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Kultura, Animacja, Natura I Edukacja
Wielkie litery w tytule tworzą nazwę KANIE. W tej miejscowości 9 października 2021 r. została otwarta
świetlica wiejska. To już czwarte sołectwo w gminie Brwinów, w którym Gminny Ośrodek Kultury zadba
o aktywizację mieszkańców, zajęcia edukacyjne i kulturę.

U

lica Marszałka Józefa
Piłsudskiego
55 w Kaniach to
nowy adres na mapie gminy
Brwinów, który warto zapamiętać i który warto będzie
odwiedzać. W otwartej tam
świetlicy wiejskiej odbywać
się będą m.in. warsztaty artystyczne dla mieszkańców,
zajęcia sportowe, nauka języków obcych oraz gry na
instrumentach, spotkania
dla najmłodszych, wystawy
i koncerty.
Funkcjonalny budynek
ma ponad 400 m kw. powierzchni. Duża sala oraz

przestronny hol tworzą
przestrzeń do organizacji
większych spotkań. Są też
pomieszczenia do zajęć indywidualnych lub w mniejszych grupach oraz zaplecze
kuchenne. Zadaszony taras
pozwoli w sezonie na organizację imprez na świeżym
powietrzu.
Przy świetlicy, z wjazdem
od strony ul. Piłsudskiego,
znalazło się 18 miejsc parkingowych (w tym jedno
dla osób niepełnosprawnych), ale wygodnie można
zaparkować również przy
ul. Krynicznej, do której za-

planowano też dojście osobną furtką. Jest także wiata
na 20 rowerów, wybudowana ze środków pozyskanych przez gminę Brwinów
w ramach Mazowieckiego
Instrumentu Wspierania
Sołectw Mazowsze 2021.
Odwiedzający świetlicę mogą korzystać ponadto
z siłowni plenerowej oraz
placu zabaw. W jego pobliżu
uwagę zwracają panele fotowoltaiczne umieszczone
na ruchomej konstrukcji,
której automatyczne sterowanie sprawia, że zmienia
się kąt nachylenia i panele

podążają za słońcem. Dzięki temu produkują więcej
energii niż systemy stacjonarne umieszczane np. na
dachach czy nieruchomych
konstrukcjach.
Świetlicę będzie prowadzić Gminny Ośrodek Kultury w Brwinowie, który
zaangażował się w działania
na terenie Kań już wiosną,
na wiele miesięcy przed jej
otwarciem. Przeprowadzono wtedy ankietę wśród
mieszkańców, którzy mogli
wypowiedzieć się na temat
swoich potrzeb i oczekiwań
Dokończenie na str. 2 >>>

Narodowy Spis
Powszechny

podziękowania za udział

> strona 11
fot. Urząd Gminy Brwinów (PR)

Wiadomości sportowe

relacje z zawodów,
zapowiedź turnieju SGZM
„Mazovia” w Brwinowie

> strony 11–12
Na zdjęciach: wiata rowerowa, plac zabaw dla dzieci oraz solar tracker – panele fotowoltaiczne na ruchomej konstrucji

2 ratusz
Biuletyn informacyjny Ur z ę d u G m i n y B rw i n ó w
n r 1 1 0 | 1 4 pa ź d z i e rn i ka 2 0 2 1
fot. Urząd Gminy Brwinów (PR)

Modernizacja nawierzchni drogowych
W październiku gmina Brwinów ukończyła odtworzenie ponad
pięćdziesięciu odcinków dróg i ulic gminnych destruktem asfaltowym. Koszt prac wyniósł prawie 2,9 mln złotych.

N

a każdym kroku widać,
że w gminie Brwinów
pojawia się nowa infrastruktura drogowa. Coraz więcej
ulic miejskich i wiejskich
zmienia swoje dotychczasowe oblicze.
W tym roku zrealizowano całościowo i w terminie
zaplanowane wcześniej inwestycje. Środki finansowe
pozwoliły na wyremontowanie znaczącej ilości odcinków dróg w Brwinowie,
Domaniewie, Domaniewku,
Falęcinie, Kaniach, Krośnie, Otrębusach, Owczarni,
Parzniewie, Tereni i Żółwinie. Utwardzone ulice
wykonano w technologii
destruktu
asfaltowego

z podwójnym utrwaleniem
grysami i emulsją asfaltową
na podbudowie z tłucznia.
Utwardzanie dróg destruktem jest stosowane
w gminie Brwinów od kilku
lat. Sam destrukt to materiał mineralno-bitumiczny
w postaci okruchów związanych lepiszczem bitumicznym. Powstaje on w wyniku frezowania nawierzchni
drogowej w temperaturze
otoczenia lub w wyniku kruszenia w kruszarce brył pochodzących z rozbiórki innej
nawierzchni.
	Zakres robót uwzględnił
korytowanie, podbudowę,
nawiezienie destruktu oraz
dwukrotne powierzchniowe

Dokończenie na str. 2 >>>

Kultura, Animacja, Natura...
i pomagające jej skrzaty były
częścią
zainscenizowanej
opowieści, w której „rozstąpiły się drzewa w lesie”,
a burmistrz Arkadiusz Kosiński odnalazł ozdobny
klucz w kształcie grzyba –
kani – którym mógł otworzyć drzwi i zaprosić wszystkich zebranych do środka.
Burmistrz podziękował osobom zaangażowanym w re-

Na zdjęciu: odcinek ulicy Parkowej w Otrębusach

alizację inwestycji: Grzegorzowi Rycerzowi, który zaprojektował budynek, oraz
pracownikom Urzędu Gminy Brwinów, którzy mieli
największy wkład w powstanie świetlicy – zastępcy
burmistrza Sławomirowi
Walendowskiemu, kierownikowi Referatu Inwestycji
i Remontów Urszuli Wróbel oraz podinspektor
Katarzynie
Adamskiej.
W imieniu mieszkańców
Kań głos zabrał radny Zbi-

gniew Bartosik, który podziękował
burmistrzowi
i podkreślił, jak ważna była
to inwestycja dla sołectwa.
	Nowa świetlica będzie
pełnić przede wszystkim
rolę centrum kulturalnego i miejsca aktywizacji
mieszkańców. Pierwszego
dnia można było wysłuchać
koncertu piosenek francuskich w wykonaniu tria 3M,
a wieczorem odbyło się
spotkanie burmistrza Kosińskiego z mieszkańcami.

Na sztalugach w holu i głównej sali znalazł swoje miejsce „Teleport fotograficzny”, wystawa zdjęć Artura
Pawłowskiego, mieszkańca
Kań i laureata wielu nagród
oraz wyróżnień w konkursach fotografii prasowej.
Drugiego dnia – w niedzielę – mieszkańcy zostali
zaproszeni na piknik „Igraj
z kolorem”, podczas którego można było zapisać się
na zajęcia, które ruszają już
w nowej świetlicy.

fot. Urząd Gminy Brwinów (PR)

dotyczących
funkcjonowania przyszłej świetlicy.
Gospodyni świetlicy Ewa
Kochman zainicjowała już
wówczas zajęcia nordic walking.
Uroczyste otwarcie rozpoczęła dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury w Brwinowie, wprowadzając zebranych w klimat Dwumilowego Lasu. Leśna wróżka

utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją bitumiczną
przy użyciu grysu kamiennego.
Prace
przeprowadziły dwie firmy, Complex
z Domaniewka oraz Efekt
z Warszawy. Koszt całkowity wyniósł 2.889.762,21 zł.
W Falęcinie, Kotowicach,
Krośnie, Parzniewie i Żółwinie inwestycje zostały
częściowo
sfinansowane
w ramach funduszu sołeckiego tych miejscowości.
Remont dróg podniesie jakość życia lokalnej społeczności, ułatwi dojazd do pracy, a także przyczyni się do
bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Na zdjęciach: Burmistrz z ozdobnym kluczem do świetlicy w Kaniach, powitanie gości w dużej sali i zapowiedź działań planowanych w Kaniach przez OKej

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. 6–9, 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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komentarz burmistrza

Arkadiusza Kosińskiego
na temat budżetu obywatelskiego
województwa mazowieckiego

P

amiętacie
zapew- wie 1500 m2 nasadzeń krze- Miasto Sokołów Podlaski,
ne, że jako mieszka- wów (berberysów, róż i krze- Tarczyn, Warka, Węgrów
niec
województwa wuszek), 1180 m2 nasadzeń i Wyszków. Chodzi o takie
mazowieckiego zgłosiłem bylin, roślin zadarniających wyświetlacze prędkości, które poza prędkością pojazdów
w zeszłym roku do Budżetu i traw.
Obywatelskiego Mazowsza
W kwietniu tego roku i ostrzeżeniami pokazują
projekt „Harcerskie rondo – złożyłem dwa wnioski do również wysokość potencjalzagospodarowanie terenu Budżetu
Obywatelskie- nego mandatu oraz liczbę
wokół ronda Ignacego Ko- go Mazowsza. Pierwszy punktów karnych.
Dziękuję za Wasze poDo floty samochodów Ochotniczych Straży zielewskiego, współtwór- wniosek z tzw. puli podrePożarnych gminy Brwinów dołączyły cztery nowe cy polskiego harcerstwa gionalnej, dotyczył zagospo- parcie dla tych wniosków
i słów hymnu »Wszystko, darowania zieleni wzdłuż i udział w internetowym
samochody operacyjno-kwatermistrzowskie.
co nasze«” i później wraz ul. Pszczelińskiej w Brwino- głosowaniu, które zakońz brwinowskimi harcerzami wie i Otrębusach („Po drodze czyło się w ubiegłym tygoczwartek 7 paździer- Krzysztofa Newena oraz poapelowałem o poparcie tego z zielenią”), zaś drugi z tzw. dniu. Ogłoszenie wyników
nika, odbyło się uro- święcenia nowej floty przez
projektu w głosowaniu.
puli ogólnowojewódzkiej – ma nastąpić do 15 paździerczyste przekazanie kluczy kapelana
pruszkowskich
Dzięki poparciu licz- w ramach którego postulu- nika. Mam nadzieję, że
do czterech fabrycznie strażaków ks. Krzysztofa
nych mieszkańców Ma- ję budowę 56 radarowych w przyszłym roku będzienowych samochodów ope- Gołębiewskiego.
Uroczy- zowsza nasz projekt został wyświetlaczy prędkości na my cieszyli się ze wspaniale
racyjno-kwatermistrzow- stość zakończył test sygnawybrany do realizacji. drogach wojewódzkich w 31 urządzonej zieleni wzdłuż
skich. Do floty samochodów łów świetlnych i dźwięWykonawca wybrany przez miejscowościach na terenie ul. Pszczelińskiej (na caOSP dołączyły mikrobusy kowych, po którym nowe
Mazowiecki Zarząd Dróg 20 gmin: Brwinów, Głowa- łej długości w Brwinowie
do przewozu dziewięciu samochody w kolumnie proWojewódzkich zakończył czów, Grodzisk Mazowiecki, i Otrębusach) oraz kolejosób z dużą przestrzenią wadzonej przez wóz bojowy
już prace związane z zie- Jasieniec, Józefów, Nada- nych wyświetlaczy prędkości
ładunkową. Ten zakup zo- OSP przejechały ulicami
lenią. W okolicach ronda rzyn, Nowa Sucha, Osieck, na drogach wojewódzkich,
stał w całości sfinansowany Brwinowa, a następnie skieKozielewskiego pojawiło się Miasto Płońsk, Pruszków, m.in. w Brwinowie przy ul.
przez gminę Brwinów.
rowały się do swoich remiz, 14 dorodnych grabów, dereń Raszyn, Sanniki, Sierpc, So- Pszczelińskiej, Biskupicach,
W uroczystym apelu gdzie świętowano dalej.
jadalny i rajska jabłoń, pra- chaczew, Sokołów Podlaski, Domaniewie i Kaniach.
przed budynkiem Urzę- 	Ten dzień z pewnością na
z a p r o s z e n i e
du Gminy Brwinów wzię- długo zapisze się w pamięci
li udział m.in. burmistrz strażaków z Ochotniczych
Arkadiusz Kosiński, prze- Straży Pożarnych z terenu
wodniczący Rady Miejskiej gminy Brwinów. Nowe poSławomir Rakowiecki, rad- jazdy zastępują stare i wyna Adrianna Olczak prze- służone, przez co zwiększa
wodnicząca Komisji Spraw się gotowość operacyjna
Kończy się cykl 16 spotkań z mieszkańcami w Brwinowie oraz sołectwach
Społecznych i Porządku Pu- jednostek. Wszystkie cztegminy Brwinów poświęcony ogólnym tematom i rozmowom o gminie.
blicznego oraz sołtysi Falę- ry OSP działają w ramach
cina, Kotowic, Moszny i Mi- Krajowego Systemu RatowTermin spotkania
Miejsce spotkania
lęcina. Podczas uroczystości niczo-Gaśniczego i biorą
nie zabrakło przemówienia w różnego rodzaju akcjach, Brwinów
17 października
godz. 16.00 Sala OSP,
gminnego komendanta OSP niosąc pomoc.
(niedziela)
ul. Pszczelińska 3

Nowe wozy dla OSP

z terenu gminy Brwinów

W

Ostatnie jesienne spotkanie

z burmistrzem Arkadiuszem Kosińskim

i n f o r m a c j e

Obowiązki właściciela działki –
przycinanie gałęzi drzew i krzewów
Jeśli rosnące na posesji drzewa i krzewy przerastają przez ogrodzenie i utrudniają
korzystanie z chodnika lub drogi, właściciel nieruchomości ma obowiązek je przyciąć.
Chodzi nie tylko o umożliwienie przejścia pieszym czy zadbanie o estetyczny wygląd ulic.
Istniejący obowiązek przycinania roślin wynika przede wszystkim z kwestii bezpieczeństwa.
Gdy rozrośnięte krzewy i drzewa zasłaniają znaki drogowe lub ograniczają widoczność
na skrzyżowaniu i dojdzie do wypadku, właściciel nieruchomości może ponieść odpowiedzialność
karną i/lub odpowiedzialność cywilno-prawną za szkodę wyrządzoną przez zaniechanie.
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Gmina Brwinów dba o bezpieczeństwo kierowców, pieszych i rowerzystów. W tym roku w Czubinie i Milęcinie zostały zainstalo-wane radarowe wyświetlacze prędkości, które uzyskały dofinansowanie w ramach
„Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”.
Czubinie przy skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 720 z drogą
powiatową 1509W oraz
w Milęcinie przy drodze powiatowej 4108W (Brwinów
– Milęcin – Błonie) zostały
zamontowane radarowe wyświetlacze prędkości.
Diodowe wyświetlacze
typu LED sygnalizują kierowcom, z jaką prędkością
poruszają się po drodze.
W przypadku znacznego
przekroczenia
prędkości
ponad dopuszczalny limit
urządzenie sygnalizuje pulsującym czerwonym napisem „Zwolnij” i informuje
o grożącym mandacie wraz
z punktami karnymi. Kierowcy jadący zgodnie z przepisami otrzymają komuni-

kat „Dziękuję”. Urządzenie
ma także możliwość archiwizacji danych dotyczących
rejestrowanych prędkości
i daje wgląd w statystyki.
	Zadanie pn. „Montaż
radarowego
wyświetlacza prędkości w Czubinie”
oraz „Montaż radarowego wyświetlacza prędkości
w Milęcinie” współfinansowano przy pomocy środków
z budżetu Województwa
Mazowieckiego w ramach
„Mazowieckiego
Instrumentu Aktywizacji Sołectw
MAZOWSZE 2021”. Kwota
dofinansowania to 10 000 zł
na każde zadanie.
Radarowe wyświetlacze
prędkości nie są nowością
w gminie Brwinów. Dziesięć
takich urządzeń stanęło już

w ubiegłym roku przy drogach powiatowych, gdzie
kierowcom często zdarzało
się przekroczyć dozwoloną
prędkość. W Brwinowie
są one zlokalizowane przy
ul. Powstańców Warszawy
(w rejonie ul. Wygonowej),
ul. Wilsona (w pobliżu
skrzyżowania z ul. Sportową) oraz ul. Piłsudskiego.
Z kolei w sołectwach wyświetlacze stanęły przy
ul. Kasztanowej w Żółwinie, ul. Książenickiej w
Owczarni (w pobliżu ul.
Małej) oraz przy ruchliwych drogach powiatowych we wsiach Moszna
(przy moście nad Utratą),
w Kotowicach oraz w rejonie Osiedla Słonecznego
w Kaniach.

Jaśniej i bezpieczniej w Tereni
Gmina Brwinów sukcesywnie wdraża nowoczesne rozwiązania
w zakresie oświetlenia. Oświetlenie ledowe zostało zamontowane w Tereni przy ul. Granicznej.

W

Tereni przy ul. Granicznej na odcinku od
ul. Sokoła do ul. Słonecznej
zostało zainstalowane ledowe, energooszczędne oświetlenie drogowe. Nowe lampy
są trzykrotnie trwalsze od
tradycyjnych źródeł światła. Przyczyniają się także

do poprawy bezpieczeństwa
wszystkich uczestników ruchu. Zadanie pn. „Montaż
oświetlenia ulicznego przy
ul. Granicznej w Tereni”
współfinansowano przy pomocy środków z budżetu
Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckie-

Na targowisku miejskim zagościła Scena
Letnia dla Dzieci. Na
pożegnanie lata odbyła
się tam potańcówka
z historią w tle.

T

Wyświetlacze wpływają
na zmniejszenie prędkości
pojazdów oraz powodują
wzrost świadomości kierowców. Informacje o wysokości
grzywny i liczbie punktów
karnych dają do myślenia.

fot. Urząd Gminy Brwinów (GK)

W

Wspomnienie
o Letniej Scenie

fot.Urząd gminy Brwinów (FZ)

Zdejmij nogę z gazu

go Instrumentu
Aktywizacji Sołectw
MAZOWSZE
2021”. O tym, jak ważna jest
dla mieszkańców budowa
oświetlenia, świadczy też to,
że mieszkańcy Tereni zdecydowali się przeznaczyć na

ten cel środki, którymi dysponują w ramach funduszu
sołeckiego.
Na zdjęciu: widok wieczorem
na ul. Graniczną w Tereni

o był pierwszy sezon
Sceny Letniej dla Dzieci im. Jadwigi Warnkówny w Brwinowie. Powstała
ona w czerwcu 2021 r. na
zmodernizowanym targowisku miejskim. W okresie
wakacyjnym zjechały tutaj
teatry lalkowe z całej Polski
(Nemno Henryka i Dagmary
Hryniewickich, Akademia
Wyobraźni Pawła Pawlika,
Teatr Marka Żyły, Teatr Animacji Falkoshow Krzysztofa
Falkowskiego, Teatr Radosława Kubika).
Z inicjatywy państwa
Wandy i Sylwestra Chrzanowskich została zorganizowana na targowisku
potańcówka na pożegnanie
lata, znowu wzniesiono tutaj scenę. Organizatorzy potańcówki sięgnęli do historii
miasta i nadali wydarzeniu
dewizę: Nie ma jak w Brwinowie!
W 1875 r. warszawski dyrygent i kompozytor utworów popularnych napisał –
z dedykacją dla rodziny Lilpopów, ówczesnych właścicieli dóbr Brwinów – polkę
„Nie ma jak w Brwinowie!”.
Była ona najpierw grywana
Dokończenie na str. 5 >>>

z a p r o s z e n i a

ZGŁOŚ AWARIĘ
LAMP ULICZNYCH
Zgłoszenia są przyjmowane
przez 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu

UWAGA: NOWY NUMER
I ADRES E-MAIL

 535 552 609
e-mail:

konserwacja.energobud@gmail.com

Sadzimy krokusy 25-29 X 2021

Akcja wspólnego sadzenia krokusów przy drogach gminnych. Zachęcamy do udziału
m.in. sołtysów i placówki oświatowe. Więcej informacji w artykule na brwinow.pl
Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa  22 738 25 90
e-mail: zielen@brwinow.pl
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fot. urząd gminy Brwinów (PR)

„Jedźmy po zdrowie bezpiecznie” – wyniki
konkursu plastycznego
Samochód z magnesami zamiast kół, rower, hulajnogi… To tylko niektóre
z pomysłów uczniów szkół podstawowych w konkursie plastycznym
podczas Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu.

K

onkurs „Jedźmy po
zdrowie bezpiecznie”
polegał na przygotowaniu
pracy plastycznej w dowolnej technice nawiązującej
do tegorocznego hasła przewodniego tygodnia transportu – „Korzystaj ze zrównoważonej
mobilności.
Dbaj o zdrowie”. Uczestnicy konkursru mieli za zadanie przedstawić wymyślony
bądź istniejący środek transportu, którym bezpiecznie
i z korzyścią dla zdrowia
>>> Dokończenie ze str. 4
na balach w warszawskim
pałacyku Lilpopów, a później (jak relacjonuje „Kurier
Warszawski” w wydaniu
z 2 lipca 1877 r.) „na letniej
zabawie z tańcami w pośrodku lasu w Brwinowie”.

można przemieszczać się
w drodze do szkoły.
Prace w konkursie były
oceniane w kategoriach klasy I–V oraz klasy VI–VIII.
Pod uwagę były brane: zgodność z tematem, staranność
i estetyka wykonania, a także kreatywność. Uczestnicy
konkursu wykazali się dużą
pomysłowością i ciekawymi
interpretacjami hasła tygodnia transportu. Prace laureatów opublikujemy w kolejnym numerze.

kategoria klasy I-V
autor zwycięskiej pracy:
Nikodem Rybak z kl. Ib,
SP w Żółwinie
wyróżnienia:
Alicja Broda z kl. IVb,
SP nr 1 w Brwinowie
Lena Leszkiewicz z kl. IVb,
SP w Podkowie Leśnej
Jakub Gromadzki z kl.
2e, SP nr 2 w Brwinowie
kategoria klasy VI-VIII
autor zwycięskiej pracy:
Bartosz Broda z kl. VIIa,
SP nr 1 w Brwinowie

ZAPRASZAMY NA WARSZTAT DLA
PAR RODZICIELSKICH
ZAPRASZAMY NA WARSZTAT DLA
Zielono w Parku
PAR RODZICIELSKICH

Wspomnienie o Letniej Scenie
Potańcówkę na targowisku otworzyło wykonanie
poleczki przez najmłodszą
grupę brwinowskiego Studia
Tańca i Ruchu DCS Małgorzaty i Dawida Kopczyńskich. Ponieważ Brwinów

Niepodlegości w Brwinowie

Nie wiesz jak porozumie�

W sobotę 9 października mieszkańcy Brwinowa
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Informacje i zapisy
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533 305 495
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KANIE – Kultura, Animacja, Natura I Edukacja
Szanowni Miłośnicy Kultury, tej dużej i tej z pozoru małej.
Urząd Gminy Brwinów w ostatnią sobotę przekazał mieszkańcom Kań zupełnie nowy budynek na cel szczytny, jakim jest wiejska świetlica. Świetlicę swoją pieczą otoczył Ośrodek Kultury OKej, a miejsce to będzie otwarte
dla wszystkich. Miejsce oferujące rozwijanie pasji muzycznych, plastycznych
i wielu innych, miejsce na teatr, recital, wystawę.
Otwarcie świetlicy było bardzo uroczyste, ale także z nutką poczucia humoru, jak na OKej przystało – z przymrużeniem oka i w nawiązaniu do „klimatu”,
bo my właśnie… taki mamy klimat ;) Burmistrz Arkadiusz Kosiński zaskoczony
formułą aż złapał się za głowę :) Nowa OKejowa świetlica stanęła w Kaniach
przy ulicy Piłsudskiego 55. Dyrektor brwinowskiego ośrodka kultury Anna
Sobczak przywitała burmistrza Arkadiusza Kosińskiego, zastępcę burmistrza
Sławomira Walendowskiego, radnych oraz sołtysa Kań Jacka Jankowskiego,
bajkową inscenizacją o zagubionym kluczu, oczywiście w kształcie Macrolepiota procera, czyli kani, grzyba ;) Było dużo śmiechu, ale przede wszystkim
radości z tego, że start świetlicy został ogłoszony.
Była też, ma się rozumieć, część bardziej oficjalna, a w niej podziękowania
i przemówienia, przedstawienie oferty zajęć i instruktorów oraz znakomity
koncert piosenki francuskiej AUX CHAMPS-ELYSÉES w wykonaniu zaprzyjaźnionego trio 3M. Podczas wydarzenia można było również obejrzeć wystawę
fotograficzną mieszkańca Kań Artura Pawłowskiego. A na koniec – coroczne
spotkanie burmistrza z mieszkańcami Kań, tym razem w tym nowym, świeżutkim miejscu.
By nie rozstawać się na długo, następnego dnia odbył się rodzinny piknik artystyczny iGRAJ Z KOLOREM. Młodsi mieszkańcy mieli okazję poszaleć z pędzlem przy sztalugach, własnoręcznie wykonać bębenek lub np. biedronkę
z filcu czy kamyka. Można też było z rodzicami zagrać w kolorowe warcaby.
Starsi w tym czasie zwiedzali zakamarki świetlicy i stali w dłuuugiej kolejce,
aby zapisać siebie lub dziecko na zajęcia lub zgłosić swoje pomysły na aktywność lokalną. Szczególnie że w ofercie świetlicy jest przestrzeń i zarezerwowany czas (PIĄTKI wieczorem od 19.00) na wydarzenia współtworzone przez
mieszkańców Kań i okolic. Pomysły można zgłaszać pod nr. 733 788 060, na
ok@ok.brwinow.pl lub w wiadomości na FB @swietlica.kanie.
A pierwsze inicjatywy lokalne już są! Na razie w postaci ciast na otwarcie od
uczestniczek zajęć nordic walking, kwiat niemały i zielony od pana Sebastiana
oraz kilka zabawek w piaskownicy – wszystkim gorąco dziękujemy!
Zajęcia stałe w świetlicy rozpoczną się od 18 października, a kolejne spotkanie z muzyką już 21 października o godz. 19:00 – koncert LABORATORIUM
PIEŚNI.

MIMO WSZYSTKO JESIEŃ SIĘ ZACZĘŁA
A poza tym? Ostatnie dni lata i początek jesieni w obawie przed kolejny
lokdałnem (spolszczony wyraz nie występuje jeszcze, o dziwo, w Słowniku
Języka Polskiego) wykorzystaliśmy, jak tylko się dało.
Jesteśmy za półmetkiem spotkań w ramach cyklu GALERIA WIEJSKA NAD
ŁĄKAMI, które ostatnio przyciągnęły do Domaniewa nie tylko entuzjastów
grafiki, lecz także stałych „łąkowych” bywalców.
Wystawa SZTUKA UŻYTKOWA I UŻYTECZNA dotyczyła projektowania graficznego, a o tym niełatwym zadaniu opowiadał artysta i autor wystawy –
Maciej Fronczak – na co dzień zajmujący się nie tylko grafiką użytkową i artystyczną, ale również malarstwem i rysunkiem.
Artysta jest autorem wielu rozpoznawalnych logotypów i plakatów, w tym
logo naszej domaniewskiej świetlicy DOMEK oraz logo i plakatu GALERII
NAD ŁĄKAMI. Niezwykle imponującym dziełem malarskim Macieja Fronczaka jest powstały w 2013 r. Malarski rejs Wisłą – nowa panorama lewobrzeżnej Warszawy – cykl składający się w jeden spektakularny obiekt w formacie
480 × 85 cm, o czym więcej na naszej stronie ok.brwinow.pl

foto_MICHAŁ HABER

Projekt GALERIA WIEJSKA NAD ŁĄKAMI współorganizowany jest przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, a kolejne spotkanie już 23 października:
Daniel de Latour – ilustracje dla dzieci.

ROK AKADEMICKI 2021/22 UWAŻAM ZA…
…rozpoczęty! Po powitaniu i słowie wstępnym wygłoszonym przez rektora
BUKW Annę Sobczak, tradycyjną formułę rozpoczynającą kolejny rok akademicki wypowiedział burmistrz Jerzy Wysocki. Od poniedziałku 4 października pełną parą ruszyły zapisy i zajęcia.
Rektor Brwinowskiego Uniwersytetu Każdego Wieku Anna Sobczak, dziekan
Marzena Wysocka i oczywiście grono pedagogiczne zaprosili do OSP w Brwinowie studentów na uroczystość rozpoczęcia kolejnego roku akademickiego
2021/2021, która odbyła się 1 października. Póki co większość zajęć odbywać
się będzie stacjonarnie, ale w razie potrzeby przenosić się będziemy do nauki
zdalnej. W planach na ten rok są jak zwykle wycieczki, wypady po kulturę
„w miasto” i inne atrakcje.

foto_ANNA ŻACZEK-SIWCZUK

foto_ANNA MICHALAK-PAWŁOWSKA

Inaugurację umilił koncert DO GRAJĄCEJ SZAFY GROSIK WRZUĆ znanego
już w Brwinowie zespołu 3M. Tym razem artyści wystąpili z repertuarem
szlagierów z lat 50. i 60. Poza tytułową piosenką w programie znalazły się
m.in. Batumi, Malagenia, Kasztany, Gdy mi ciebie zabraknie i O mnie się nie
martw. Widownia śpiewała wraz z wykonawcami, więc doskonałą informacją dla niej jest wiadomość, że od 2 listopada w ramach BUKW ruszą zajęcia
wokalne, wykłady muzyczne i koncerty. Przecież muzyka to balsam dla duszy.
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Z aktualnym rozkładem zajęć można zapoznać się na stronie ok.brwinow.pl
(zakładka ZAJĘCIA STAŁE na podstronie BUKW). Nasze pocovidowe statystyki
pokazują, że mniej się boimy, chcemy wyjść z domu, ale najważniejsze, że
chcemy się RUSZAĆ!

Konwent, który trwał 3 dni, był doskonałą okazją do integracji środowiska
animatorów kultury, ale przede wszystkim do wymiany i wzbogacenia doświadczeń, dzielenia się opiniami i obserwacjami w ważnych dla środowiska
tematach.

UWAGA, ATTENTION!

POMALUJ MÓJ ŚWIAT
Efekty pracy dziewiętnaściorga uczestników kolejnego pleneru malarskiego
można już podziwiać w Galerii OK. Plenery odbywały się jak co roku pod czujnym okiem Agnieszki Kremky. Na pracach podziwiać można m.in. Dworek
Zagroda, Stawisko, Pałac w Radziejowicach czy Park Miejski w Brwinowie.
Plenerowicze gościli również w prywatnych willach: w Ojcówku sióstr Rayzacher, Słonecznej rodziny Macander, w willi rodziny Wernerów czy w Ludwinówce artystek Elżbiety Szlubowskiej i Magdy Kuczmy. Podczas wernisażu z przyjemnością obejrzeliśmy również prezentację fotografii autorstwa
Małgorzaty Kalinowskiej. Slajdy i opowieści autorki przybliżyły wszystkim
wędrówki artystyczne grupy oraz atmosferę panującą podczas spotkań.
Wernisaż uprzyjemniła uczestnikom niespodzianka muzyczna – krótki recital piosenek Agnieszki Osieckiej w 85. rocznicę urodzin poetki, w wykonaniu Moniki i Michała Haberów. Wszystkim artystom i gościom dziękujemy za
przybycie i za wspólnie bardzo miło spędzony czas :) I cóż…? czekamy na lato
i kolejne spotkanie z Wami!

Treningi sportów amerykańskich ruszyły pełną parą.
Zawodnicy spotykają się w soboty i czwartki w hali sportowej (póki nie dorobimy się stosownego boiska).
Ale na tym nie koniec: już niebawem rozpoczniemy realizację projektu, który
będzie polegał na organizacji treningów i turniejów baseballu, footballu amerykańskiego i flagowego dwujęzycznie. W przeciwieństwie do niektórych kosmetyków czy sprzętu AGD, metoda „dwa w jednym” może przynieść wymierne korzyści. Więc jeśli chcecie improve wasz English i trenować, ucząc
się jednocześnie foreign języka od prawdziwego native speakera – śledźcie
nasze posty, przyglądajcie się carefully plakatom z rękawicą i jajowatą piłką!
See you na boisku!

foto_NORBERT KACPRZAK

foto_ANDRZEJ GONTARCZYK

KONWENT ANIMATORÓW KULTURY
W dniach 23–25.09.2021 r. w Siedlcach odbył się IV MAZOWIECKI KONWENT
ANIMATORÓW KULTURY (MKAK). OKej Brwinów, który współorganizował
wydarzenie, reprezentował doskonały skład: Ewa Gronostajska, Ewa Kochman, Katarzyna Jacniacka i Agata Skiba. Program konwentu obfitował w niezwykle ciekawe, z punktu widzenia animatorów i edukatorów kultury, spotkania. Począwszy od debaty Jutro już było. Animacja kultury w kontekście
wyzwań przyszłości po wiele tzw. stolików tematycznych, z których nasze
przedstawicielki wybrały Kultura on/off. W sieci nowych wyzwań. Dostępność. W rozmowie dyskutowano o działaniach podejmowanych przez instytucje kultury podczas pandemii oraz o ich formie: zdalnej, bezpośredniej
i hybrydowej. Podnoszono również kwestie dostępności kultury dla osób
z różnymi rodzajami niepełnosprawności.
W tym roku MKAK połączony był z konferencją podsumowującą i zamykającą program Bardzo Młoda Kultura 2019–2021 – Mazowieckie (BMK). Katarzyna Jacniacka opowiedziała o zrealizowanym wraz z Agatą Watemborską
projekcie BMK Świętowit, Łauma i ukulele – czyli jak udobruchać boga.

foto_ARCHIWUM OKEja

Krzysztof Nowiński

godziny ustalane indywidualnie

SKRZYPCE/PIANINO
Danuta Żurawska

Katarzyna Cyrn

godziny ustalane indywidualnie

SAKSOFON/KLARNET

Marcin Żebrowski

godziny ustalane indywidualnie

godziny ustalane indywidualnie

PERKUSJA

Antoni Sikorski

ratusz
8 RATUSZ
godziny ustalane indywidualnie

Krzysztof Nowiński

godziny ustalane indywidualnie

ROBOTYKA

Katarzyna Cieślak
godz.B17.00_18.15
iuletyn

PERKUSJA

Mariusz Kowal

godziny ustalane indywidualnie

WOKAL/PIANINO

Mariusz Kowal

godziny ustalane indywidualnie

Antoni Sikorski

godziny ustalane indywidualnie

MŁODZIEŻ Aleksandra Kopp

godziny ustalane indywidualnie

ZAJĘCIA STAŁE 2021/22
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FOTOGRAFIA CYFROWA
WARSZTAT SZTUKI
PLASTYKA BEZ GRANIC
WARSZTATY TECHNIK

Marek Zdrzyłowski
MŁODZIEŻ A. Żaczek Siwczuk
MAŁA AKADEMIA
UMIEJĘTNOŚCI
godz. 17.00_18.30
ZAPISY
nabór do projektu
godz. 18.30_20.00
grupaWIZUALNYCH
„Sieć na kulturę”
PRACOWNIEIISZTUK
OGNISKO MUZYCZNE

ŚWIETLICE OKej

MODELARSKICH (OD 10 LAT)

DZIECI 6–11 lat Agata Skiba
PRACOWNIE JĘZYKOWE
godz. 16.00_17.15
godz. 17.30_18.45
HOBBY

Bartosz Adamik
godz. 16.00_18.00 ZAPISY

GRUPA TANIEC
WOKALNA DLA DZIECI
Michał Haber
EDUKACJA
godz. 17.30_18.45

Agata Balińska
godz. 17.15_19.00

KARTKI PLASTYKA DLA DZIECI

KULTURA FIZYCZNA
REEDUKACJA I TERAPIA
ŚRODOWISKOWY
OŚRODEK POMOCY
PRACOWNIA PLASTYCZNA
OK
SPOŁECZNEJ
MŁODZIEŻ Agnieszka Kremky
godz. 16.30_18.30

ZAJĘCIA STAŁE
2021/22
WILSONA 2_BRWINÓW

GMINNY OŚRODEK KULTURY OKEJ

poniedziałek

KOŁO DZIEWIARSKIE

Bożena Kiełek
od godz. 15.00

Krzysztof Nowiński

Bożena Kiełek
godz.
11.00_13.00
PIANINO
Katarzyna Cyrn

SKRZYPCE/PIANINO

ZIELARSTWO BUKW
Joanna
Zwoleńska
SAKSOFON/KLARNET

PERKUSJA

godziny ustalane indywidualnie

(ost.
wtorek
mies.)
godziny
ustalane
indywidualnie

godziny ustalane indywidualnie
Danuta Żurawska

PLASTYKA
ROBOTYKABEZ GRANIC

SPOTKANIE PRZY HERBATCE

godziny ustalane indywidualnie
godz.
Antoni11.00_13.00
Sikorski

WITRAŻ
PILATES DOROŚLI
Krzysztof
Świeżak

WARSZTAT SZTUKI
DDA
MŁODZIEŻ
A. Żaczek Siwczuk

Bożena Kwiecińska

godziny ustalane indywidualnie

TAI CHI BUKW

Marek Baliński
godz. 11.00_12.30

SENSOPLASTYKA
| MiAU
godziny
ustalane indywidualnie

godz. 10.00_11.00
Elżbieta
Książczak
WOKAL/PIANINO
MŁODZIEŻ Aleksandra Kopp

godziny ustalane indywidualnie

godziny ustalane indywidualnie

Mariusz Kowal

PILATES DOROŚLI

PLASTYKA BEZ GRANIC
PILATES
DOROŚLI
DZIECI
6–11
lat Agata Skiba

Magdalena
Zalipska
godz.
16.00_17.15
18.30_19.30
godz. 17.30_18.45

Agata
BartoszSkiba
Adamik
godz. 19.00_21.00
16.00_18.00

GRUPA WOKALNA DLA DZIECI

KARTKI PLASTYKA DLA DZIECI

OZDOBY I BIŻUTERIA

FITNESS

Aleksandra Tomasik
godz. 19.00_20.00

ŚWIETLICA ŚOPS

ŚWIETLICA ŚOPS

ŚWIETLICA ŚOPS

godz. 13.00_17.00

Bożena Kiełek
ZAJĘCIA
od
godz. REEDUKACYJNE
15.00
Bożena Kwiecińska

Michał Haber
ZAJĘCIA
REEDUKACYJNE
godz.
19.30_21.00
Bożena Kwiecińska

DOROŚLI Agnieszka Kremky
ZAJĘCIA
REEDUKACYJNE
godz.
18.00_20.00
Bożena Kwiecińska

Bożena Kwiecińska

MALARSTWO | FS
SPOTKANIE
PRZY HERBATCE
Marzenna
Jacniacka

KLUB AKTYWNEGO EMERYTA

KOŁO DZIEWIARSKIE

godziny ustalane indywidualnie
Bożena
Kiełek
godz. 11.00_12.30
godz. 11.00_13.00

CHÓR CHWDK

godziny ustalane indywidualnie

OWCA

PRACOWNIA PLASTYCZNA OK

TAI CHI BUKW
Marzenna
Jacniacka
Marek11.00_13.00
Baliński
godz.
godz. 11.00_12.30

DDA
ZIELARSTWO
BUKW

ZRÓB TO SAM/A

ŚPIEWOGRANIE

Magdalena Zalipska
godz. 18.30_19.30

(ost. wtorek mies.)

ŚWIETLICA ŚOPS
godz. 13.00_17.00
GIMNASTYKA
KOREKCYJNA

DZIECI Dawid Jankiewicz
godz.
17.20_17.50
| FS
ZAJĘCIA
REEDUKACYJNE
Bożena Kwiecińska

GIMNASTYKA KOREKCYJNA

MALARSTWO
| FS Jankiewicz
MŁODZIEŻ
Dawid
Marzenna
Jacniacka
godz.
17.50_18.30
| FS
godz. 10.00_13.00

PLASTYKA DLA DZIECI

KARTKI
PLASTYKA DLA DZIECI
Ewa
Gronostajska
Agata 18.00_20.00
Balińska
godz.
godz. 17.00_19.00

SENIORKI Dawid Jankiewicz
godz. 16.45_17.20 | FS

GIMNASTYKA
KOREKCYJNA
GITARA/PIANINO/

DZIECI Dawid Jankiewicz
KSZTAŁCENIE
SŁUCHU
godz.
17.20_17.50
| FS
Natalia Michalak

PIANINO

MŁODZIEŻ
PIANINODawid Jankiewicz

SPOTKANIA Z PIOSENKĄ POET.,
TURYST. I ŻEGLARSKĄ

godziny ustalane indywidualnie

GIMNASTYKA KOREKCYJNA

ŚWIETLICA OK
ŚWIETLICA ŚOPS
godz. 13.00_17.00
NORDIC
WALKING

ANGIELSKI DZIECI

KLUB AKTYWNEGO
Adam
Cegielski EMERYTA
Marzenna
Jacniacka
godz.
17.15_17.45
| FS
godz. 11.00_13.00

DOMEK

ANGIELSKI DZIECI 8–10 l.

GIMNASTYKA
KOREKCYJNA
ANGIELSKI
MŁODZIEŻ

DZIECI do
9 l. Dawid Jankiewicz
Adam
Cegielski
godz.
godz. 16.30_17.00
18.35_19.20

INFORMATYKA BUKW
ZIELARSTWO
(co druga środa) BUKW

Beata Majewska
godz. 19.15_20.15

ŚWIETLICA OK

Amelia Różycka
godz. 11.00_13.00

(co druga niedziela)

POCOVIDOWA KOREKCJA
POSTAWY DZIECI 7+

RĘKODZIEŁO
DLA MAŁYCH
GRY PLANSZOWE

OZDOBY I BIŻUTERIA

MŁODZIEŻ I DOROŚLI

E. Gronostajska i E. Kochman
godz. 16.30_18.00

Ewa Gronostajska
Igodz.
DUŻYCH
16.00_18.00
godz. 15.30_17.00 | OKej

PLASTYKA BEZ GRANIC

TRENING WYTRZYMAŁOŚCIOWO-WYDOLNOŚCIOWY DZIECI 9+
Magdalena Klimiuk
godz. 11.50_12.35
TANIEC Z ELEMENTAMI
AKROBATYKI DZIECI 12+
Magdalena Klimiuk
godz. 12.45_13.30

DZIECI 6–10 l.

Agata Skiba
NIEMIECKI
DZIECI
godz. 17.10_18.30
Marta Motyl
godz. 18.30_19.30 | FS

RYSUNEK I MALARSTWO

MŁODZIEŻ I DOROŚLI

Ewa Gronostajska
godz. 18.10_20.10

FS | Fundusz sołecki
OKej | Ośrodek Kultury OKej w Brwinowie
BUKW | Brwinowski Uniwersytet Każdego Wieku

GRAMY PLANSZÓWKI

godz. 17.00_21.00 | OKej

PIŁSUDSKIEGO 55_KANIE
w wybrane piątki

PRELEKCJE/ POTAŃCÓWKI/
WYDARZENIA MUZYCZNE

od godz. 19.00

PRACOWNIE JĘZYKOWE

SENIORZY Magdalena Klimiuk
godz. 10.00_10.45

Magdalena Klimiuk
godz. 10.55_11.40

WESOŁEDOROŚLI
BRYKANIE | MiAU
TEATR

HOBBY

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

GITARA/PIANINO/
KSZTAŁCENIE SŁUCHU

START 18 PAŹDZIERNIKA
SZKOŁA KRĘGOSŁUPA
NORDIC WALKING
ŚOPS | Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej

Emilia
Zadykowicz
KANIE „NASZE
KORZENIE”
godz. Pawłowska
09.30_10.30
Anna
godz. 19.00_20.00

GIMNASTYKA
KOREKCYJNA
MAŁA AKADEMIA
UMIEJĘTNOŚCI
SENIORZY Dawid Jankiewicz
PRACOWNIE
godz. 17.15_18.00SZTUK WIZUALNYCH
GITARA/PIANINO/
KSZTAŁCENIE SŁUCHU

CHI BUKW
Ewa Gronostajska
ITAI
DUŻYCH
Marek17.00_18.30
Baliński
godz.
| FS
godz.
9.00_10.30
(od
stycznia)

MAŁEGO KSIĘCIA 14_DOMANIEW

HISZPAŃSKI PRZY KAWIE

Adam Cegielski
godz. 17.55_18.25

RĘKODZIEŁO DLA MAŁYCH

Michał
NORDICLarkowski
WALKING
godz.
17.00_17.45
Aleksandra
Tomasik
godz. 11.00_12.00

Katarzyna Gołoś
godz. 19.15_20.15

HISZPAŃSKI
(ost.
środa mieś.)PRZY KAWIE
Beata Majewska

Ewa Gronostajska
godz. 18.00_20.00 | OKej

ZAJĘCIA REEDUKACYJNE

Bożena Kwiecińska

FITNESS DOROŚLI 55_KANIE
PIŁSUDSKIEGO

ANGIELSKI MŁODZIEŻ

godz. 18.00_19.00

Aleksandra Tomasik
godz. 19.00_20.00 | OKej

INFORMATYKA BUKW

godz. 15.00_17.00

Marta Motyl
godz. 18.30_19.30 | FS

Adam Cegielski
godz. 17.45_18.45 | FS

Natalia Michalak
godz. 17.00_18.00

PLASTYKA DLA DZIECI

Ewa Gronostajska
godz.
15.00_17.00
ZAJĘCIA
REEDUKACYJNE
Bożena Kwiecińska

ŚWIETLICA ŚOPS
godz. 13.00_17.00
GRAMY
PLANSZÓWKI

Adam Cegielski
godz. 17.15_17.45 | FS

Adam Cegielski
godz. 17.15_17.45

FITNESS

godz. 13.00_17.00
SPOTKANIA
Z KAWKĄ

ANGIELSKI DZIECI

Joanna Zwoleńska
godz. 17.15 | OKej

WOKAL ZESPOŁOWY

godz. 18.00_20.00

NIEMIECKI DZIECI

ANGIELSKI MŁODZIEŻ

Adam Cegielski
godz. 17.45_18.45 | FS

godziny ustalane indywidualnie

ANGIELSKI DZIECI 5–7 l.

FOTOGRAFIA

TAI CHI BUKW

Marek Baliński
godz. 9.00_10.30

KRÓTKA 10_OTRĘBUSY

ŚWIETLICA ŚOPS

Amelia Różycka
godz.
17.00_19.00
ZAJĘCIA
REEDUKACYJNE
Bożena Kwiecińska

Amelia Różycka
godz. 18.00_20.00 | OKej

NORDIC WALKING

(raz w miesiącu)

(co dwa tygodnie od 07.10.2021)

E. Gronostajska i E. Kochman
godz. 17.00_19.00 | OKej

godz.
17.50_18.30
| FS
Katarzyna
Ludwicka

E. Gronostajska/A. Skiba
godz. 16.00_18.00

Agata Skiba
godz. 19.00_21.00

Michał
NORDICLarkowski
WALKING
godz.
16.30_17.15 | OKej
Ewa Kochman
godz. 18.00_19.00

godziny ustalane indywidualnie

RĘKODZIEŁO

MAŁEGO KSIĘCIA 14_DOMANIEW

PILATES DOROŚLI

godz. 19.00_21.30
Joanna
Zwoleńska
godz. 14.30_16.30

NORDIC WALKING

Amelia Różycka
godz. 11.00_13.00

Julia Pańków
godz. 17.00_19.00

DOMEK

Ewa Gronostajska
KSZTAŁCENIE
SŁUCHU
godz.
10.00_12.00
| OKej
Natalia Michalak

OZDOBY I BIŻUTERIA

TAI CHI BUKW

Marek Baliński
godz. 11.00_12.30

FITNESS DOROŚLI

GIMNASTYKA KOREKCYJNA

Katarzyna Ludwicka

NORDIC WALKING

SENSOPLASTYKA
| MiAU
Aleksandra
Tomasik
godz. 11.00_12.00
10.00_11.00
godz.
Elżbieta Książczak

Katarzyna Gołoś
godz. 19.15_20.15

GIMNASTYKA KOREKCYJNA

godziny ustalane indywidualnie

ZAJĘCIA REEDUKACYJNE

godziny ustalane indywidualnie
godziny ustalane indywidualnie
CYPRYSOWA
4_OWCZARNIA

FITNESS DOROŚLI

Katarzyna
PLASTYKAGołoś
BEZ GRANIC
godz.
Agata 19.15_20.15
Skiba
godz. 16.30_18.00

DZIECI do 9 l. Dawid Jankiewicz
godz. 16.30_17.00

RĘKODZIEŁO
BUKW
GITARA/PIANINO/

ŚWIETLICA ŚOPS

godz. 13.00_17.00

Katarzyna Gołoś
godz.
19.15_20.15
WESOŁE
BRYKANIE | MiAU
Emilia Jakubowska
godz. 09.30_10.30

SENIORZY Dawid Jankiewicz
godz. 17.15_18.00

PRACOWNIA PLASTYCZNA OK

godz. 13.00_17.00

FITNESS DOROŚLI ŚWIETLICA OK
ZAPISY
GIMNASTYKA KOREKCYJNA

(co dwa tygodnie od 07.10.2021)

FOTOGRAFIA

godz. 18.00_20.00

godz. 13.00_17.00

godz. 16.45_17.20 | FS

TAIGronostajska
CHI BUKW i E. Kochman
E.
Marek17.00_19.00
Baliński
godz.
godz. 10.00_11.30

(raz w miesiącu)

MŁODZIEŻ Agnieszka Kremky
Balińska
ŚWIETLICA OKAgata
KRÓTKA 10_OTRĘBUSY
godz. 16.30_18.30
godz. 17.15_19.00

GIMNASTYKA KOREKCYJNA

Ewa Gronostajska
godz.
15.00_17.00
ZAJĘCIA
REEDUKACYJNE
Bożena Kwiecińska

RĘKODZIEŁO

E. Gronostajska i A. Skiba
godz. 16.00_18.00

WARSZTATY TECHNIK
ŚPIEWOGRANIE
MODELARSKICH
(OD 10 LAT)

Aleksandra Tomasik
godz. 17.30_19.30

SENIORKI Dawid Jankiewicz

ŚWIETLICA ŚOPS
godz. 13.00_17.00
RĘKODZIEŁO
BUKW

godziny ustalane indywidualnie

godziny ustalane indywidualnie

(ost. wtorek mieś.)

Magdalena Zalipska
godz. 18.30_19.30

Antoni Sikorski

Marcin Żebrowski

godziny ustalane indywidualnie

KARTKI PLASTYKA DLA DZIECI

PLASTYKA BEZ GRANIC

NORDIC WALKING

Amelia Różycka
godz. 11.00_13.00

GITARA

ZIELARSTWO
Agata
Balińska BUKW
Joanna17.00_19.00
Zwoleńska
godz.
godz. 12.00_14.00
Agata Skiba
godz. 16.30_18.00

niedziela

SAKSOFON/KLARNET

godziny ustalane indywidualnie

godz.
nabór 19.00_21.30
do projektu
„Sieć na kulturę”

sobota

Emilia Zadykowicz
godz. 09.30_11.00

Mariusz Kowal

FOTOGRAFIA CYFROWA

ZAJĘCIA REEDUKACYJNE

Katarzyna Cyrn

PERKUSJA

Agata Skiba
godz. 16.30_18.00

Marek Zdrzyłowski
godz. 17.00_18.30 I grupa
godz.
18.30_20.00
ŚWIETLICA
ŚOPS II grupa
godz. 13.00_17.00

piątek

ok.brwinow.pl

CYPRYSOWA
4_OWCZARNIA
PIANINO
WESOŁE BRYKANIE | MiAU

PLASTYKA BEZ GRANIC

Agata
Skiba
Katarzyna
Cieślak
godz. 16.30_18.00
17.30_18.45

Magdalena
Zalipska
godz. 18.00_20.00
godz. 18.30_19.30

czwartek

WESOŁEOWCA
BRYKANIE | MiAU

Emilia Zadykowicz
TAI CHI
BUKW
godz.
09.30_11.00
Marek Baliński
godz.
11.00_12.30
GITARA
Krzysztof Nowiński

GITARA

PRACOWNIA PLASTYCZNA OK

DOROŚLI Agnieszka Kremky
godz. 18.00_20.00

środa

WESOŁE BRYKANIE | MiAU

Emilia Zadykowicz
godz. 09.30_11.00

CHÓR CHWDK

Michał Haber
godz. 19.30_21.00

wtorek

więcej

godz. 10.00_10.45 BUKW | Brwinowskigodz.
11.00_13.00
Uniwersytet
Każdego Wieku
(co druga niedziela)
MiAU | Mała Akademia Umiejętności

POCOVIDOWA KOREKCJAREEDUKACJA I TERAPIA

POSTAWY DZIECI 7+
ok@ok.b
w inow.pl
KULTURArFIZYCZNA
Magdalena Klimiuk

OZDOBY I BIŻUTERIA

MŁODZIEŻ I DOROŚLI

FS | Fundusz sołeckiNORDIC WALKING
SZKOŁA KRĘGOSŁUPA

SENIORZY MagdalenaŚOPS
Klimiuk
Amelia
OśrodekRóżycka
Pomocy Społecznej
| Środowiskowy

E. Gronostajska i E. Kochman

EDUKACJA

ŚOPS

godz. 10.55_11.40

GRY PLANSZOWE

godz. 16.00_18.00

TRENING WYTRZYMAŁOŚCIOWO-WYDOLNOŚCIOWY DZIECI 9+
Magdalena Klimiuk

RATUSZ
ratusz 9
Biuletyn informacyjny Ur z ę d u G m i n y B rw i n ó w
n r 1 1 0 | 1 4 pa ź d z i e rn i ka 2 0 2 1
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ZAJĘCIA STAŁE 2021/22

B RZAJĘCIA
W I N ÓSTAŁE
W

S P O R T O W A MOCZYDŁOWSKIEGO 2_BRWINÓW

S P O R TOWA

piątek

czwartek

środa

wtorek

poniedziałek

16.00_16.30

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

16.30_17.00

17.00_17.30

KOSZYKÓWKA

17.30_18.00

18.00_18.30

18.30_19.00

KOSZYKÓWKA

OKej / BAK naborowa

19.00_19.30

moczydłowskiego 2

19.30_20.00

20.00_20.30

21.00_21.30

21.30_22.00

WSPINACZKA DLA DZIECI OKej
PAWEŁ BARTOSIEWICZ 19.00_20.00

OKej / BAK ligowa

BADMINTON MŁODZIEŻ OKej
MICHAŁ HOFFMAN 19.00_20.00

PAWEŁ CURYL / PAWEŁ BARTOSIEWICZ
16.30_17.30
17.30_19.00

BADMINTON DOROŚLI OKej
MICHAŁ HOFFMAN 20.00_21.00

ROLKI + WSPINACZKA UKS KOBRA

WSPINACZKA DLA DZIECI OKej
ARKADIUSZ JANISZEK 16.30_18.00

20.30_21.00

2021/22

BADMINTON / PRYWATNY

18.00_20.00

20.00_22.00

ROLKI OKej

SIATKÓWKA / PRYWATNY

20.00_22.00

ARKADIUSZ JANISZEK 16.30_18.00

TG SOKÓŁ SIATKÓWKA

20.00_22.00

LEJDIS FITNESS OKej

FITNESS / BUKW OKej

LEJDIS FITNESS OKej

OLA TOMASIK 19.00_19.45

16.00_17.00

BADMINTON OKej

KOSZYKÓWKA OKej / BAK startowa KOSZYKÓWKA OKej / BAK naborowa

PAWEŁ BARTOSIEWICZ 16.30_17.30

OLA TOMASIK 20.00_20.45

MICHAŁ HOFFMAN 19.30_20.30

PAWEŁ BARTOSIEWICZ 17.30_18.30

TG SOKÓŁ SIATKÓWKA

20.30_22.00

KOSZYKÓWKA ANACO TOMASZ KOCOŃ

20.30_22.00

GIMNASTYKA ART. OKej / GR. I

16.30_17.30

GIMNASTYKA ART. OKej / GR. II

17.30_18.30

GIMNASTYKA ART. OKej / GR. III

18.30_19.30

GIMNASTYKA ART. OKej / GR. IV

19.30_20.30

TANIEC DZIECI I MŁODZIEŻ
KLARA DYBIŃSKA 18.00_19.00

BALET KLASYCZNY OKej

17.00_18.00

BADMINTON / PRYWATNY

KOSZYKÓWKA OKej / BAK ligowa

20.00_22.00

PAWEŁ BARTOSIEWICZ / PAWEŁ CURYL
17.00_18.30
mecz/trening

BASEBALL OKej / AKADEMIA

TENIS STOŁOWY OKej

SPORTÓW AMERYKAŃSKICH

20.00_22.00

NORBERT KACPRZAK 19.00_20.00

PILATES / BUKW OKej

PILATES OKej / GR. I

16.20_17.20

18.00_19.00

KOSZYKÓWKA

S2
S3
SF

ROLKI + WSPINACZKA
UKS KOBRA 18.30_19.30

KOSZYKÓWKA

OKej / BAK startowa

PILATES OKej / GR. II

OKej / BAK ligowa

JAZZ FUNK DANCE

20.00_21.30

19.00_20.00

ROLKI + WSPINACZKA
UKS KOBRA 19.30_20.30
KOSZYKÓWKA / PRYWATNY

JACEK GEMBAL / PAWEŁ BARTOSIEWICZ
16.30_17.30
17.30_18.30

20.30_22.00

SIATKÓWKA / PRYWATNY

20.30_22.00

AKTYWNY WEEKEND RODZINNY

niedziela

sobota

10.00_10.30

SŚ
S2
S3
SF
SŚ
S2
S3
SF

10.30_11.00

11.30_12.00

12.00_12.30

12.30_13.00

13.00_13.30

13.30_14.00

14.00_14.30

MECZE BAK
BRWINOWSKA AKADEMIA KOSZYKÓWKI

BASEBALL OKej

10.30_12.00

NORBERT KACPRZAK 13.30_15.30

14.30_15.30

AKADEMIA SPORTÓW AMERYKAŃSKICH

LEKKOATLETYKA PZWLA
KONRAD BOŃDA 11.30_13.30

15.30_18.00
RODZINNE REKREACJE OKej

15.30_18.00

RODZINNE REKREACJE OKej

13.30_18.00

RODZINNE REKREACJE OKej

15.30_18.00

TG SOKÓŁ TENIS STOŁOWY MECZE

12.30_15.30

ZAJĘCIA BEZPŁATNE DLA
MIESZKAŃCÓW
ZAJĘCIA PŁATNE PROWADZONE
PRZEZ INSTRUKTORÓW OK

ZAJĘCIA BEZPŁATNE DLA
MIESZKAŃCÓW

SŚ

11.00_11.30

UKS KOBRA

TG SOKÓŁ

SIATKÓWKA

KOSZYKÓWKA / KLUBY
BADMINTON

ZAJĘCIA PŁATNE PROWADZONE
PRZEZ INSTRUKTORÓW OK

UKS KOBRA

TG SOKÓŁ

SEK TOR ZE ŚCIANK Ą WSPINAC ZKOWĄ

PIŁKA NOŻNA
TANIEC / ZUMBA
KOSZYKÓWKA / KLUBY

S2

SIATKÓWKA

BADMINTON

SEKTOR ŚRODKOWY

TANIEC / ZUMBA
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POETYCKA BIESIADA, CZYLI „BRWINOWSKI PARNAS” PO RAZ PIĄTY
Brwinowski Parnas to impreza, która zdążyła już nieco okrzepnąć
i na dobre wpisała się w kalendarz lokalnych wydarzeń kulturalnych. Myślisz: listopad w Brwinowie? Myślisz: Parnas! Poezja!!!
I od razu robi się cieplej :)
A zatem… 6 listopada – w towarzystwie dźwięków muzyki oraz aromatu rozgrzewającego ponczu – odbędzie się finał V Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego BRWINOWSKI PARNAS. Jest to wieczór, podczas którego ogłaszamy wyniki konkursu i przyznajemy nagrody. Ale także, a może przede wszystkim – słuchamy wierszy w wykonaniu samych autorów, często przybyłych z odległych
miast w Polsce. Przysłuchujemy się dyskusji, którą toczą jurorzy poeci. Wymieniamy opinie, rozmawiamy z autorami. Ten wieczór daje
wszystkim pewność, że wciąż są ci, którzy tworzą poezję, oraz ci, którzy jej potrzebują.
Finał Brwinowskiego Parnasu zawiera też w sobie element niespodzianki, czyli
Turniej Jednego Wiersza. Jest to szybka rozgrywka poetycka, która swój początek
i koniec ma właśnie podczas gali. Do udziału w Turnieju mogą zgłaszać się twórcy
mający ukończone 16 lat, a w kieszeni nigdzie dotąd niepublikowany wiersz własnego autorstwa. Ekscytujące jest to, że decyzję o przystąpieniu do Turnieju można
podjąć nawet w dniu gali. Dlatego niech każdy twórca mowy wiązanej czuje się zaproszony i przybywa. Potyczki na Brwinowskim
Parnasie są zawsze bezkrwawe, a sędziowie – ujmujący i życzliwi. A skoro już o nich mowa… Przedstawmy ich.
W jury tegorocznego Brwinowskiego Parnasu, a tym samym – Turnieju Jednego Wiersza, zasiadają: Danuta Barabasz, dyrektor Biblioteki Publicznej i organizator konkursu; Paweł Majcherczyk, poeta, nauczyciel logopeda, autor artykułów, pomysłodawca konkursu;
Rafał Różewicz, poeta, redaktor, laureat licznych konkursów poetyckich, gość wielu festiwali literackich.
Wszystkim twórcom poezji przypominamy, że na zgłoszenia do konkursu Brwinowski Parnas czekamy do 18 października, natomiast
do Turnieju Jednego Wiersza – nawet do dnia samego finału, czyli 6 listopada. Regulaminy konkursów znajdziecie na stronie Biblioteki:
b i b l i o t e k a . b r w i n o w . p l | Konkurs pod patronatem Burmistrza Gminy Brwinów.

NARODOWE CZYTANIE 2021
11 września, w jak zawsze gościnnym OKeju, spotkaliśmy się na głośnym czytaniu
Moralności pani Dulskiej. Kto nie był, niech żałuje, bo oprócz przypomnienia sobie
genialnego tekstu Gabrieli Zapolskiej, doświadczyliśmy wspaniałych interpretacji
w wykonaniu lektorów. To był prawdziwy teatr! Za scenografię dziękujemy Annie
Żaczek-Siwczuk, za zdjęcia – Markowi Zdrzyłowskiemu. Do zobaczenia za rok!

SPOTKANIE AUTORSKIE Z JOANNĄ JAX!
SPOTKANIE AUTORSKIE

JOANNA JAX

października

2 0 2 1

17.00
Wilsona 2
Brwinów

liczba miejsc
ograniczona

Brwinowska Biblioteka oraz Instytut Książki zapraszają na spotkanie z autorką poczytnych powieści
historycznych. Joanna Jax całkiem
niedawno porzuciła pracę na etacie
i oddała się pisaniu książek. Robi to
z niemałym sukcesem, bo od debiutu w 2014 roku wydała już 24 książki, a jej twórczość jest doceniana
w konkursach literackich! Jak sama
mówi, wena nigdy jej nie opuszcza,
a najlepsze fabuły wymyśla, prowadząc samochód. Oprócz pisania
zajmuje się grafiką komputerową
i copywritingiem, lubi malować na
szkle i czytać biografie.
Spotkanie odbędzie się w piątek

22 października o godz. 17.00
w sali Ośrodka Kultury OKej,
ul. Wilsona 2 w Brwinowie.
Wstęp wolny

DKK W LISTOPADZIE
Miłośników rozmów o książkach zapraszamy na spotkania
Dyskusyjnego Klubu Książki:
5 listopada w filii w Otrębusach porozmawiamy o reportażach Oktawii Kromer
Usługa czysto platoniczna. Jak z samotności robi się biznes.
9 listopada w bibliotece głównej w Brwinowie porozmawiamy o opowiadaniach
Harukiego Murakamiego Mężczyźni bez kobiet.
Książki do wypożyczenia w naszych oddziałach. Zadzwoń i zapytaj.
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Podczas Narodowego Spisu Powszechnego 2021 spisano ponad 95%
mieszkań w kraju. Każdy, kto wziął udział w spisie, powinien mieć poczucie
dobrze spełnionego obowiązku.

N

arodowy Spis Powszechny 2021 był realizowany w czasie pandemii i bardzo zmiennych warunkach. Uzyskany wynik
szczególnie cieszy i napawa
dumą, ponieważ miesz-

kańcy pokazali, jak ważną
dla nich powinnością był
udział w spisie. Dzięki danym pozyskanym w spisie
będzie można podejmować
rzetelne decyzje w ważnych
społecznie obszarach, takich

z a p r o s z e n i e

z e s p o ł u

jak: edukacja, służba zdrowia, budownictwo mieszkaniowe, transport publiczny,
drogi publiczne i wiele innych. Takie pełne badanie
mieszkańców Polski odbywa się tylko co 10 lat. Dane
z tegorocznego spisu będą
wykorzystywane przez co
najmniej najbliższą dekadę.
Wojewódzkie Biuro Spisowe Urzędu Statystycznego
dziękuje za fantastyczne zaangażowanie mieszkańców
Mazowsza w Narodowy Spis
Powszechny i liczy na równie chętne uczestniczenie
w przyszłości w innych badaniach statystyki publicznej.

m a z o w s z e

fot. T. seruga/arch. Jakoobcycles

Spis zakończony – policzyśmy się

Rusza sezon
przełajowy
Kolarze
przełajowi
kończą obecnie czas
przygotowań do sezonu startów w wyścigach CX. Wkrótce
zacznie się jesienna
rywalizacja.

K

olarze przełajowi są
przyzwyczajeni do trudnych warunków – deszczu
i chłodu. Takie warunki,
jak podczas czerwcowego
Pucharu Mazowsza w Wiązownej, kiedy na głowy zawodników nie lały się strugi
deszczu, lecz żar z nieba, są
wyjątkowe.
Temperatura
33°C w cieniu podczas wyścigu jest już mocno poza
strefą komfortu. Mimo to
Jarkowi
Wolcendorfowi
udało się pojechać fajny,
mocny wyścig i zwyciężyć
w swojej kategorii wiekowej. To dobry punkt wyjścia do nowego sezonu.
Wyścigi przełajowe CX
rozpoczynają się w naszym
kraju zazwyczaj w paździer-

niku. Każdy zawodnik przygotowuje się, by w starty
wejść na tzw „pełnym gazie”.
Dlaczego? Sezon jest krótki,
trwa około 2–2,5 miesiąca,
kolarze zbierają punkty Polskiego Związku Kolarskiego
w wyścigach pucharowych.
Im większa liczba punktów,
tym zawodnik staje bliżej
linii startowej na zawodach,
co ma niebagatelne znaczenie, bo wyścig jest krótki,
trwa ok. 45 minut. Liczy
się ustawienie na starcie,
a każdy błąd na trasie powoduje spadek na dalsze pozycje i zwiększony wysiłek, by
odrabiać straty. Trzymajcie
kciuki za udany sezon!
– Jakub Wolcendorf,
Brwinowski Klub Kolarski

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 oraz jego świetlice w sołectwach 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  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 przy rondzie
Wacława 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: 17 listopada 2021 r.
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XII Mistrzostwa Polski w Wakeboardzie
i Wakeskacie
Po raz trzeci impreza tej rangi zagościła w Brwinowie. W piątek 19 września
2021 r. odbyły się XII Mistrzostwa Polski w Wakeboardingu i Wakeskatingu
organizowane na dużym wyciągu Wake Family przy ul. Błońskiej.

M

iłośnicy wodnego
szaleństwa na desce rywalizowali
ze sobą 17 i 18 września.
Udział w mistrzostwach
wzięło 66 zawodników z 9
klubów (m.in. z Warszawy,
Łomianek, Szczecinka, Margonina, Gliwic i Sosnowca),
którzy startowali w 15 kategoriach. W Brwinowie zawodnicy mają do dyspozycji
znakomite warunki – pięciosłupowy wyciąg o długości 529 m, różnorodne przeszkody, a także wyspę na
środku jeziora, która tłumi
fale, powodując, że można
tu osiągać świetne wyniki.
Deszcz oraz jesienny chłód
spowodowały, że tylko najwytrwalsi kibice podziwiali widowiskowe przejazdy
i akrobacje wykonywane
przy prędkości 30 km/h.

W Mistrzostwach uczestni- w zawodach wakeskate. Tuż
czyli też reprezentanci Wake za podium był Maciej BonFamily Brwinów. Tomasz der (wakeboard, 40+).
Gajewski zajął III miejsce
fot. wake Family Brwinów

Stowarzyszenie „Mazovia”
wznawia turnieje sportowe
Mazovia wznowiła organizację imprez sportowych. Cykl wydarzeń został zainaugurowany
turniejami w Lesznie i Błoniu, a już w drugiej
połowie października w Brwinowie w Szkole
Podstawowej nr 1, w pasywnej hali sportowej,
planowany jest turniej unihokeja grup mieszanych z klas 5–8.

S

towarzyszenie „Mazovia” zostało założone w
2004 r. przez siedem sąsiednich gmin zachodniego
Mazowsza (Błonie, Brwinów, Leszno, Michałowice, Milanówek, Nadarzyn
i Podkowę Leśną). Jednym
z jego głównych celów jest
współpraca międzygminna na rzecz sportu dzieci
i młodzieży oraz artystycznej działalności przedszkolaków. W ciągu kilkunastu
lat działalności stowarzyszenie zorganizowało ponad 120 imprez sportowych
z udziałem ponad 10 tys.
uczestników, którzy zdobyli
łącznie ponad 4 tys. medali. Dyscyplinami, w których
można się zmierzyć są: piłka

nożna, piłka ręczna, siatkówka, koszykówka, lekkoatletyka, unihokej oraz tańce przedszkolaków.
	Trzymamy kciuki za naszą drużynę unihokejową
i powtórzenie sukcesu z lat
ubiegłych. W 2019 r. Zespół Brwinów 1 prowadzony
przez trenera Arkadiusza Janiszka zajął I miejsce.
Bieżące wyniki sportowe można śledzić na stronie
stowarzyszenia pod linkiem:
www.mazovia-sgzm.pl/

Deblowe turnieje tenisowe o puchar Burmistrza Gminy Brwinów

W

kobiecym turnieju
wzięło udział 9 par
deblowych z Brwinowa,
Milanówka, Podkowy Leśnej, Komorowa, Grodziska
Mazowieckiego, Pruszkowa
i Warszawy. Walka na korcie była zacięta do samego
finału.
W finale Bogusia Pawlak/Marta Antoniak pokonały Beatę Konstantynowicz/Joannę Paszkiewicz.

Trzecie miejsce wywalczyły
Agata Pokorowska/Karolina Pokorowska.
W turnieju męskim wzięło udział 11 par deblowych
z Brwinowa, Milanówka,
Podkowy Leśnej, Grodziska
Mazowieckiego, Komorowa,
Pęcic, Pruszkowa i Warszawy. W finale Piotr Godlewski/Marcin Jabłoński pokonali Andrzeja Borczyka/
Michała
Rakowieckiego,

a trzecie miejsce wywalczyli
Sławomir
Mróz/Łukasz
Wiśniewski.
Wszyscy finaliści otrzymali puchary oraz nagrody
ufundowane przez burmistrza gminy Brwinów Arkadiusza Kosińskiego, a panie
– także kwiaty. Turniejowi
towarzyszyła sportowa atmosfera i pyszne jedzenie.
Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w kolej-

fot. SNTC Tennis Club

W sobotę 25 września 2021 r. na kortach SNTC tennis club Brwinów odbyły
się dwa turnieje tenisa ziemnego.

nych turniejach organizowanych przez Klub SNTC
Brwinów.

– Krzysztof Poręcki,
wieceprezes zarządu
SNTC Korty Brwinów

fot. SNTC Tennis Club

Na zdjęciach: zdobywczynie I miejsca w turnieju kobiecym oraz najlepsze pary deblowego turnieju męskiego

