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ozbudowa
Szkoły
Podstawowej w Żółwinie wpisuje się
w szereg inwestycji oświatowych, które są realizowane
w Brwinowie „na zakładkę”. Patrząc tylko na ostatnie dwa lata – w 2019 r. oddano do użytku przedszkole
w Otrębusach, rok temu –
w Żółwinie, w tym roku
zakończyła się rozbudowa
szkoły w Żółwinie, a w przyszłym roku ma zakończyć się
rozpoczęte już projektowanie szkoły w Parzniewie.
Budowa nowego skrzydła
szkoły w Żółwinie zaczęła się
w marcu 2020 r., została zre-

alizowana do sierpnia 2021 r. woczesną konstrukcję wiaty
i kosztowała 6,2 mln zł. Do- rowerowej. Ekologiczne rozbudowany segment ma po- wiązania dotyczące ogrzenad 950 m kw. powierzchni
użytkowej. Jest to obecnie
najwyższa, 3-kondygnacyjna część zabudowań szkolnych. Chociaż forma i kolorystyka elewacji dopasowują
się do starszego budynku
i harmonijnie się z nim łączą, to architekci wprowadzili też elementy podkreślające nowoczesny charakter
budynku: aluminiowe okna
i drzwi, szklane zadaszenia
nad wejściem, okrągłe świetliki na korytarzu najwyższego piętra czy lekką, no-

wania i wentylacji szkoły są
już obecnie standardem.
Dokończenie na str. 2 >>>

z a p r o s z e n i e

e
n
l
a
r
u
T
KUL

BRWINÓW

a
t
s
9
0
.
a
2
i
1
/
1
1
m
d
i
n
e
dn
week
szczegóły na stronie 12

fot. Urząd Gminy Brwinów (PR)

Zaproszenia

Gmina Brwinów nie szczędzi wydatków na oświatę, co widać w tym roku najlepiej na przykładzie Żółwina
– od 1 września najmłodsze dzieci uczęszczają do nowego przedszkola, a uczniowie Szkoły Podstawowej
rozpoczęli naukę w nowym skrzydle budynku.
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>>> Dokończenie ze str. 1

Nowy rok szkolny rozpoczęty!

Rozkład pomieszczeń
nowego skrzydła jest funkcjonalny. Na parterze znalazło się miejsce m.in. dla
stołówki z zapleczem kuchennym oraz świetlicy.
Na pierwszym i drugim
piętrze jest łącznie sześć
sal lekcyjnych, a na każdej kondygnacji – zespół
sanitariatów uczniowskich
z łazienką dla osób z niepełnosprawnościami. Aby ułatwić poruszanie się osobom
na wózkach, zamontowano
podnośnik, który zapewnia dojazd do wszystkich
kondygnacji naziemnych.
Piwnice stanowią zaplecze
magazynowe. Szkoła zyskała też pomieszczenie serwerowni. Podczas przerw
uczniowie będą wychodzić
z sal lekcyjnych na hol – jasny, przestronny, z kanapami do siedzenia. Ten na
najwyższym piętrze jest dodatkowo doświetlony światłem dziennym wpadającym
przez okrągłe świetliki. 		
Wszyscy mogą pozazdrościć
uczniom z Żółwina pięknych widoków na ścianę zieleni. Szkołę otaczają bowiem
wysokie drzewa, przeważnie
zimozielone sosny, które nadają jej wyjątkowy klimat.
Otwarcie nowego skrzydła szkoły zostało połączone z rozpoczęciem roku

szkolnego dla dzieci z klas
pierwszych.
Uroczystość
rozpoczęła się na sali gimnastycznej w starej części
szkoły. Dyrektor Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego
Marta Szwemin podkreślała, że jest to ważny dzień
w życiu pierwszoklasistów,
a zarazem kamień milowy
w historii szkoły. Była też
okazja do podziękowania
osobom
zaangażowanym
w realizację inwestycji. Do
jej sprawnego przeprowadzenia przyczynili się architekci Joanna i Marcin Bujnowscy, wykonawca spółka
Izolbud wraz z prezesem
Justynem
Kwietniakiem
i kierownikiem robót Mirosławem Grobelnym, inspektorzy nadzoru Mariusz
Okuń, Roman Kulczak
i Marcin Laska, pracownicy Urzędu Gminy Brwinów,
w tym szczególnie burmistrz
Arkadiusz Kosiński i jego
zastępcy Sławomir Walendowski i Jerzy Wysocki oraz
zespół Referatu Inwestycji
i Remontów – kierownik
Urszula Wróbel i inspektor
Aneta Rowińska.
	Swoje funkcjonowanie
jako przedszkole dla 150
dzieci rozpoczął również
ukończony w 2020 r. budynek przy ul. Nadarzyńskiej.
Do czasu zakończenia roz-

budowy szkoły uczęszczały tam dzieci z młodszych
klas Szkoły Podstawowej
w Żółwinie w oczekiwaniu
na zakończenie prac przy ul.
Szkolnej.
Na zdjęciach od góry:
Pierwsze spotkanie pierwszoklasisów w swojej klasie.
Zaplecze kuchenne będzie
wydawać dowożone do szkoły posiłki dla uczniów. Korytarze będą służyć podczas
przerw jako miejsca odpoczynku i rekreacji. Przed
szkołą stanęły nowoczesne
wiaty na rowery.
Na zdjęciu na dole:
Przedszkole przy ul. Nadarzyńskiej w Żółwinie.

Gminne szkoły i przedszkola

fot. Urząd Gminy Brwinów (PR)

Szkoła Podstawowa nr 1 w Brwinowie ................................................................................ 785 uczniów
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie
Szkoła Podstawowa nr 2 w Brwinowie .................................................................................... 813 uczniów
Liceum Ogólnokształcące ........................................................................................................... 87 uczniów
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Otrębusach
Szkoła Podstawowa w Otrębusach ........................................................................................... 529 uczniów
Przedszkole w Otrębusach ............................................................................................................... 99 dzieci
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żółwinie
Szkoła Podstawowa w Żółwinie ............................................................................................... 285 uczniów
Przedszkole w Żółwinie ................................................................................................................. 150 dzieci
Przedszkole nr 1 w Brwinowie (ul. Lilpopa) ................................................................................ 95 dzieci
Przedszkole Filialne Przedszkola nr 1 w Brwinowie (ul. Piłsudskiego) ......................................... 99 dzieci
Przedszkole nr 3 w Brwinowie (ul. Słoneczna) ........................................................................... 99 dzieci

Urząd Gminy Brwinów: adresy i telefony			

22 738 26 15

e-mail: brwinow@
brwinow.pl

URZĄD GMINY BRWINÓW, ul. GrodziskA 12
Sekretariat burmistrza Arkadiusza Kosińskiego
oraz II zastępcy burmistrza Jerzego Wysockiego
tel. 22 738 26 12
Urząd Stanu Cywilnego, tel. 22 738 25 61
Referat Spraw Obywatelskich, tel. 22 738 25 72
Referat Budżetowo-Fin.-Podatkowy (podatki), tel. 22 738 26 34
Referat Planowania Przestrzennego, tel. 22 738 26 54
Referat Gospodarki Nieruchomościami, tel. 22 738 26 53
Referat Oświaty, tel. 22 738 26 17
Biuro Promocji, tel. 22 738 26 29

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: promocja@brwinow.pl
Współpraca: Gminny Ośrodek Kultury w Brwinowie
(str. 8–9, Karta Biblioteczna str. 10)

www.brwinow.pl

Straż Miejska

22 729 63 94

oraz bezpłatny
z terenu gminy:

986

e-mail: straz.miejska@brwinow.pl

Urząd Gminy

e-mail: brwinow@brwinow.pl
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Konsultacje w sprawie
linii kolejowych CPK
Do 15 października 2021 r. można przekazywać
swoje uwagi dotyczące przebiegu linii kolejowej, która ma w przyszłości połączyć Warszawę
z Centralnym Portem Komunikacyjnym. Firma
IDOM zaprezentowała mapy z czterema wariantami, które przecinają północne tereny gminy
Brwinów.

N

a zlecenie Centralnego Portu Komunikacyjnego spółka
IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo realizuje studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe dla projektu budowy linii
kolejowej na odcinku Warszawa Zachodnia – CPK –
Łódź Niciarniana. W ciągu
najbliższych miesięcy analizowane będą uwarunkowania występujące w ciągu trasowanych linii kolejowych.
Obecnie rozpoczęła się
I tura konsultacji. Zaprezentowane zostały różne
warianty przebiegu linii,
dostępne m.in. na stronie
brwinow.pl/6209.
Mieszkańcy gmin leżących na trasie planowanej linii kolejowej zostali
zaproszeni do wyrażenia
opinii poprzez wypełnienie anonimowej ankiety –
dostępnej jako formularz
w Internecie i wyłożonej
w
formie
papierowej
w urzędach gmin (w Brwinowie w Urzędzie Gminy
przy ul. Grodziskiej 12).

W ankiecie padają pytania o to, który z przedstawionych wariantów jest najbardziej korzystny, a który
najmniej. Swój wybór można
uzasadnić. Można też wyrazić opinię o planach budowy
nowej linii oraz wpisać własne postulaty.
Podczas
spotkania,
które odbędzie się w środę
15 września o godz. 1600
w sali OSP w Brwinowie,
będzie można uzyskać od
pracowników firmy IDOM
i przedstawicieli CPK więcej informacji na temat planowanych przebiegów linii,
zadać pytania i wyrazić
swoją opinię.
Po analizie postulatów
oraz uzgodnień na początku
2022 r. ma odbyć się II tura
konsultacji, a po niej – precyzowanie analiz i doszczegółowienie
dokumentacji
inżynierskiej, co pozwoli na
wybór ostatecznego wariantu inwestorskiego. Studium
techniczno-ekonomiczno-środowiskowe ma być gotowe w IV kwartale 2022 r.

komentarz burmistrza

Arkadiusza Kosińskiego
na temat wariantów przebiegu linii

kolejowej, która ma prowadzić do cpk ,
oraz zaproszenie na spotkania

O

sobiście jestem załamany
planami
budowy tras kolei
dużych prędkości w ramach inwestycji związanych
z utworzeniem Centralnego Portu Komunikacyjnego w Baranowie. Każdy
z zaprezentowanych obecnie
wariantów oznaczać będzie
poważną ingerencję w miejscowości północnej części
Naszej Gminy, skutkujące
wywłaszczeniem i wyburzeniem wielu domów, podzieleniem Gminy kolejną
barierą
komunikacyjną
(równolegle do torów kolejowych i autostrady), krachem
planów budowy węzła autostrady A2 w Brwinowie, ale
również olbrzymimi uciążliwościami dla osób, które pozostaną w sąsiedztwie planowanych linii kolejowych
czy wiaduktów drogowych,
które będą musiały być wy-

budowane nad tymi torami.
W cyklu moich corocznych spotkań z mieszkańcami odwiedziłem tym razem
w pierwszej kolejności te
miejscowości, przez które ma
przebiegać linia kolejowa.
Najbardziej dotknięte są Biskupice i Domaniew, ale na
mapach pokazywanych wariantów widać, co może się
stać w sołectwach Moszna,
Krosna, Kotowice i Milęcin.
Liczę, że mieszkańcy uzyskają więcej informacji na
ten temat od firmy IDOM,
która na zlecenie CPK przygotowuje strategię techniczno-ekonomiczno-środowiskową. Na spotkanie w tej
sprawie zapraszam 15 września o godz. 1600 do sali OSP
w Brwinowie.
Cykl moich tradycyjnych
jesiennych spotkań będę
kontynuował pod koniec
września oraz w paździerz a p r o s z e n i e

Tradycyjne jesienne spotkania
z burmistrzem Arkadiuszem Kosińskim

Co roku odbywa się 16 spotkań z mieszkańcami – zawsze na przełomie
lata i jesieni – w Brwinowie oraz sołectwach gminy Brwinów.
Termin spotkania

www.cpk.pl/pl/dla-mieszkancow/konsultacje-spoleczne-dla-inwestycji-kolejowych

Ankieta – formularz konsultacji: bit.ly/CPK_konsultacje2021

niku. Zapraszam serdecznie
wszystkich zainteresowanych
moimi informacjami oraz
dyskusją, prosząc jednocześnie o przekazanie/udostępnienie tego zaproszenia
Waszym bliskim, sąsiadom,
przyjaciołom i znajomym.
Uwaga! Zwracam uwagę, że w przypadku czterech
miejscowości spotkamy się
w tym roku po raz pierwszy
w nowych lokalizacjach:
na terenie północnego Brwinowa (24.09.) – w przedszkolu przy ul. Piłsudskiego,
w Żółwinie (27.09.) – na parterze nowego skrzydła szkoły,
rozpoczynając od krótkiego wspólnego zwiedzania,
w Otrębusach w Toeplitzówce
w pomieszczeniach po ośrodku zdrowia, a na koniec
w nowej świetlicy wiejskiej
w Kaniach (9.10.).

Miejsce spotkania

Owczarnia

20 września
(poniedziałek)

godz. 18.00 Owczarnia, świetlica
OWCA, ul. Cyprysowa 4

Koszajec

22 września
(środa)

godz. 18.00 Koszajec 20

Czubin

22 września
(środa)

godz. 20.00 Czubin 9

Brwinów

24 września
(piątek)

godz. 18.00 Przedszkole filialne,
ul. Piłsudskiego 19

Żółwin i Terenia

27 września
(poniedziałek)

godz. 18.00 Szkoła Podstawowa
(nowe skrzydło
budynku),
ul. Szkolna 39

Otrębusy

4 października
(poniedziałek)

godz. 18.00 Pałac Toeplitza,
ul. Wiejska 1

Kanie

9 października
(sobota)

godz. 17.00 NOWA ŚWIETLICA
ul. Piłsudskiego 55

Parzniew

11 października
(poniedziałek)

godz. 18.00 Parzniew, Dom
Gościnny Zalewskich

Brwinów

17 października
(niedziela)

godz. 16.00 Sala OSP,
ul. Pszczelińska 3
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Prace w pałacu – kolejna dotacja
Gmina Brwinów otrzymała 150 000 zł z budżetu samorządu województwa mazowieckiego na wymianę stolarki okiennej w zabytkowym pałacu
w Brwinowie. Prace przy renowacji pałacu sukcesywnie postępują.

D

otacja jest przeznaczona na odtworzenie, renowację i montaż łącznie
28 sztuk okien drewnianych. Odtwarzana stolarka
okienna częściowo została
już zamontowana. Starannie
dobrano detale zawiasów
i klamek okiennych. Ponadto renowacji i oczyszczeniu
zostają poddane historyczne
okiennice wraz z maskownicami, które po koniecznych
uzupełnieniach i odpowied-

nim remoncie powrócą na
swoje pierwotne miejsca.
Zadbano także o wysoki
poziom jakości odtworzenia historycznej sztukaterii
we wnętrzach. Renowacji
poddawane są kolumny, pilastry, gzymsy oraz obramienia płycin. – Trwają
także próby doboru kolorystycznego rozwiązań ścian
oraz faktury poszczególnych
elementów, aby w sposób odpowiedni podkreślić warto-

ści artystyczne pomieszczeń
– zaznacza Agnieszka Kozłowska prowadząca nadzór
konserwatorski.
Wykonano próby kolorystyczne i dobrano odpowiednią szatę barwną elewacji. Jest to kolorystyka
jasna, oparta na ciepłych
złamanych bielach i beżach nawiązująca do klasycystycznego charakteru
pałacu. Trwają także prace
nad odtworzeniem oraz re-

nowacją detalu kamiennego
– tj. balustrad balkonowych
i tarasowych oraz schodów
wejściowych.
Wszystkie etapy prac
ustalane są z Mazowieckim

Konserwatorem Zabytków.
Ze względu na dbałość o detale i staranność wykonania
termin zakończenia prac został przedłużony do lutego
przyszłego roku.

przyczynią się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń
powietrza.
Wartość całego projektu
to 24,2 mln zł, a dofinansowanie to 19,39 mln zł. Środki pochodzą z Regionalnego
Programu
Operacyjnego

Województwa Mazowieckiego 2014–2020.
Na zdjęciu: przedstawiciele
gmin z marszałkiem Adamem Struzikiem. Brwinów
reprezentuje zastępca burmistrza Sławomir Walendowski (pierwszy z prawej).

fot. UMWM

Razem po dotację na ścieżki rowerowe
Wójt gminy Michałowice Małgorzata Pachecka podpisała w imieniu sześciu
gmin partnerskich umowę na dofinansowanie budowy zintegrowanego
systemu tras rowerowych w naszym regionie. Gmina Brwinów planuje
budowę odcinka w ul. Karolińskiej w Otrębusach.

G

mina Brwinów do tej
pory
samodzielnie
ubiegała się o środki unijne
w ramach dwóch pierwszych
etapów budowy zintegrowanego systemu tras rowerowych. W ostatnim, trzecim
etapie siły połączyły samorządy Michałowic, będących
liderem projektu, Pruszkowa, Grodziska, Żyrardowa,
Nadarzyna i Brwinowa.
W ramach wspólnej inwestycji powstaną ścieżki
rowerowe i ciągi pieszo-ro-

werowe wraz infrastrukturą towarzyszącą. Powstanie
również 14 połączeń z istniejącymi ścieżkami rowerowymi na terenie gmin partnerskich oraz dwa połączenia
graniczne.
	Sieć dróg rowerowych
na terenie gminy Brwinów
powiększy się w 2022 r.
o ścieżkę rowerową wzdłuż
ul. Karolińskiej w Otrębusach. Ścieżka powstanie od
strony ul. Franciszkańskiej
w kierunku ul. Natalińskiej

k a m p a n i a

s p o ł e c z n a

na odcinku 160 m. Dofinansowanie unijne wyniesie
ponad 297 tys. zł, co pokryje
80% kwalifikowalnej wartości zadania.
Realizacja projektu jest
przykładem dobrej współpracy między samorządami,
z której efektów będą mogli
korzystać nie tylko mieszkańcy, lecz także turyści.
Planowane ścieżki i ciągi
pieszo-rowerowe
zapewnią bezpieczne i wygodne
przemieszczanie się, a także

w a r s z a w s k i e j

k o l e i

d o j a z d o w e j
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Prawie 3,5 mln zł na działania dla klimatu
Gmina Brwinów będzie realizować projekt „Działaj dla klimatu. Inicjatywy
podnoszące świadomość ekologiczną w szkołach w gminach Brwinów
i Michałowice w partnerstwie z Sandgerdi Elementary School z Islandii”.

P

rogram
Środowisko,
Energia i Zmiany Klimatu finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
budżetu państwa spotkał
się z ogromnym zainteresowaniem. W naborze na
działania proklimatyczne
w szkołach złożono ponad
osiemdziesiąt wniosków z

całej Polski. Projekt złożony
przez gminę Brwinów jest
jednym z sześciu wybranych
do dofinansowania. Realizacja odbywać się będzie we
współpracy z gminą Michałowice. Działania prowadzone będą w latach 2022–2023
w szkołach w Brwinowie,
Otrębusach, Żółwinie, Michałowicach,
Komorowie
i Nowej Wsi. Zagranicznym

partnerem będzie szkoła
z Sandgerdi (Islandia), z którą kilka lat temu nawiązała
współpracę Szkoła Podstawowa nr 1 w Brwinowie.
Gmina Brwinów występuje jako lider projektu, który
będzie koordynował działania prowadzone przez szkoły na terenie dwóch gmin.
Kwota dotacji wyniesie 3 452
720,00 zł.
fot. Pixabay

Boisko Orlik po modernizacji
Zadanie pn. „Modernizacja boiska Orlik w Żółwinie” zostało zrealizowane
przy pomocy środków Wojedwództwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021”

Wspólne sadzenie
roślin w nowym parku
Gmina Brwinów zaprasza mieszkańców do wspólnego urządzania Parku Niepodległości.

R
fot. M. Klajnowski

eferat Ochrony Środowiska i Rolnictwa czuwa
nad przebiegiem prac realizowanych w tym roku w powstającym Parku Niepodległości. Zielony teren przy ul.
Lilpopa w Brwinowie zmienia swój wygląd. Nowe miejsce wypoczynku i rekreacji,

i n f o r m a c j e

wraz z urządzeniami zabawowo-edukacyjnymi będzie
służyć mieszkańcom. Każdy
będzie mógł „dołożyć swoją cegiełkę”, sadząc byliny
i krzewy. Proponowany termin: sobota 9 października
o godz. 11. Więcej informacji
wkrótce na www.brwinow.pl

z a p r o s z e n i a

ZAPISZ DZIECKO NA BEZPŁATNE
zajęcia pozalekcyjne
REKRU
TAC
przedmiotowe
NA ZAJĘ JA
trwa do CIA
językowe
wrześn końca
ia 2021
r.
hobbystyczne
odbywające się na terenie szkół
podstawowych w Otrębusach i w Żółwinie

MIRA PÜRSCHEL

PUNKT ZWROTNY
WYSTAWA MALARSTWA

Szczegółowe informacje w szkołach oraz na stronach www:
Szkoła Podstawowa w Otrębusach: www.sp.otrebusy.edu.pl
Szkoła Podstawowa w Żółwinie: www.zolwin.edu.pl
Projekt pn. "Klucze do wiedzy" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.01
Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.01.02 Edukacja ogólna w ramach ZIT.

OD 4 WRZEŚNIA DO 26 WRZEŚNIA

DWOREK ZAGRODA
„BARTKIEWICZÓWKA”
UL. GRODZISKA 57, BRWINÓW
Organizator:
Towarzystwo Przyjaciół Brwinowa

facebook.com/DworekZagroda

Projekt realizowany przez gminę Brwinów w szkołach podstawowych w Otrębusach i Żółwinie

6 ratusz
fot. Urząd Gminy Brwinów
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Dobry Start – wnioski
przez platformę ZUS

Sposób na niemarnowanie jedzenia

Kiosk przy Gminnym Ośrodku Kultury w Brwinowie funkcjonował przez
wiele lat jako punkt Totolotka. Teraz – dzięki inicjatywie społeczników – stał
Zmieniły się zasady świadczenia Dobry Start się miejscem, gdzie można podzielić się produktami spożywczymi.
(tzw. 300 Plus). Wnioski należy składać w ZUS,
okalna grupa wolonta- linii kolejowej i zamknięcia przed wyjazdem na dłużej
wyłącznie drogą elektroniczną. W założeniu proriuszy Stowarzyszenia przystanku PKP Brwinów, itp.
filu na Platformie Usług Elektronicznych pomagać Polska 2050 wyremontowa- funkcjonowała tam tymczaWażne jest, by do jadłobędą pracownicy ZUS podczas dyżurów w pawi- ła i przystosowała na potrze- sowa kasa biletowa. Ostatnio dzielni trafiały produkty
lonie CIM na targowisku miejskim w Brwinowie.
by jadłodzielni kiosk przy stał opuszczony, ale od kilku nieprzeterminowane, któ-

L

Ś

• na platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
• przez bankowość
elektroniczną,
• na portalu
empatia.mpips.gov.pl.
Termin składania wniosków upływa 30 listopada.
Osoby, które jeszcze nie
posiadają profilu na Platformie Usług Elektronicznych
ZUS, mogą skorzystać z pomocy eksperta w przejściu
całej procedury krok po kroku. Pracownicy ZUS będą
pełnić dyżury na terenie
targowiska w Brwinowie
w pawilonie Centrum Integracji Mieszkańców (CIM)
we wszystkie środy września w godz. 10–13.
Na zdjęciu: Miejsce dyżurów,
pawilon na targowisku.

ul. T.W. Wilsona w pobliżu
Ronda Kowalskiego, użyczony przez Gminny Ośrodek
Kultury w Brwinowie. Przez
wiele lat znajdował się w nim
punkt Totalizatora Sportowego, a po jego zamknięciu, w czasie modernizacji

fot. Urząd Gminy Brwinów

wiadczenie Dobry Start
to 300 złotych jednorazowego wsparcia
wypłacanego rodzicom lub
opiekunom uczniów rozpoczynających rok szkolny.
Przysługuje raz w roku na
dziecko uczące się w szkole,
aż do ukończenia przez nie
20. roku życia. Na dziecko
niepełnosprawne,
uczące
się w szkole, świadczenie
przysługuje do 24. roku życia. Wniosek należy składać
co roku, ale w 2021 r. zmieniły się zasady programu.
Świadczeniami Dobry Start
zajmowały się do tej pory
ośrodki pomocy społecznej.
Teraz wnioski przyjmuje
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, wyłącznie drogą
elektroniczną:

Na zdjęciu: Odnowiony
budynek przy ul. Wilsona.

tygodni kiosk służy już jako
jadłodzielnia, czyli miejsce
gdzie można bezpłatnie
zaopatrzyć się w produkty
żywnościowe pozostawiane
przez osoby, które chcą zapobiegać marnowaniu się
jedzenia.
W brwinowskiej jadłodzielni znajduje się lodówka,
a także regały na pieczywo
i produkty trwałe, warzywa
i owoce. Obowiązują tutaj
ogólne zasady foodsharingu,
takie jak w kilkudziesięciu
innych jadłodzielniach działających obecnie na terenie
Polski. Każdy może przynieść tutaj żywność, którą
chce uchronić przed zmarnowaniem, np. gdy zostaje
nadmiar jedzenia po jakiejś
uroczystości, gdy ktoś chce
opróżnić swoją lodówkę

re nadają się do spożycia.
Domowe potrawy powinny mieć datę ich przygotowania. Każdy korzysta
z jadłodzielni na własną
odpowiedzialność. Wszyscy użytkownicy proszeni są
o dbanie o czystość wewnątrz czy gaszenie po sobie
światła przy wyjściu z budynku.
Punkt
jest
czynny od poniedziałku do
piątku w godz. 6–20,
w soboty w godz. 6–17,
a w niedziele w godz. 10–16.
Produkty pojawiają się
i znikają. Jedzenie nie marnuje się. O to chodziło!
Chętni do pomocy mogą
kontaktować się przez
FB/JadłodzielniaBrwinów
lub jadlodzielniabrwinow@
gmail.com.

z a p r o s z e n i a

sobota 25 września
START na Rynku
godz. 1800
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brwinowska nocna

masa
Krytyczna

Więcej informacji:

facebook.com/projektbrwinow
Organizator

współpraca

OSP Brwinów
OSP Żółwin
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Co nowego w Naprzodzie
Naprzód Brwinów – najstarszy (rok założenia 1925) i największy
klub działający na terenie naszej gminy – rozpoczął piłkarskie
zmagania ligowe sezonu 2021/2022.

W

Dobra passa lekkoatletów
„Dwudziestego czwartego dnia lipcowego,
W Toruniu odbyło się coś nietypowego.
Przyjechali Mastersi, by rzucać daleko,
Pobili rekordy, medale zdobyli,
A podczas tego świetnie się bawili” – Agnieszka Marsop

D

rzutu granatem zwyciężyła również
w konkurencjach slingball, dysk antyczny oraz młot szkocki.
Agnieszka Marsop debiutowała w kategorii K35. Zajęła I miejsce
w konkurencjach rzut granatem,
slingball i dysk antyczny.
Monika Bońda również zdobyła
trzy złote medale – w kategorii K50
w konkurencjach rzut granatem,
slingball i młot szkocki.
Konrad Bońda w kategorii M50
wystartował z powodzeniem w wielu konkurencjach: rzut granatem,
slingball, shotorama i speerorama
– I miejsce, rzut cegłą, ciężarkiem
i młotem szkockim – II miejsce,
schockorama – III miejsce.
Stanisław Bońda kategoria M70
zajął III miejsce w konkurencjach
rzut granatem i slingball.
	Zdrowie, świetna zabawa i opalenizna gratis! Chętnych do wspólnych
treningów zapraszamy od października. Kontakt w OKej Brwinów.
– Konrad Bońda

z a p r o s z e n i e

przez największe kluby portugalskie
z Benficą i Sportingiem Lizbona
na czele. Główny nacisk kładzie się
na rozwój indywidualny zawodników, przede wszystkim w aspekcie
rozumienia gry, inteligencji boiskowej i techniki użytkowej.
Potwierdzeniem
prowadzenia
szkolenia na najwyższym poziomie
był przyznany szkółce piłkarskiej
Naprzodu dwa lata temu Złoty Certyfikat PZPN, przyznawany najlepszym w Polsce szkółkom piłkarskim dla dzieci (aktualnie 76 klubów). Uzyskać go mogą tylko szkółki
spełniające niezwykle wyśrubowane
kryteria szkoleniowe, organizacyjne
i infrastrukturalne.
Ważnym partnerem klubu jest
gmina Brwinów, która w ramach
zadania wspierania kultury fizycznej i sportu przyznaje klubowi dotacje finansowe, które pomagają
w organizacji turniejów piłkarskich
w okresie zimowym oraz zaoferowaniu szkolenia dla wszystkich chętnych dzieci. Potwierdzeniem tego
jest fakt prowadzenia przez Naprzód
naboru przez cały rok i bez żadnych
ograniczeń (brak selekcji).
– Maciej Podgórski, prezes BKS

fot. BKS Naprzód Brwinów

o udziału w czempionacie
zgłosiło się 96 zawodniczek
i zawodników. To rekord frekwencji tych mistrzostw. Rywalizowano
w 10 konkurencjach, w tym trzech
wielobojowych (shotorama, schockorama, speerorama). W sumie odnotowano rekordową liczbę prawie
400 osobostartów. Ustanowiono aż
18 nowych rekordów Polski. Poziom
sportowy zawodów jak zwykle był
więc wysoki, a dorównała także pogoda sprzyjająca osiąganiu dobrych
wyników. Z kolei jednodniowa formuła zawodów podniosła znacznie
wymagania dla zawodników startujących w kilku konkurencjach.
Pięcioosobowa
reprezentacja gminy Brwinów przywiozła ze
słonecznego Torunia 20 medali
(14 złotych, 3 srebrne i 3 brązowe),
które okrasił rekord Polski w rzucie
granatem ustanowiony przez Beatę
Kalistę-Łebek.
Beata Kalista-Łebek startująca w kategorii K40 zdobyła cztery
złote medale. Oprócz rekordowego

ligach organizowanych przez
Mazowiecki Związek Piłki
Nożnej gminę Brwinów reprezentuje aktualnie 10 zespołów Naprzodu: dziewięć zespołów dziecięcych
i młodzieżowych (roczniki od 2014
do 2007) oraz zespół seniorów.
W klubie piłkę nożną trenuje
blisko 200 zawodniczek i zawodników podzielonych na różne grupy
wiekowe. Najmłodsi adepci futbolu
w wieku 3–12 lat trenują w ramach
wspólnego projektu BKS Naprzód
i Fundacji Legia Soccer Schools.
Dzięki współpracy klub otrzymuje
pomoc szkoleniową i organizacyjną
Legii Warszawa, największego i najbardziej utytułowanego klubu piłkarskiego w Polsce. Wspólne przedsięwzięcie obejmuje trzy projekty
szkoleniowe:
• przedszkole piłkarskie dla dzieci
w wieku 3–7 lat,
• szkołę piłkarską dla dzieci w wieku 6–12 lat,
• szkołę doskonalenia techniki dla
dzieci w wieku 6–14 lat.
	Niezwykle istotnym wyróżnikiem jest autorski program szkolenia oparty na filozofii fundamentów gry, która wykorzystywana jest
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„Znowu dziś widzę zachód słońca”
Zatem od końca…

Zespół gościł już w Brwinowie w 2013 roku, a kolejny koncert niestety musiał
zostać przełożony ze względu na pandemię i obostrzenia. Wreszcie się udało
i zapewne nie był to ostatni koncert w naszym mieście.
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4 września
O zachodzie słońca w sobotni wieczór na tzw. placu dożynkowym rozpoczęły
się obchody Dni Miasta. Jako support z piosenką „Komu bije dzwon” wystąpił
brwinowski Chór Wydartych Domom Kur, a gwiazdą wydarzenia był zespół
KULT! Podczas wieczoru nie zabrakło prawdziwie KULTowych utworów, których teksty wciąż są aktualne, a nawet słuchając ich, można odkryć w nich
nowe przekazy, zinterpretować w odniesieniu do obecnych czasów. Usłyszeliśmy również nowe piosenki z ostatniej płyty zespołu – „Ostatnia płyta” (i nie jest to raczej ostatni album w karierze Kazika Staszewskiego), m.in.
„Ziemię obiecaną”. Zainteresowanie koncertem było ogromne. Na koncert
zjechały nawet fankluby zespołu, najliczniejszy chyba z Krakowa.

foto_MAREK ZDRZYŁOWSKI

5 września
Następnego dnia w miejskim parku odbył się niedokończony koncert Kwartetu Prima Vista z okazji 25-lecia działalności pt. „Beethovenowskie post scriptum – koncert pamięci Józefa Kolinka”. Post scriptum dlatego, że ostatni koncert Kwartetu Prima Vista w OKeju (transmitowany przez internet), w którym
rozbrzmiewały dzieła klasyków wiedeńskich – Haydna, Mozarta i Beethovena – z przyczyn technicznych nie został skończony. Zarejestrowaliśmy tylko
utwory dwóch pierwszych kompozytorów. Podjęliśmy więc decyzję o dokończeniu go. Kwartet wystąpił w wyjątkowym składzie, bo na altówce zagrała córka niedawno zmarłego Józefa Kolinka – Dorota Kolinek (studentka
II roku Royal Academy of Music w Londynie, laureatka międzynarodowych
oraz ogólnopolskich konkursów), a o twórcy zespołu opowiadała druga córka
Karolina Kolinek-Siechowicz (redaktorka, absolwentka muzykologii i filozofii
w ramach Kolegium MISH UW).

foto_ANDRZEJ GONTARCZYK

foto_MAREK ZDRZYŁOWSKI

foto_MAREK ZDRZYŁOWSKI

Zwieńczeniem koncertu było uroczyste wręczenie artystom platynowej
płyty za wspomniany wyżej album. Wręczali ją przedstawiciele wytwórni
SP RECORDS, wydawcy większości płyt zespołu. „Ostatnia płyta” miała swoją
premierę 28 maja i w tak krótkim czasie sprzedała się w nakładzie przekraczającym już 300 tys. egzemplarzy!
Jak to dziennikarze podają „ze źródeł zbliżonych do” cytujemy zasłyszaną wypowiedź jednego z przyjezdnych gości: „patrz, kto by pomyślał – Brwinów” :)

Muzycy wykonali czteroczęściowy „Kwartet F-dur”
z opus 18, który powstał
w 1800 roku i choć w katalogu utworów kompozytora
widnieje jako pierwszy, tak
naprawdę jest chronologicznie trzecim kwartetem
smyczkowym. Pogoda dopisała, więc niektórzy melomani rozkoszowali się dźwiękami
koncertu w wybranych przez
siebie miejscach parku, np. na
słoneczku. Na widowni „zasiadła” kilkumiesięczna wnuczka założyciela Kwartetu Prima Vista.
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„Koniec balu, panno Lalu”
czyli… podsumowanie lata :)

foto_MAREK ZDRZYŁOWSKI

Weekend 11/12 września
Dni Miasta potrwają do 12 września, a w ich programie kolejne Narodowe
Czytanie z Biblioteką Publiczną im. Wacława Wernera w Brwinowie, o czym
więcej w „Karcie bibliotecznej” na następnej stronie. Będzie to już dziesiąta edycja tego wydarzenia, a do wysłuchania fragmentów „Moralności pani
Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej zapraszamy do OKeja.
Dla najmłodszych mieszkańców gminy zaplanowany został spektakl teatru
MAŁE MI pt. „Igraszki z Dropsem”. Bajka Jana Brzechwy jest pretekstem do
zabawy i opowieści o obieżyświatach, powsinogach, trampach, włóczęgach,
wagabundach. A wszelkim wędrowcom często towarzyszą psy i z myślą o nich
przygotowywane jest następne wydarzenie. Tuż po teatrzyku… w Psim Kąciku… dla wszystkich miłośników psów – spotkanie z mędrcem, który jak nikt
inny wie, „jak rozmawiać trzeba z psem”, więc jeśli Wy nie wiecie – zapraszamy. Jeśli wiecie i do tego znacie i lubicie Brzechwę – też przyjdźcie!
Starszych widzów zapraszamy na spotkanie autorskie „nieWINNE smaki
Brwinowa” z brwinowianką Ałbeną Grabowską, podczas którego poruszane będą tematy kulinarne związane z rodziną Winnych opisane w książkach
„Stulecie Winnych. Notes kulinarny. 70 przepisów” i „Przysmaki Rodziny
Winnych. Konfitury, powidła, nalewki i inne przetwory”. Książki te są uzupełnieniem znanej Wam trylogii „Stulecie Winnych”. Spotkanie odbędzie się
w Dworku ZAGRODA w ramach kolejnej edycji Europejskich Dni Dziedzictwa,
które w tym roku upływają pod hasłem „Smaki dziedzictwa”.
Dokładny terminarz tego weekendu wraz z lokalizacją znajdziecie na str. 12.

foto_ALEKSANDRA TOMASIK

Trzeba nam i Wam do szkół, do uniwersytetów, pracowni plastycznych,
hal sportowych i na boiska. Jesteśmy wypoczęci i pełni nadziei na naukę analogową, nie zdalno-elektroniczną.
Ale trzeba przyznać, że poszaleliśmy w czasie wakacji:

w akcji

„Lato w mieście i na wsi”
oraz w obozach letnich
wzięło w tym roku udział ponad 300 dzieci

I jak to ze lnem i pszenicą by(wa)ło ;)
A teraz taneczny krok do tyłu – dożynki – nad wyraz rozśpiewane. Oprócz koncertów zespołów JORRGUS, RASTI, NO I DOBRZE, NASPAWANI i CZADOMAN
niespodzianką były pieśni ludowe śpiewane przez Chór Wydartych Domom
Kur przy wtórze akordeonu. „Kury” wraz z wieńcem dożynkowym (wspólnymi
siłami wykonanym przez pracowników OKeja z pszenicy z pól niezawodnego
Jacka Panka! a dekorowany lnem, a jakże! – i nie tylko!) jechały wozem, za którym uformował się orszak. W rytm muzyki i z pieśnią na ustach korowód przeszedł na miejsce wydarzenia. Starostami dożynkowymi byli Anna Stachlewska
sołtyska Kotowic oraz wspomniany już Jacek Panek sołtys Milęcina.

Było nam tak dobrze,
że planujemy już przyszły rok!
W czasie ferii zimowych prócz „zimy
w mieście i na wsi”

obóz narciarski w Małym
Cichym

Wśród zaplanowanych atrakcji były kramy z rękodziełem, stoiska handlowe
oraz punkt Straży Miejskiej w Brwinowie, gdzie można było m.in. poznać zasady udzielania pierwszej pomocy. Dużym zainteresowaniem cieszyły się pokazy strongmana i przejażdżki końmi, a para tancerzy w strojach ludowych
uczyła kroków polskich tańców narodowych – poloneza i krakowiaka, z których powstała na koniec wspólnie wytańczona choreografia. [mh]

Latem w lipcu zaprosimy na

obóz

tenisowy i sportowy na Mazurach

A tymczasem przybywajcie do naszych
pracowni artystycznych i na treningi!
foto_MAREK ZDRZYŁOWSKI
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JAK ŻYĆ... – Z PORADNIKA PANI DULSKIEJ

Krzyczeć, upominać, kontrolować, krytykować. Inaczej wejdą ci na głowę.
11 wrz
Mieć wszystko i wszystkich na oku. Najlepiej w ogóle nikomu nie ufać i niczego innym nie
Ośrodek Kultury
powierzać, ale samemu wszystkiego dopilnować.
Nie zadawać się z ludźmi o złej reputacji, chyba że chodzi o interesy, ale nawet wtedy nigdy
się do nich nie przyznawać, na przykład nie mówić „dzień dobry” na ulicy.
Nie zapraszać gości do domu, nie chodzić do teatru, do restauracji, na koncerty, nie kupować książek i gazet – to tylko zbędne wydatki.
Nowe ubrania kupować tylko w ostateczności. W starych i podniszczonych, nawet poplamionych czy podartych można spokojnie chodzić po domu, przecież nikt nie widzi, czysty zysk.
Nie rozmyślać zbyt wiele, nie zastanawiać się, na nic się nie oglądać, skupić się jedynie na
załatwianiu swoich spraw.
Być sprytnym. We wszystkim szukać możliwości zarobku lub oszczędności.
Żyć uczciwie. Oczywiście długi, zdrada, jakiś przekręt, jakiś nałóg, kłopoty z dziećmi, kłopoty w małżeństwie, choroby – ludzka rzecz. Jeśli
się przydarzy, nie rozpowiadać o tym i zrobić wszystko, żeby się nie wydało.
I najważniejsze… Dbać o opinię publiczną. Żeby nie plotkowali, nie szargali nazwiska. Dlatego należy żyć cicho
i skromnie. Nie wyróżniać się, nie wychylać, nie mieszać do niepewnych spraw.
…
No cóż, pani Aniela Dulska nie byłaby zadowolona… Bo w Brwinowie zrobi się o niej głośno. Mało tego, jej nazwisko będzie na ustach całego narodu. Będą o niej rozmawiać, będą ją oceniać, będą nawet ją cytować. A wszystko
za sprawą tegorocznych obchodów Narodowego Czytania.
Gabriela Zapolska

Serdecznie zapraszamy na głośne czytanie tragikomedii Gabrieli Zapolskiej w sobotę 11 września o godz. 16.00
do Ośrodka Kultury OKej. Jako lektor, jak co roku, swojego wsparcia udzieli nam burmistrz Jerzy Wysocki.

ACADEMICA – NOWOŚĆ W NASZEJ OFERCIE
Brwinowska biblioteka przystąpiła do projektu Academica prowadzonego przez Bibliotekę Narodową. Dzięki temu nasi użytkownicy
mają jeszcze łatwiejszy i pełniejszy dostęp do wiedzy. Mogą korzystać
z ponad 3 milionów publikacji naukowych ze zbiorów Biblioteki Narodowej, również najnowszych, objętych ochroną prawa autorskiego.
Dzięki Academice studenci, uczniowie, nauczyciele, autorzy książek,
dziennikarze i wszyscy zainteresowani pogłębianiem wiedzy mają dostęp do ogromnego zasobu literatury naukowej, zarówno do książek,
jak i czasopism. Jeśli akurat piszesz pracę magisterską, przygotowujesz
referat, artykuł, uczysz się do olimpiady czy innego konkursu – Academica jest właśnie dla ciebie. Nie musisz już wybierać się do czytelni
naukowej, bo dostęp do niej masz w naszej Bibliotece.
Swoje osobiste konto w systemie Academica możesz założyć w oddziale dla dorosłych w Brwinowie oraz w filii w Otrębusach. Więcej informacji o projekcie znajdziesz na stronie: academica.edu.pl.

ZAJĘCIA DODATKOWE W BIBLIOTECE

BIBLIOTEKA ZAPRASZA NA

We wrześniu liczne szkoły i kluby prześcigają się w ofertach zajęć dodatkowych dla dzieci. Brwinowska biblioteka też dorzuca tu swoją ceBEZPŁATNE
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Wielbicieli rozmów o literaturze zapraszamy na spotkania Dyskusyjnych Klubów Książki.
W filii w Otrębusach porozmawiamy o książce Iwony Szelezińskiej Kopnij piłkę ponad chmury. To zbiór reportaży pokazujący życie współczesnych Nepalczyków, zwłaszcza kobiet i dzieci.
Spotkanie: piątek 10 września, godz. 12.00 / Otrębusy, ul. Wiejska 1
W oddziale dla dorosłych w Brwinowie podyskutujemy na temat powieści japońskiego autora Duriana Sukegawa Kwiat wiśni i czerwona
fasola. Historia o przyjaźni, o pięknie międzyludzkiej więzi, o docenianiu i smakowaniu życia na każdym jego etapie.
Spotkanie: wtorek 14 września, godz. 13.00 / Brwinów, ul. Grodziska 12

Omawiane książki do wypożyczenia
w naszych oddziałach. Zapytaj o nie!

Filia w Otrębusach
biblioteka.brwinow.pl

Otrębusy| Wiejska 1
22 758 50 79

znajdź nas na:
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Z A P I S Ydla dzieci i młodzieży
„WAKACYJNE
BINGO” STRZAŁEM
W DZIESIĄTKĘ!
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Czytanie książek według zadanego klucza przypadło Wam do gustu.
biblioteka.brwinow.pl
22 758w50tym
79 takżeznajdź
nas na:
W akcji
wzięło udział 70 czytelników,
dorosłych.
Niektórzy
rekrutacja
trwa
z Was wypełniali nawet po dwie karty, a inni trafiali superbingo. Razem
liczba miejsc ograniczona
przeczytaliście
blisko 300 egzemplarzy z naszego księgozbioru! Gratulujemy Wam czytelniczego zapału! Tymczasem wakacyjna zabawa zmierza
do wielkiego finału: 27 września spośród wypełnionych kart rozlosujemy
nagrody specjalne :)

KOMPETENCJE MEDIALNE
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Najwyższy czas, by wypełnić obowiązek spisowy
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań kończy się 30 września. Zostało już naprawdę niewiele czasu, aby wypełnić
obowiązek spisowy.

S

pis powszechny prowadzony jest co 10 lat i jest
obowiązkowy dla każdego.
Do spisania pozostaje jeszcze sporo osób, które najczęściej wiedzą o spisie, ale
wypełnienie formularza odkładają na ostatnią chwilę.

	Najprostszą i najwygodniejszą metodą jest wypełnienie formularza na stronie
https://spis.gov.pl/. Logować się można, podając PESEL lub przez profil zaufany.
Formularz można wypełnić dla wszystkich osób

z a p r o s z e n i e

z e s p o ł u

mieszkajcych pod wspólnym
dachem (np. małżonka, dzieci). Do wypełnienia formularza nie trzeba się specjalnie przygotowywać, ale warto mieć pod ręką swój numer
PESEL (i domowników, jeśli
wypełniane są przy okazji
ich formularze). Mieszkańcy domów jednorodzinnych
powinni wiedzieć, w którym
roku budynek został oddany
do użytkowania.
Organizatorzy
spisu
proszą o udzielenie pomocy
starszym członkom rodziny. Można towarzyszyć im
przy wypełnieniu formularza lub, jeśli wyrażą zgodę,
zrobić to za nich. Dla seniorów kontakt z rachmistrzem

może budzić lęk i obawę
o swoje bezpieczeństwo.
Do końca września jest
również możliwość spisania
się przez telefon. Ta metoda
to odpowiednia opcja dla
osób, które nie mają komputera z Internetem i które
wolą mieć wsparcie rachmistrza. Wystarczy zadzwonić
pod numer 22 279 99 99
i postępować zgodnie z komunikatami. Trzeba jednak liczyć się z tym, że pod
koniec września może być
duże obciążenie infolinii i ta
metoda nie będzie tak szybka jak samospis internetowy.

Można też skorzystać
z pomocy pracowników
Urzędu Gminy Brwinów.
Jeśli w tym samym czasie
zgłosi się o nią więcej osób,
czas oczekiwania na wsparcie może się wydłużyć.
Jeśli ktoś jeszcze nie dopełnił obowiązku spisowego, spisując się samodzielnie
przez Internet lub telefon,
a skontaktuje się z nim teraz
rachmistrz, nie można odmówić mu przekazania danych! Wypełnienie formularza z rachmistrzem przebiega sprawnie i bezpiecznie.

m a z o w s z e

Punkty, w których można otrzymać biuletyn „Ratusz”:
BRWINÓW:
Urząd Gminy – ul. Grodziska 12 oraz ul. T. Kościuszki 4A  Biblioteka
Publiczna w Brwinowie, ul. Grodziska 12  Gminny Ośrodek Kultury,
ul. Wilsona 2  Ogród botaniczny przy parku miejskim  Dworek Zagroda,
ul. Grodziska 57  Apteka, ul. Powstańców Warszawy 8  BPWiK,
ul. Wilsona 46  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
 Lewiatan, ul. Armii Krajowej 14  Społem, ul. Pszczelińska 48 
Spiżarnia u Krysi, ul. Rynek 8  Sklep, ul. Kraszewskiego 1  sklep
U Jacka, ul. Sochaczewska 19  sklep piekarni AK Otrębusy,
ul. 11 Listopada 4F  kioski – rondo Kowalskiego
otrębusy: Toeplitzówka, ul. Wiejska 1 – Biblioteka 
piekarnia AK, ul. Wiejska 21  sklep Społem przy WKD, ul. Natalińska 21
 piekarnia Witaszczyk przy WKD  sklep U Sabiny, ul. Natalińska 23
kanie: sklep „Małgosia”, ul. J. Piłsudskiego 58  sklep przy WKD,
ul. J. Piłsudskiego 11
koszajec: sklep spożywczo-przemysłowy L. Martysa, Koszajec 30
owczarnia: sklep U Anki, ul. Książenicka 39A  sklep Agata,
ul. Żółwińska 25  Pod Świerkami, ul. Mała 1  sklep Delikatesy na rogu,
ul. Żółwińska 27B
DZIĘKUJEMY SOŁTYSOM ZA POMOC:
 Biskupice  Czubin  Domaniew  Falęcin  Koszajec
 Krosna  Milęcin  Moszna  Kotowice  Owczarnia
 Parzniew  Terenia  Żółwin

kolejne wydanie: 14 października 2021 r.
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narodowe czytanie

MORALNOŚĆ PANI DULSKIEJ, Gabriela Zapolska

11 września | 16.00

Ośrodek Kultury OKej, ul. Wilsona 2, Brwinów

igraszki z dropsem

psi kącik

spektakl dla dzieci teatru MAŁE MI

„…jak rozmawiać trzeba z psem”

12 września | 12.00

12 września | 13.00

Park Miejski w Brwinowie

Park Miejski w Brwinowie

Europejskie Dni Dziedzictwa
nieWINNE SMAKI BRWINOWA
spotkanie autorskie z Ałbeną Grabowską

12 września | 18.00

Dworek Zagroda, ul. Grodziska 57, Brwinów

NASZE
A DRESY

2021
GMINNY OŚRODEK KULTURY OKEJ
22

OKej

Wilsona 2

BRWINÓW
OWCA

Cyprysowa 4

OWCZARNIA
Świetlica OK
Krótka 10

OTRĘBUSY

zapraszamy w nowym sezonie
do naszych pracowni artystycznych,

DOMEK

językowych i wielu innych oraz na treningi sportowe!

DOMANIEW

każdy znajdzie coś dla siebie i dla swoich bliskich

Małego Księcia 14

HALA

Moczydłowskiego 2

BRWINÓW

np.

RODZINNE REKREACJE | 13.30–18.00
hala sportowa

ORLIK

niedziela

Szkolna 39

ŻÓŁWIN

wkrótce
otwarcie!
Świetlica
w KANICH

PIłsudskiego 55

plany zajęć dostępne na naszej stronie
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