w łącznej kwocie ponad 400 tys. zł. Ważne
jest też wsparcie pozafinansowe, np. nieodpłatne udostepnianie sali konferencyjnej przy stadionie i dworku

Na zdjęciach obok: nagrodzone w konkursie fotografie Małgorzaty Olędzkiej-Gełety oraz Dagmary Olejnik.
Z prawej strony od góry: imprezy Stowarzyszenia Projekt
Brwinów zwracały uwagę na temat bezpieczeństwa.

Zagroda, promocja działalności organizacji, doradztwo w zakresie ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
oraz pomoc w wyszukiwaniu partnerów i nawiązywaniu kontaktów.
Program współpracy na
kolejny rok uchwali Rada
Miejska w Brwinowie. Informacje o konsultacjach:
www.ngo.brwinow.pl

z a p r o s z e n i a

„Zagroda” - zabytkowy dworek
Ul. Grodziska 57
Zapraszamy Państwa na spotkanie poświęcone
historii, z omówieniem walorów zabytkowych gminy
i okolic. Poruszone zostaną również kwestie prawne
w zakresie opieki nad zabytkami, a także możliwe
źródła dofinansowań na zachowanie dziedzictwa
i szerzenie wiedzy o historii i kulturze.
Organizator:

Projekt współfinansuje:

Porozmawiajmy

ZEŃSTWIEw
O BEZPIECmie
ć na nie wpły
Możesz

Dowiedz się, co robi Policja, aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom.
Przedstaw swój pomysł, jak poprawić bezpieczeństwo
w Twoim miejscu zamieszkania.

19.11.2019 godz. 1800

Fot. kjpargeter / Freepik

05.11.2019
g. 18.00

sala OSP Brwinów, ul. Pszczelińska 3
Gmina
Brwinów

W spotkaniu udział wezmą przedstawiciele służb mundurowych:

Komenda Powiatowa
Policji w Pruszkowie

Komisariat
Policji w Brwinowie
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60 lat Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Brwinowie
Celem związku jest zrzeszanie emerytów, rencistów i inwalidów dla ich warunków socjalno-bytowych oraz uczestniczenia
w życiu społecznym, organizowanie życia kulturalnego oraz reprezentowanie interesów zrzeszonych w związku członków wobec organów władzy i administracji samorządowej i popularyzowanie ich problemów wobec społeczeństwa.

W

Brwinowie Koło Emerytów,
Rencistów
i Inwalidów rozpoczęło działalność w 1959 r. Pierwszym
przewodniczącym
został
Jan Przybysz, kolejnymi
przewodniczącymi byli Zofia Kajzel, Teodor Maksymowicz, Helena Prostko,
Michał Rawecki, Tadeusz
Samorek i Józef Rayzacher.
W 1995 r. przewodniczącą
została Katarzyna Kopeć –
wielce zasłużona dla działalności Związku. Od 2007 r.
przewodniczącą jest Wanda
Majewska.
Aktualnie do Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Brwinowie należy ponad 290 osób. W tym
roku zapisało się 15 osób. W
związku z rozbudową naszego Koła 1 stycznia 2018 r.
powstał w Brwinowie Oddział Rejonowy Polskiego
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów bezpośrednio podległy Zarządowi
Okręgowemu w Warszawie.
Poprzednio nasze Koło podległe było Zarządowi Rejonowemu w Pruszkowie.

Działalność
naszego
Oddziału koncentruje się
głównie na:
- cotygodniowych spotkaniach towarzyskich (we
wtorki i czwartki),
- wyjazdach integracyjnych
- organizowaniu wycieczek
krajoznawczych i turystycznych,
- organizowaniu wczasów
wypoczynkowych,
- organizowaniu wyjazdów
kulturalnych do teatrów,
- organizowaniu spotkań
okolicznościowych,
- organizowanie wieczorków tanecznych,
- udział w obchodach uroczystości państwowych,
- organizowanie pomocy
potrzebującym członkom
naszego związku.
W 2018 r. związek zorganizował m.in. sześć wycieczek, w tym:
a) jednodniowe do sanktuarium w Niepokalanowie
i do Miedniewic oraz do
Warszawy i Łodzi
b) kilkudniowe do Pragi
i Wiednia, oraz Mrzeżyna
i Trzebiatowa.

Obecny skład zarządu Oddziału Rejonowego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Brwinowie:
- Wanda Majewska
- Przewodnicząca
- Joanna Paćko		
- Wiceprzewodnicząca
- Henryk Tybuś		
- Wiceprzewodniczący
- Iwona Humieja 		
- Sekretarz
www.brwinow.pl
- Aurelia Cieślikowska
- Skarbnik
do lipca 2019 r.
- Henryka Zadrożna
- Skarbnik od sierpnia 2019 r.

Gmina Brwinów

Na zdjęciu:
Fragment
kroniki Koła
Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów
w Brwinowie.
Działający obecnie
oddział rejonowy
kontynuuje
tradycje działania
na rzecz seniorów.
Odbyły się też spotkania
z okazji Świąt Wielkanocnych, Dnia Seniora i świąt
Bożego Narodzenia, a także
cztery wieczorki taneczne. Związek bierze udział
w obchodach świąt państwowych organizowanych przez
Urząd Gminy.
Program działalności naszego Oddziału na 2019 rok:
Luty – wycieczka do Teatru
Muzycznego w Łodzi oraz
spotkanie karnawałowe.
Marzec – spotkanie wielkanocne.
Maj – wycieczka do sanktuarium w Częstochowie.
Czerwiec – trzydniowa wycieczka do Malborka, Elbląga, Fromborka oraz rejs
Kanałem Elbląskim. Wyjazd
wypoczynkowy do Jastarni
Sierpień – wycieczka do
Gródka nad Bugiem oraz do
Ciechanowca na tradycyjne
Dni Chleba.

Szanowni Państwo,
z a p r
serdecznie zapraszamy na
BEZPŁATNE SZCZEPIENIA PRZECIWKO GRYPIE DLA MIESZKAŃCÓW
GMINY BRWINÓW URODZONYCH W 1953 ROKU I WCZEŚNIEJ

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

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

zapalenie płuc,
zapalenie mięśnia sercowego,
zapalenie mózgu.

Deklarację udziału w programie należy złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Brwinów
w pokoju nr 007
ul. Grodziska 12, 05-840 Brwinów
Informacja tel.: 22 738 26 23
Termin składania deklaracji: do 30 listopada 2019 roku
Realizatorem programu wybranym w konkursie ofert jest:

Lecznica Rodzinna ALFA w Brwinowie, ul. Powstańców Warszawy 8, 22 729 32 21 lub 22 729 57 69

Lecznica Rodzinna ALFA
ul. Powstańców Warszawy 8
05-840 Brwinów
tel. 22 729 32 21

o s z e n i a

W dniach 28.08–07.09 miał
miejsce wyjazd wypoczynkowy do Mrzeżyna, spotkania z seniorami gminy
Trzebiatów oraz wycieczka
do Kołobrzegu.
W dniach 5 i 6 października odbyła się wycieczka integracyjna do Gródka nad
Bugiem na pieczenie ziemniaków.
Plany do końca roku:
Październik - Dni Seniora
oraz obchody 60. rocznicy powstania koła PZERiI
w Brwinowie
Listopad – wieczorek taneczny oraz wyjazd do teatru.
Grudzień – wyjazd do teatru
i spotkanie wigilijne
	Tak duży program działalności naszego oddziału
jest możliwy dzięki udzielanej pomocy przez urząd
gminy i osobiście przez burmistrza Arkadiusza Kosińskiego oraz dofinansowanie

naszej działalności w ramach
wspierania działań z dziedziny kultury i dziedzictwa narodowego dla seniorów.
Planowany ramowy program działalności PZERiI
w 2020 roku:
Styczeń, luty – wieczorek
karnawałowy,
Marzec – spotkanie z okazji Dnia Kobiet oraz z okazji
świąt wielkanocnych,
Maj – wycieczka do sanktuarium,
Czerwiec – wyjazd wypoczynkowy nad morze i spotkanie integracyjne,
Lipiec – wycieczka dwudniowa,
Sierpień – wrzesień – wyjazd
wypoczynkowy nad morze,
Październik – spotkanie
z okazji Dnia Seniora,
Listopad – wyjazd integracyjny,
Grudzień – spotkanie wigilijne przy choince.
W planach są też cykliczne
wycieczki do teatru.
Spotkania w siedzibie
przy ul. Pszczelińskiej 3
w Brwinowie
Wtorki – godz. 10–12
Czwartki – godz. 16–18
	Serdecznie zapraszamy
Seniorów naszej gminy do
naszego związku.
– Henryk Tybuś,
wiceprzewodniczący brwinowskiego oddziału PZERiI
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UNIWERSYTET KAŻDEGO WIEKU
Rok akademicki 2019/2020 uważam za rozpoczęty…
To zdanie zabrzmiało 1 października także i w Brwinowie podczas inauguracji roku akademickiego Brwinowskiego Uniwersytetu Każdego Wieku, a wypowiedzieli je burmistrz gminy Brwinów Arkadiusz Kosiński oraz dyrektor Ośrodka Kultury OKej Anna Sobczak. Studenci i zaproszeni goście wysłuchali uroczystego
koncertu najpopularniejszych pieśni Stanisława Moniuszki w wykonaniu zespołu IMPRESSJA w składzie: Wiktoria Oleksińska (sopran), Rafał Kuźma (baryton),
Joanna Błażej-Łukasik (fortepian). Zabrzmiały więc m.in. „Prząśniczki”, „Wesół i szczęśliwy” czy „Dziad i baba”.
„Gaudeamus igitur, juvenes dum sumus” – radujmy się więc, dopókiśmy młodzi. Choć ta studencka pieśń hymniczna śpiewana jest podczas uroczystych chwil
w życiu każdej uczelni, jej tekst w Brwinowie powinien zostać sparafrazowany, aby brzmiał – cieszmy się każdego dnia, wspólnie spędzajmy czas, uczmy się
nowych rzeczy i rozwijajmy swoje pasje.

UNIWERSYTET KAŻDEGO WIEKU

Każdy jest tu mile widziany i przede wszystkim – niezależnie od wieku. Oferta zajęć jest bogata i zróżnicowana. Każdy znajdzie coś dla siebie, a w ramach
symbolicznej opłaty może korzystać z pięciu różnych i dowolnie wybranych fakultetów. W samej palecie zajęć językowych do wyboru jest aż sześć: angielski,
niemiecki, francuski, rosyjski, włoski i hiszpański, a wśród zajęć ruchowych: pilates, aerobik, fitness, nordic walking, joga, tańce etniczne, latynoamerykańskie
i terapia przez taniec.

ZAJĘCIA STAŁE

W tym roku akademickim zgłosiło się ponad dwustu „studentów”. W przyszłym roku chętnych może być więcej, a i oferta zajęć zostanie także rozszerzona
z racji planowanej zmiany siedziby Ośrodka Kultury na dawny pałac Wierusz-Kowalskich.
Harmonogram zajęć dostępny jest stale na stronie ok.brwinow.pl w zakładce BUKW, a zapisać można się w dziekanacie/rektoracie, czyli w Ośrodku Kultury
PRACOWNIE JĘZYKOWE
KULTURA FIZYCZNA
GRUPA TEATRALNA UKW
w Brwinowie. [mh]

PRACOWNIE SZTUK WIZUALNYCH

poniedziałek
ANGIELSKI

TANIEC

HOBBY

WARSZTATY ROZWOJOWE

zajęcia stałe

wtorek
ANGIELSKI

środa
TAI CHI

czwartek
ANGIELSKI

piątek
JOGA

Eliza Kostrzewa
godz. 09.10 gr. podst.
godz. 10.15 gr. średnia „A”
OKej / Wilsona 2

Eliza Kostrzewa
godz. 09.10 gr. średnia „L”
godz. 10.15 gr. zaawans.
OKej / Wilsona 2

Marek Baliński
godz. 9.00
OSP / Pszczelińska 3

Eliza Kostrzewa
godz. 09.00 gr. średnia „B”
OKej / Wilsona 2

Aleksandra Adamczyk
godz. 08.20 I gr.
godz. 09.30 II gr.
OKej / Wilsona 2

MALARSTWO

HISZPAŃSKI

TERAPIA PRZEZ TANIEC

WŁOSKI

Amelia Różycka
godz. 10.15
zbiórki przy OKej / Wilsona 2

Agnieszka Kremky
godz. 11.00
OKej / Wilsona 2

AKADEMIA PAMIĘCI
godz. 13.00
OKej / Wilsona 2

Monika Wankowska
godz. 10.30 gr. zaawans.
godz. 11.20 gr. „O”
godz. 12.10 gr. podst. 1
godz. 13.00 gr. podst. 2
godz. 13.50 gr. średnia
OKej / Wilsona 2

NIEMIECKI

Grzegorz Niedbała
godz. 15.15 gr. zaawans.
godz. 16.00 gr. średnia
godz. 16.45 gr. podst.
OKej / Wilsona 2

ZAJĘCIA INFOR.-MULTIMEDIALNE

Michał Larkowski
godz. 16.30
ZS nr 2 / Żwirowa 16

TAŃCE ETNICZNE

Anna Abramowicz-Kalińska
godz. 16.30
OSP / Pszczelińska 3

Joanna Zwolińska
godz. 10.30
OSP / Pszczelińska 3

GIMNASTYKA MÓZGU
/ AUTOMASAŻ

raz w miesiącu
godz. 11.45
OSP / Pszczelińska 3

Dorota Sodel-Brzezinka
godz. 9.40 gr. „O” A
godz. 10.30 gr. średnia
OKej / Wilsona 2

BRYDŻ
godz. 10.30_15.30
OKej / Wilsona 2

FRANCUSKI

Maria Werner-Mickiewicz
godz. 11.00 gr. średnia
godz. 12.00 gr. zaawans.
godz. 13.00 gr. podst.
OKej / Wilsona 2

FITNESS

Ola Tomasik
godz. 16.00
Hala / Moczydłowskiego 2

TANIEC BRZUCHA

Marzena Włodarczyk
godz. 18.30
OKej / Wilsona 2

py t ania pr osimy k ier ow ać na adr es:

PILATES

Justyna Liberadzka
godz. 16.00
HALA / Moczydłowskiego 2

TAŃCE LATINO
godz. 18.00
OSP / Pszczelińska 3

NORDIC WALKING

OBLICZA SZTUKI

Anna Żaczek Siwczuk
godz. 13.00
OKej / Wilsona 2

ZIELARSTWO / od listopada
Anna Czeremcha
pierwsze piątki m-ca
godz. 13.00_17.00
OKej / Wilsona 2
ROSYJSKI

Jolanta Sznura
godz. 15.30
OKej / Wilsona 2

WŁOSKI

Dorota Sodel-Brzezinka
godz. 16.45 gr. „O” B
OKej / Wilsona 2

INFORMATYKA

Michał Larkowski
godz. 15.30
Świetlica w Otrębusach / Krótka 10

ok@ok.b r w inow.pl
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OKej w Radomiu, czyli jak w ypływamy na szersze wody
Czasami mamy się czym pochwalić i korzystamy z każdej
nadarzającej się okazji. Dlatego delegacja OKeja wybrała się we wrześniu do Radomia na Mazowiecki Konwent
Animatorów Kultury, by zaprezentować się jako instytucja, której leży na sercu ochrona przyrody i jej etyczne
wykorzystanie w naszych codziennych działaniach. Anna
Czeremcha przeprowadziła warsztaty zielarskie i każdy z uczestników wyszedł z pachnącym ziołomiodem na
uspokojenie i z wiedzą na temat naszej OKejowej edukacji pro-eko. Opowiadałyśmy o tym, jak trenerzy na Orliku
zbierają puszki i wymieniają je na piłki od Fundacji RECAL.
O tym, jak zawodnicy Brwinowskiej Akademii Koszykówki
dostali bidony i korzystają z halowego wodopoju, by ograniczyć zużycie plastikowych butelek. O tym, jak w świetlicy w OWCY zbieramy kompost i jakie mamy plany dotyczące nasadzeń w ogródkach świetlic. Pokazywałyśmy
próbki ekoartystyczne spod ręki i igły pani Barbary Przelaskowskiej i liderki Aktywnych Emerytów z Otrębus, pani
Marzenny Jacniackiej. Mamy się czym pochwalić i czym
podzielić z innymi animatorami. Udział OKeja w dużym, regionalnym konwencie to także okazja do zdobycia wiedzy,
którą możemy przenieść na lokalny gruncik.
Trzecia edycja Mazowieckiego Konwentu Animatorów Kultury była wydarzeniem adresowanym do osób zajmujących się animacją kultury oraz edukacją kulturalną, a także ludzi będących niezależnymi liderami życia lokalnego,
artystów z zacięciem społecznikowskim i wszystkich tych,
którym bliskie są zagadnienia animacji kultury. Wydarzenie współfinansowane było ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu „Bardzo Młoda Kultura
2019-2021: Mazowieckie”, Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz Gminy Miasta Radomia.
Ośrodek Kultury w Brwinowie był partnerem wydarzenia.
I oczywiście aktywnym uczestnikiem. [as]

foto_arch. OKej
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Mniszki ratuja kiszki

kupić u rolnika, który nie pędzi warzyw chemią, a jęczmień na targu. Korzenie należy wyszorować szczoteczką pod bieżącą wodą, rozdrobnić, ususzyć
i na końcu zmielić w młynku do kawy. Wszystkiego dajemy w równych objętościowo częściach, mieszamy i przesypujemy do słoika. Podpisujemy „Kawa
bez kawy” i parzymy jak zwykłą plujkę lub w ciśnieniowych dzbanuszkach do
parzenia espresso.

Anna Czeremcha
Mniszek lekarski (Taraxacum officinale)
Dawniej mówiło się, że mniszek czyści krew. Znaczy, że wpływa na odtruwanie organizmu, oczyszczanie, działa moczopędnie i przeciwobrzękowo. Działa
także przeciwzapalnie, przeciwbakteryjnie, przeciwnowotworowo i przeciwreumatycznie oraz przeciwdziała stłuszczeniu i marskości wątroby. Zwłaszcza, jeśli ktoś ma tendencje do niewylewania za kołnierz, jedzenia tłusto i bogato, niech trzyma się mniszka. Jego botaniczna nazwa Taraxacum powstała
ponoć od arabskich słów tarak i sahha oznaczających „pozwolić sikać”. Tyle
uzdrowienia w malutkim korzonku.
Korzenie mniszka (i korzenie w ogóle) zbieramy jesienią. Dość szybko je płuczemy w zimnej wodzie, obsuszamy na ścierce i rozdrabniamy do suszenia.
Korzeń mniszka zawiera m.in. inulinę, która wpływa na kondycję jelit i organizmu w ogóle. Kto by nie chciał mieć fajnych jelitek? Mniszek na jelitka jest
w sam raz. Inulina jest prebiotykiem (podobnie jak korzeń cykorii, topinamburu, omanu, łopianu, babki), czyli korzystnie wpływa na mikroflorę bakteryjną organizmu, jej skład, pracę i ochronę. Inulina zakwasza treść jelitek,
czyli przyspiesza i ułatwia wypróżnianie. Korzeń mniszka może być stosowany pomocniczo w realizacji planu zrzucania zbędnych kilogramów. Oprócz
tego, że wspomoże wydalanie i ograniczy łaknienie, wpłynie ochronnie na
miąższ wątroby, wzmacniając i broniąc jej przed napastnikami w postaci ciężkostrawnego jedzenia.
Kuracja mniszkiem (lub innym z wymienionych korzeni – można je ze sobą
łączyć) powinna trwać miesiąc. Pije się wówczas rano i wieczorem odwar
ze zmielonych korzeni. 1 łyżkę korzeni zalewamy szklanką wody i gotujemy
pod przykryciem 5 minut. Taki odwar pije się 2 razy dziennie, po miesiącu
należy przerwać kurację na minimum 2 tygodnie. Później można powtórzyć.
W korzeń mniszka powinny się uzbroić te z Was, które chorują na cukrzycę,
otyłość, zaparcia, choroby układu moczowego, mają wysoki cholesterol, zagrożenie miażdżycą, zatrucia.
Tej jesieni zachęcam Was do zrobienia sobie kawy zbożowej, w skład której
wejdzie: korzeń mniszka, korzeń cykorii podróżnik, bulwy topinamburu, ziarno jęczmienia i zwykły burak ćwikłowy. Wszystkie rośliny najpierw musimy
zdobyć, zebrać (łopatka, dobre obuwie, koszyk i fru na dzikie zbiory!), buraka

foto_Anna Czeremcha

Z mniszka możemy też zrobić maseczki na twarz i włosy, zmielone korzenie
połączyć z wodą do konsystencji papki i nałożyć na skórę i włosy na kwadrans. Twarz zmieni się w Miss Polonię, a włosy odżyją i odzyskają połysk
i miękkość.
Dobrej jesieni,
Wasza Czeremcha z chorym kopytkiem (gdyby kózka nie skakała…)

Źródła: https://ziolawpelni.pl/mniszek-mlekiem-plynacy/ oraz Aleksander Ożarowski i Wacław Jaroniewski „Rośliny lecznicze i ich praktyczne zastosowanie”, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1987

ISTOTY ROŚLINNE

istoty roślinne

Tytuł wspólnego projektu Anny Czeremchy
i Elizy Kos doskonale oddaje, nomen omen,
istotę tego przedsięwzięcia, swoistego
kompendium wiedzy o dzikich roślinach.
Istoty roślinne, czyli – to co najważniejsze,
zasadnicze – podstawowe. Esencja. Ale
istota roślinna to również roślina „uczłowieczona” – personifikacja ziół, drzew,
owoców. I w końcu istota roślinna – człowiek, postać „uroślinniona”, oddana naturze i naturą będąca.
Niezwykłe fotografie Elizy Kos możemy
ogladać w Galerii OK (Wilsona 2, Brwinów), a już wkrótce premiera albumu ze
świetnymi tekstami Anny Czeremchy, którą znacie z rubryki wyżej, oraz ze zdjęciami, z których tylko nieliczne znajdziecie na
ścianach galerii :) [aż]
Po lewej fragm. okładki albumu „Istoty roślinne” ze zdjęciem Elizy Kos

W centrum Anna Czeremcha, z prawej strony Eliza Kos; wernisaż, 5 października 2019 r.; arch. OKej
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III OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI BRWINOWSKI PARNAS
„Wielość, samotność: terminy równoznaczne i odwracalne dla twórczego i płodnego poety. Kto nie potrafi zaludnić samotności, nie potrafi również być sam wśród pochłoniętego swymi sprawami tłumu” te słowa Charlesa Baudelaire’a są bardzo aktualne. My również szukamy poety przede wszystkim twórczego i płodnego, oryginalnego.
Osoby, która potrafi „zaludnić samotność”, stronić od trywialności tłumu ignorantów. Poszukujemy młodych pisarzy,
którzy konsekwentnie dążą do poetyckiego rozumowania, uciekając od skonwencjonalizowanej gadaniny, skostniałej narracji, a także przeterminowanych uczuć. Mamy nadzieję, że takie osoby udaje nam się dostrzec.
Zwycięzca pierwszej edycji – Patryk Kosenda – otrzymał nagrodę główną podczas pierwszej edycji (2017), a w październiku tego roku, dosłownie kilka dni temu, zadebiutował tomem poetyckim „Robodramy w zieleniakach” (wyd. Korporacja Ha!art). Jakub Sęczyk, który otrzymał
wyróżnienie w naszym konkursie (II edycja), teraz został laureatem 14. edycji Połowu – jednego z najważniejszych konkursów poetyckich
w Polsce. Cieszy fakt, iż finaliści Brwinowskiego Parnasu odnoszą dalsze, ważne (!) sukcesy w światku poetyckim.
Mimo że poezja jest dziś, jak to pewien poeta określił: „niszą nisz”, cały czas ktoś przelewa swe myśli i uczucia na papier. Wydawnictwa wydają
nowe tomiki poezji, powstają czasopisma literackie. Poezja nadal jest czytana, krytykowana, chociaż nie znajduje miejsca w świecie komercyjnym, w którym przeważa tania narracja, literatura wagonowa.
Dowodem zainteresowania poezją są liczne zgłoszenia na Brwinowski Parnas, a także spora frekwencja na Turnieju Jednego Wiersza, w którym wziąć udział będzie mógł każdy (także osoby po debiucie). Wystarczy przynieść swój wiersz (wcześniej niepublikowany) i go przeczytać
podczas finału konkursu 16.11.2019.
W tym roku w jury obok dyrektor Biblioteki im. Wacława Wernera w Brwinowie Danuty Barabasz oraz poety i recenzenta Pawła Majcherczyka
zasiądzie nowy juror Rafał T. Czachorowski, wydawca, poeta, dziennikarz. Będzie to okazja, aby z naszym gościem specjalnym porozmawiać
m.in. o roli wydawcy, wyszukiwaniu młodych poetyckich talentów, a także o tym, jak młody poeta może zaproponować dużemu wydawnictwu swój zbiór wierszy. Szczegółowe informacje na temat konkursu Brwinowski Parnas oraz Turnieju Jednego Wiersza znajdziecie Państwo
na stronie: biblioteka.brwinow.pl. Zapraszamy wszystkich do przyjścia na to literackie wydarzenie, podczas imprezy będzie można kupić
tomiki poezji wydawnictw: Fundacja Duży Format i Mamiko.
Paweł Majcherczyk

BIBLIOTEKA MA 70 LAT | 1949 – 2019
70 lat istnienia Biblioteki Publicznej w Brwinowie, czyli 70 lat czytamy razem
LAT
Czytamy Razem – pod takim szyldem organizujemy od początku bieżącego roku wszystkie biblioteczne wydarzenia,
o których na bieżąco informujemy. Biblioteka nie istniałaby
jednakże bez bibliotekarzy i to właśnie im poświęciliśmy pewne sobotnie popołudnie. 21 września w filii biblioteki wspomnienia przy kawie i torcie snuły obecne i byłe pracownice
naszej biblioteki, w tym była dyrektor biblioteki Anna Kościelak. Były emocje, wzruszenie i gorące dyskusje, zwłaszcza przy
prezentacji zdjęć :) Świąteczne spotkanie zaszczycili swoją obecnością: zastępca burmistrza gminy Brwinów Jerzy Wysocki, dyrektor Książnicy Pruszkowskiej Grzegorz Zegadło oraz dyrektorka Ośrodka Kultury OKej w Brwinowie Anna Sobczak. Nasza biblioteka – jubilatka – otrzymała od burmistrza
miny Brwinów Arkadiusza Kosińskiego piękną pamiątkową tabliczkę, zaś
od dyrektora Książnicy list gratulacyjny i wspaniałe książki wydane przez
Książnicę.
Za prezenty i życzenia dalszych sukcesów pięknie dziękujemy, jak również
za dotychczasowe wsparcie i współpracę. Niezmiernie cenimy sobie także
wspólne działania z Ośrodkiem Kultury OKej i pomoc przy organizowaniu
wydarzeń promujących czytelnictwo i książkę. To bardzo ważne, że w naszym mieście instytucje kultury wzajemnie się wspierają, bo dzięki temu
mogą zaistnieć takie wydarzenia jak „Czytam Herberta” w wykonaniu Ewy
Dałkowskiej z akompaniamentem Macieja Woty oraz zbliżający się Brwinowski Parnas.
Z pozdrowieniami, Danuta Barabasz
Na zdjęciach od lewej: Grzegorz Zegadło, Jerzy Wysocki, Danuta Barabasz, Anna Kościelak; foto_Zuzanna Sikorska
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Z KALENDARZA BIBLIOTEKARZA
25 października | Filia w Otrębusach, ul. Wiejska 1 | godz. 12.00

Dyskusyjny Klub Książki w Brwinowie, spotkanie DKK i dyskusja o książce „Król”
Szczepana Twardocha.

25 października | Brwinów, ul. Kościuszki 1E | godz. 18.00

Slajdowisko, fotografie i wspomnienia z podróży pt. „Zachodnia Turcja, fascynująca i różnorodna” – kolejny raz gościmy Marię Rosińską, naszą czytelniczkę.

8 listopada | Brwinów, Ośrodek Kultury OKej, ul. Wilsona 2 | godz. 18.00

Spotkanie autorskie z Andrzejem Mellerem, reportażystą i korespondentem wojennym. Spotkanie oraz pokaz zdjęć z wyprawy kamperem do Kabulu.

13 listopada | Brwinów, ul. Kościuszki 1E | godz. 18.00

Slajdowisko – fotografie i wspomnienia z podróży, podwodne krajobrazy – o nur-

kowaniu opowie goszcząca ponownie Magdalena Panek, nasza czytelniczka.

16 listopada | Brwinów, Ośrodek Kultury OKej, ul. Wilsona 2 | godz. 17.00
Brwinowski Parnas – finał konkursu poetyckiego i Turniej Jednego Wiersza.

19 listopada | Brwinów, ul. Grodziska 12 | godz. 11.00

Dyskusyjny Klub Książki w Brwinowie, spotkanie wokół książki Bernharda Schlinka
„Kobieta na schodach”.

Do końca października – wystawa malarstwa Grażyny Urbaniak w filii w Otrębusach przy ulicy Wiejskiej.
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O bezpieczeństwie podczas Masy Krytycznej i „Mocnej nocnej jazdy”
O potrzebie zachowania jesienią szczególnej ostrożności na drodze oraz o roli odblasków przypomniało Stowarzyszenie Projekt Brwinów podczas Brwinowskiej Nocnej Masy Krytycznej i pikniku „Mocna nocna jazda”.
w świetle samochodowych
reflektorów sylwetkę rowerzysty, może już być zbyt
późno na uniknięcie kolizji.
Bezpieczeństwo
było
też głównym tematem pikniku pod hasłem „Mocna
nocna jazda”, który został
zorganizowany przez Stowarzyszenie Projekt Brwinów przy wsparciu policji,
straży miejskiej, ochotniczych straży pożarnych z
terenu gminy Brwinów oraz
Gminnego Ośrodka Kultury w Brwinowie.
	Symulatory dachowania
i zderzeń pozwalały poczuć
w kontrolowanych i bezpiecznych warunkach namiastkę wrażeń z wypadku
samochodowego. Policjanci

z a p r o s z e n i e

z e s p o ł u

prezentowali swoje nieoznakowane BMW, które wykorzystywane jest na co dzień
do ścigania piratów drogowych na drogach szybkiego ruchu. Dzieci korzystały
z kącika gier i malowania
buziek. Oblegane było też
mobilne miasteczko ruchu
drogowego, które strażnicy
miejscy rozłożyli dla najmłodszych rowerzystów. Pokonywali oni kolejne skrzyżowania, przejazdy kolejowe
i rondo. Starsi mogli wypróbować swoją sprawność po
założeniu alkogogli, a najdłuższe kolejki ustawiały się
do „rowerowego koła fortuny”, w którym po udzieleniu
poprawnej odpowiedzi na
pytania z kodeksu drogowem a z o w s z e

Fot. A. Kosiński

N

a przykładzie ok. 150
rowerzystów, którzy
wybrali się na kolejną wrześniową Brwinowską Nocną Masę Krytyczną,
można stwierdzić, jak ważne
jest odpowiednie oświetlenie
roweru i używanie odblasków. Założenie kamizelki
odblaskowej oraz innych
elementów odblaskowych, a
także sprawne lampki bardzo poprawiają widoczność
rowerzysty na drodze i dają
kierowcom czas na reakcję.
Rowerzyści ubrani w dominujące w sezonie jesienno-zimowym ciemne kurtki są niemal niewidoczni
w ciemności. Trudno ich
dostrzec, a gdy kierowca
w ostatniej chwili zobaczy

go można było zdobyć nagrody – akcesoria rowerowe,
kamizelki odblaskowe, gry
edukacyjne itp. Strażacy prowadzili warsztaty z udzielania pierwszej pomocy oraz
zachęcali dzieci do „zabawy
w strażaka” w zadymionym
namiocie. Największe wrażenie zrobiły jednak pokazy
nocnego ratownictwa, m.in.

z widowiskową akcją rozcinania samochodu w celu
uwolnienia rannych z wnętrza pojazdu oraz akcją gaszenia płonącego pojazdu.
	Na organizację imprez o
bezpieczeństwie Stowarzyszenie Projekt Brwinów pozyskało dotację ze środków
samorządu
województwa
mazowieckiego.

Punkty, w których można otrzymać biuletyn „Ratusz”:
BRWINÓW: INSTYTUCJE, PLACÓWKI
OŚWIATOWE, Przychodnie i inne		
Urząd Gminy – 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  Dworek Zagroda, ul. Grodziska 57  Szkoła Podstawowa nr 1, ul. J. Piłsudskiego 11  Zespół Szkół Ogólnokształcących,
ul. Żwirowa 16  Przedszkole nr 3, ul. Słoneczna 6  Przedszkole nr 1,
ul. S. Lilpopa 4 oraz filia przy ul. J. Piłsudskiego 19  NZOZ Alfa i apteka,
ul. Powstańców Warszawy 8  NZOZ Peronowa, ul. Peronowa 4B 
BPWiK, ul. Wilsona 46  Salon Fryzjerski Venus, ul. Armii Krajowej 3/2
BRWINÓW: SKLEPY
Sklep „Czwórka”, ul. Grodziska 4  Apteka, ul. Grodziska 7  Sklep,
ul. Grodziska 9  Galeria Brwinów, ul. Grodziska 46  Magmar,
ul. Wilsona 52  Sklep MM, ul. Kościuszki 1  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  kioski przy
rondzie 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
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 L. 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 SOŁTYSOM:
 Biskupice  Czubin  Domaniew  Falęcin  Koszajec
 Krosna  Milęcin  Moszna  Kotowice  Owczarnia
 Parzniew  Terenia  Żółwin

kolejne wydanie 20 listopada 2019 r.
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S P O R TOWA

m i e j s k a

HSŚ A L A
16.00_16.30

ZAJĘCIA STAŁE
ZAJĘCIA STAŁE

16.30_17.00

17.00_17.30

niedziela niedziela
sobota

sobota

piątek

piątek czwartek czwartek
środa

środa wtorek

wtorekponiedziałek
poniedziałek

NAUKA WSPINACZKI DZIECI I MŁODZIEŻ OKej / I GR

S P O16.00_17.30
R TOWA

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

16.00_16.30

16.30_17.00

17.00_17.30

18.00_18.30

18.30_19.00

19.00_19.30

17.30_18.00

BADMINTON MŁODZIEŻ OKej
MICHAŁ HOFFMAN 18.00_19.00

18.00_18.30

moczydłowskiego 2

19.30_20.00

20.00_20.30

BRWINÓW

BADMINTON DOROŚLI OKej
MICHAŁ HOFFMAN 19.00_20.00

18.30_19.00

19.00_19.30

19.30_20.00

20.00_20.30

NAUKA WSPINACZKI DZIECI I MŁODZIEŻ OKej / II GR WSPINACZKA DLA DZIECI OKej
PAWEŁ BARTOSIEWICZ
PILATES / ZDR. KRĘGOSŁUP
OKej
JUSTYNA
LIBERADZKA
18.30_19.30
BADMINTON MŁODZIEŻ OKej
BADMINTON
DOROŚLI OKej
KOSZYKÓWKA MŁODZIEŻ OKej / BAK
MICHAŁ
18.00_19.00
MICHAŁ HOFFMAN
JACEK
GEMBAL DLA
/ PAWEŁ
BARTOSIEWICZ
16.30_18.00
ROLKI +HOFFMAN
WSPINACZKA
UKS KOBRA WSPINACZKA
OKej19.00_20.00
/ DOROŚLI
WSPINACZKA
DZIECI
OKej
18.00_20.00

UNIHOKEJ DLA DZIECI OKej
ARKADIUSZ JANISZEK 16.00_17.00

ROLKI OKej

ARKADIUSZ JANISZEK 17.00_18.00

WSPINACZKA DLA DZIECI OKej
ARKADIUSZ JANISZEKTYGRYSY
16.30_18.00
– TOTAL KIDS DEFENCE
TAEKWONDO
ROLKI OKej 17.00_18.00
UNIHOKEJ DLA DZIECI OKej
ARKADIUSZ JANISZEK 17.00_18.00
ARKADIUSZ JANISZEKKOSZYKÓWKA
16.00_17.00MŁODZIEŻ
OKej / BAK
JACEK GEMBAL / PAWEŁ BARTOSIEWICZ 16.30_18.00

21.00_21.30

21.30_22.00

21.00_21.30

21.30_22.00

moczydłowskiego 2

17.30_19.00

ARKADIUSZ JANISZEK 16.30_18.00

20.30_21.00

WSPINACZKA DLA DZIECI OKej
PAWEŁ BARTOSIEWICZ

NAUKA WSPINACZKI DZIECI I MŁODZIEŻ OKej / II GR

17.30_19.00

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

NAUKA WSPINACZKI DZIECI I MŁODZIEŻ OKej / I GR

16.00_17.30

17.30_18.00

BRWINÓW

20.30_21.00

PIŁKA NOŻNA / PRYWATNY

20.00_22.00

BADMINTON / PRYWATNY

ARKADIUSZ JANISZEK 19.00_20.00 20.00_22.00

SIATKÓWKA / PRYWATNY
20.00_22.00
PIŁKA
NOŻNA / PRYWATNY
20.00_22.00
JUSTYNA LIBERADZKA 18.30_19.30
SIATKÓWKA / PRYWATNY
20.00_21.30/ PRYWATNY
ROLKI + WSPINACZKA UKS KOBRA WSPINACZKA OKej / DOROŚLI
BADMINTON
18.00_20.00
ARKADIUSZ
JANISZEK
TANIEC NOWOCZESNY OKej
LEJDIS FITNESS
OKej19.00_20.00 20.00_22.00
PILATES / ZDR. KRĘGOSŁUP OKej

IZABELA HARA 20.00_21.30

OLA TOMASIK 19.00_20.00

BADMINTON OKej

TG SOKÓŁ SIATKÓWKA

20.00_21.30

MICHAŁ HOFFMAN 18.00_20.00

KOSZYKÓWKA ANACO TOMASZ KOCOŃ

20.00_21.30
TANIEC NOWOCZESNY OKej
IZABELAKONRAD
HARA 20.00_21.30
PZWLA
BOŃDA

TYGRYSY – TOTAL KIDS DEFENCE
LEJDIS FITNESS OKej
TAEKWONDO 17.00_18.00
OLA TOMASIK 19.00_20.00
AKROBATYKA OKej / GR. 6-7 l.
AKROBATYKA OKej / GR. 8-13 l.
BADMINTON OKej
ADAM
JANKOWSKI
16.30_17.30
BADMINTON OKej MICHAŁ HOFFMAN 18.30_20.00
KOSZYKÓWKA
MŁODZIEŻ
OKej / BAK ADAM JANKOWSKI 17.30_18.30
JACEK GEMBAL / PAWEŁ BARTOSIEWICZ 16.30_18.00
TYGRYSY – TOTAL KIDS DEFENCE
BALET KLASYCZNYMICHAŁ
OKej HOFFMAN 18.00_20.00
FITNESS / UKW OKej
TAEKWONDO 18.35_19.35
17.30_18.30
16.00_17.00
KOSZYKÓWKA MŁODZIEŻ OKej / BAK
16.30_18.00
AKROBATYKA OKej / GR. 6-7 l.
AKROBATYKA OKej / GR. 8-13 l.
ADAM JANKOWSKI 16.30_17.30
ADAM JANKOWSKI 17.30_18.30

20.00_21.30
TG SOKÓŁ SIATKÓWKA
20.00_21.30

TANIEC NOWOCZESNY OKej

IZABELA
HARA 20.00_21.30
KOSZYKÓWKA
ANACO TOMASZ KOCOŃ
20.00_21.30
BADMINTON / PRYWATNY

20.00_22.00
PZWLA KONRAD BOŃDA
20.00_21.30

BADMINTON OKej

MICHAŁ HOFFMAN 18.30_20.00

TENIS STOŁOWY OKej
19.30_22.00 TANIEC NOWOCZESNY OKej

TYGRYSY – TOTAL KIDS DEFENCE
BALET KLASYCZNY OKej
FITNESS / UKW OKej
IZABELA HARA 20.00_21.30
TAEKWONDO 18.35_19.35
17.30_18.30 OKej / GR. 13-15 l.
AKROBATYKA
AKROBATYKA OKej / GR. 8-13 l.
ADAM
JANKOWSKI
17.30_18.30
ADAM
JANKOWSKI
16.30_17.30
BADMINTON / PRYWATNY
KOSZYKÓWKA MŁODZIEŻ OKej / BAK
20.00_22.00
16.30_18.00
FITNESS TBC OKej
PILATES / UKW OKej
CHEERLEADERKI OKej
OLA TOMASIK 19.00_20.00
16.00_18.00
OLA TOMASIK 18.00_19.00
TENIS STOŁOWY OKej
19.30_22.00
ROLKI + WSPINACZKA
BADMINTON GOLD
ROLKI + WSPINACZKA
KOSZYKÓWKA DZIECI I MŁODZIEŻ OKej / BAK
20.30_22.00
UKS KOBRA 19.30_20.30
BARTŁOMIEJ PRZELAZŁY
AKROBATYKA OKej / GR. 13-15 l. UKS KOBRA 18.30_19.30
AKROBATYKA
OKej / GR./ PAWEŁ
8-13 l.BARTOSIEWICZ

16.00_17.00

ADAM JANKOWSKI 16.30_17.30
16.30_18.00

ADAM JANKOWSKI 17.30_18.30

PILATES / UKW OKej

CHEERLEADERKI OKej

16.00_18.00

OLA TOMASIK 18.00_19.00

FITNESS TBC OKej

OLA TOMASIK 19.00_20.00

ROLKI + WSPINACZKA
ROLKI + WSPINACZKA
UKS KOBRA 18.30_19.30
UKS KOBRAOKej
19.30_20.30
PILATES / ZDR. KRĘGOSŁUP

KOSZYKÓWKA DZIECI I MŁODZIEŻ OKej / BAK

BARTŁOMIEJ PRZELAZŁY / PAWEŁ BARTOSIEWICZ

BADMINTON GOLD

20.30_22.00

JUSTYNA LIBERADZKA 19.00_20.00

16.30_18.00

PILATES / ZDR. KRĘGOSŁUP OKej

10.00_10.30

10.30_11.00

11.00_11.30

11.30_12.00

12.00_12.30

12.30_13.00

JUSTYNA LIBERADZKA 19.00_20.00

13.00_13.30

13.30_14.00

14.00_14.30

RODZINNE REKREACJE OKej
SŚ
13.30_18.00
AKTYWNY WEEKEND RODZINNY
S2 10.00_10.30 10.30_11.00 11.00_11.30 11.30_12.00 12.00_12.30 12.30_13.00 13.00_13.30 13.30_14.00 14.00_14.30
S3
RODZINNE REKREACJE OKej
SŚ TRENING MIĘŚNI DNA MIEDNICY
13.30_18.00
SF OKej / J. LIBERADZKA 10.00_11.00
S2
RODZINNE REKREACJE OKej
SŚ
13.30_18.00
S3
S2 TRENING MIĘŚNI DNA MIEDNICY
SF OKej / J. LIBERADZKA 10.00_11.00
PZWLA KONRAD BOŃDA
S3
11.00_13.00
RODZINNE REKREACJE OKej
SŚ PORANNY FITNESS OKej
13.30_18.00
SF OLA TOMASIK / ADAM JANKOWSKI
S2
PZWLA KONRAD BOŃDA
TG SOKÓŁ
S3ZAJĘCIA BEZPŁATNE DLA
PIŁKA NOŻNA
UKS KOBRA
11.00_13.00
MIESZKAŃCÓW
KOSZYKÓWKA / KLUBY
TYGRYSY
PORANNY FITNESS OKej
PŁATNE PROWADZONE
SF ZAJĘCIA
OLA TOMASIK / ADAM JANKOWSKI
SIATKÓWKA
BADMINTON
PRZEZ INSTRUKTORÓW OK

14.30_15.00

17.00_17.30

17.30_18.00

14.30_15.00

17.00_17.30

17.30_18.00

10.00_11.00

10.00_11.00

p y t a n i a p r o s i m y k i e r o w a ć n a a d r e s : h a l a@o k . b r w i n ow. p l
ZAJĘCIA BEZPŁATNE DLA MIESZKAŃCÓW TG SOKÓŁ

ZAJĘCIA BEZPŁATNE DLA
UKS KOBRA
MIESZKAŃCÓW
SŚ ZAJĘCIAS EPŁATNE
K T OPROWADZONE
R Z E Ś C I A NTYGRYSY
KĄ WSPI
SIATKÓWKA
SF PRZEZSINSTRUKTORÓW
A L A F I TOKN E S S / B A L E T O W A

SŚ

N A C KOSZYKÓWKA
Z K O W Ą/ KLUBY
BADMINTON

SEK TOR ZE ŚCIANK Ą WSPINAC ZKOWĄ

PIŁKA NOŻNA

S2
S3

SEKTOR ŚRODKOWY
SEKTOR BOCZNY

S2

SEKTOR ŚRODKOWY

