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Jubileusz 40-lecia Towarzystwa Przyjaciół Brwinowa

w dwóch Słowach

Na zdjęciach obok: Prezes Towarzystwa
Przyjaciół Brwinowa Krystyna Nowicka
serdecznie powitała wszystkich gości. Opowiadała o historii Towarzystwa oraz dziękowała
zasłużonym członkom i innym osobom
wspierającym jego działania.
Pierwszym punktem uroczystości była polowa
Msza Św. odprawiona przez ks. kan. Macieja
Kurzawę w ogrodzie obok Zagrody.

Życzenia 200 lat!
Mieszkanka gminy Brwinów
Zofia Stachlewska obchodziła
na początku maja 101. urodziny.
Jubilatka mieszkała w Milęcinie, a obecnie, od ponad 40 lat
w Brwinowie. Z okazji urodziny odwiedzili ją burmistrz Arkadiusz Kosiński i kierownik
Referatu Spraw Obywatelskich
Agnieszka Dębowska.

issn 2083-9278

W sobotę 18 maja 2013 r. Towarzystwo Przyjaciół Brwinowa obchodziło jubileusz 40-lecia
swojej działalności. Jest to jedno z najstarszych, ale też najaktywniejszych brwinowskich
stowarzyszeń. Z imprez organizowanych w Zagrodzie, współpracy z TPB i jego gościnności
korzystają m.in. szkoły, przedszkola, harcerze, inne stowarzyszenia i wielu mieszkańców
gminy Brwinów.
ebranie założycielskie Towarzystwa Przyja- sta i wielu inicjatywach, m.in. na rzecz odciół Brwinowa odbyło się 7 kwietnia 1973 r. budowy Pomnika Niepodległosci i upamiętWybrano pierwszy zarząd, a prezesem został nienia AK, organizacji Festiwalu Otwarte
Julian Faszczewski. Towarzystwo postanowiło Ogrody i Dni Dziedzictwa. W troskliwe
zadbać o dworek po znanym w okresie między- ręce TPB przekazywano wiele pamiątek i
wojennym literacie Zygmuncie Bartkiewiczu. zbiorów, m.in. kolekcję minerałów i motyli.
Starania o uznanie Zagrody za zabytek zostały
ostatnich latach zostały wydane dwa
uwieńczone sukcesem. Uzyskano też fundusze
pierwsze Zeszyty Historyczne TPB
zarówno na wykup tego obiektu, jak i na jego
autorstwa Stanisława Rumianka, mówiące
kapitalny remont (w 1977 r.). Całą dokumentację
o szpitalach powstańczych działających w
techniczną projektowanej odbudowy wykonał
Brwinowie w 1944 i
nieodpłatnie członek TPB inż. arch. Jan Gru1945 r. oraz o historii
dziński.
harcerstwa. Jubileusz
Towarzystwie gromadzili się ludzie odda- stał się okazją do wyni kulturze i historii Brwinowa, regiona- dania książki dokuliści, społecznicy działający z myślą o ochronie mentującej minione
zabytków i przyrody. Uczestniczyli w życiu mia- 40 lat Towarzystwa
oraz miasta.

Z
Deszczowa aura zmieniła
program uroczystości Święta
Narodowego 3 Maja.

Koncert Kapeli Brodów
odbył się po Mszy w intencji
Ojczyzny, a składanie kwiatów
pod Pomnikiem Niepodległości było ostatnim punktem
tegorocznych obchodów.

W

W

Na zdjęciu powyżej: wśród najważniejszych gości uroczystości były panie Jadwiga Minich i Maryna
Hebdzyńska. Pierwsza z nich była członkiem założycielem TPB, druga – wieloletnim prezesem.
Na zdjęciu poniżej: prezes Krystyna Nowicka wręczyła Zbigniewowi Dałkowi, jednemu z trzech
żyjących członków założycieli Towarzystwa, dyplom z podziękowaniami.
Na zdjęciach z prawej strony:
Do Zagrody przybyło wielu gości. Namioty bardzo przydały się podczas krótkotrwałego deszczu, ale później niebo rozpogodziło się.
Składanie „urodzinowych” życzeń, wręczanie kwiatów i upominków
okazało się tym punktem programu, który przedłużył się ponad
plany organizatorów. List gratulacyjny przesłał m.in. burmistrz
Arkadiusz Kosiński, a brwinowskie władze samorządowe reprezentowali: zastępcy burmistrza Jacek Janowski i Sławomir Walendowski, sekretarz Anna Kozłowska oraz przewodniczący Rady Miejskiej
w Brwinowie Sławomir Rakowiecki.
Piękny koncert dał chór Warszawianka pod batutą Maksymiliana
Sznabla. Można było również zwiedzić w Zagrodzie wystawę i obejrzeć film o historii TPB.

„Nasze 40 lat”: jubileuszowa publikacja TPB

Mieszkaniec Brwinowa, reżyser teatralny Waldemar
Matuszewski postanowił dołożyć swoją „cegiełkę”
do obchodów jubileuszu Towarzystwa. W efekcie
powstała 244-stronicowa książka.
Książka przedstawia historię TPB i fragmenty księgi pamiątkowej oraz listę członków i życiorysy honorowych
obywateli Brwinowa. Brwinowskie kalendarium powstało
na podstawie fragmentów artykułów prasowych z 40 lat.

FOT. PR (14)

Obchody 3 Maja
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„

M

amy pierwszy protest przeciwko... planom modernizacji ulicy
Pszczelińskiej! Jestem zdecydowanym obrońcą drzew w naszym
otoczeniu, ale w granicach wyznaczonych koniecznością dbałości o zdrowie
i życie ludzkie. Niektóre drzewa przy ul. Pszczelińskiej muszą być wycięte...		
				 - Arkadiusz Kosiński, burmistrz gminy Brwinów

„

w dwóch Słowach

„Czyste życie”: Bumistrz spotkał się z mieszkańcami Brwinowa, Otrębus i Kań
W dniach 7-8 maja 2013 r. burmistrz Arkadiusz Kosiński spotkał się z mieszkańcami południowego Brwinowa oraz Kań i
Otrębus. Spotkania poświęcone
były realizacji projektu „Czyste
życie” i podłączaniu do nowej
sieci kanalizacyjnej kolejnych
użytkowników.

P

ierwszym elementem obu spotkań było krótkie omówienie
procedury przyłączeniowej. Pełnomocnik burmistrza ds. realizacji projektu Adam Adamczyk
wyjaśnił krok po kroku etapy
podłączania się do nowej sieci,
począwszy od uzyskania warunków technicznych przyłącza i jego
zaprojektowania, aż do podpisa-

nia umowy na odbiór ścieków.
Adam Adamczyk przypominał,
że o zamiarze budowy przyłącza
inwestor – mieszkaniec powinien
powiadomić Brwinowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (BPWiK), którego pracownik dokonuje odbioru gotowego
przyłącza.

M

ieszkańcy pytali o koszty
podłączenia do sieci: interesowały ich ceny prac na posesjach
za ułożenie 1 mb kanalizacji oraz
koszty wykonania inwentaryzacji geodezyjnej. Pytali o kolejne
etapy oddania do użytku sieci w
ulicach, przy których mieszkają, i
o czas, jaki upływa od zakończenia prac przez wykonawcę sieci do

momentu, kiedy mogą rozpocząć
podłączanie przyszli użytkownicy.
oprzednie spotkania dotyczące realizacji największego
inwestycyjnego projektu w gminie Brwinów odbyły się w styczniu br. Podczas takich spotkań
mieszkańcy mają okazję do poruszenia także innych interesujących ich tematów. W Otrębusach
rozmawiano m.in. o trwającym
remoncie pałacyku Toeplitza i
najbliższych planach inwestycyjnych dotyczących Otrębus i Kań.
W Brwinowie mieszkańcy zadawali pytania związane z ochroną
środowiska (i jego zanieczyszczaniem) oraz rewolucją śmieciową.

P

o g ł o s z e n i e

Przyłączenie do sieci:
BPWiK
ul. T. Kościuszki 4a, pok. 19
tel. 22 738 25 60
Pytania i uwagi dotyczące
realizacji Projektu:
Jednostka Realizująca Projekt
„Czyste życie”
ul. T. Kościuszki 4a, pok. 17
tel. 22 738 25 79
e-mail: jrp@brwinow.pl
Projekt „Czyste życie – kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa
na terenie Gminy Brwinów”
jest współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach
Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko.

Działki na sprzedaż: produkcja, usługi, zabudowa wielorodzinna

Koszajec, pow. 0,24 ha

Cena wywoławcza brutto: 340 000 zł
Działka położona blisko wiaduktu nad autostradą A2,
przeznaczona pod działalność produkcyjno-usługową.
Przetarg odbędzie się 19 czerwca 2013 r. Wadium w wysokości 10%
ceny wywoławczej należy wpłacić do 17 czerwca 2013 r. włącznie.

Parzniew, pow. 0,9697 ha

Firmy śmieciowe, które chcą wziąć udział w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Brwinów, przygotowują swoje oferty. Zainteresowanie przetargiem jest duże. Termin składania ofert upłynie 31 maja br. W tym numerze
"Ratusza" przybliżamy zasady dla zabudowy jednorodzinnej.
W domach jednorodzinnych
obowiązywać będzie system
pojemnikowo-workowy.
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i odpady ulegające biodegradacji odbierane będą
z pojemników (metalowych lub
plastikowych). Dostarczy je firma
wyłoniona w przetargu, w ramach
pobieranej przez gminę opłaty, bez
dodatkowych kosztów. Dla jednej
osoby będzie to pojemnik 60 l,
dla 2-4 osób - nie mniej niż 120 l,
dla 5-8 osób - 2 x 120 l lub 240 l,
powyżej 8 osób - pojemniki 240 l
i 120 l. Wywóz śmieci odbywać się
będzie co dwa tygodnie.

Strona w Internecie:

www.eko.brwinow.pl

Selektywna zbiórka odpadów prowadzona będzie
w systemie workowym. Mieszkańcy otrzymają żółte
worki na odpady z tworzyw sztucznych, metal, papier
i karton, opakowania wielomateriałowe oraz szkło. Jest to
tzw. segregacja uproszczona, dostosowana do pracy sortowni odpadów, gdzie pracownicy przy taśmie segregują
odpady na wiele frakcji, dokładniej niż odbywa się w dotychczas funkcjonującym systemie.
W pakiecie startowym mieszkańcy otrzymają żółte worki
na ww. surowce wtórne o pojemności 120 l (2 worki dla jednej osoby, 3 dla 2-4 osób, 5 worków dla 5-8 osób, a powyżej
8 osób dostarczony zostanie 1 dodatkowy worek na kolejne
4 osoby). Wywóz: co dwa tygodnie. Szczegółowy harmonogram zostanie dostarczony mieszkańcom po podpisaniu
przez gminę Brwinów umowy z wykonawcą wyłonionym
w przetargu. Uzupełnianie żółtych worków będzie się
odbywało poprzez pozostawienie przez firmę wywożącą
śmieci nowych worków – w liczbie odpowiadającej liczbie odebranych worków.
Do gromadzenia odpadów zielonych (trawa, liście) będą służyły worki brązowe.
Trzeba będzie się po nie zgłosić do Referatu
Gospodarki Komunalnej. Odpady zielone
odbierane będą co dwa tygodnie w okresie wegetacyjnym roślin (od 15 kwietnia
do 30 listopada).
Kolejne informacje na temat przetargu oraz na temat systemu odbioru w budynkach wielorodzinnych,
wkrótce na stronie www.brwinow.pl
oraz w kolejnym, czerwcowym
numerze „Ratusza”.

Trwają prace nad zmianą
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obejmującego część Żółwina
(działki nr 22/3 i 22/4).
Do 4 czerwca br. w Urzędzie
Gminy Brwinów można składać wnioski do planu. Więcej
informacji: Referat Planowania Przestrzennego (pok. 206,
Urząd Gminy Brwinów,
ul. Grodziska 12.

Odwodnienie Otrębus
W dniu 14 maja została podpisana umowa z wykonawcą
odwodnienia, które będzie
wykonywane w ul. M. Dąbrowskiej oraz części ul. Sadowej.
Wartość prac: 46.457,04 zł.

www.oferta.brwinow.pl

Cena wywoławcza brutto: 4 280 000 zł
Działka przeznaczona pod wielorodzinną zabudowę mieszkaniową
z dopuszczeniem usług nieuciążliwych. Przetarg odbędzie się 24 lipca 2013 r.
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić
do 22 lipca 2013 r. włącznie.

Przygotowanie do rewolucji śmieciowej:
w oczekiwaniu na rozstrzygnięcie przetargu

Plan dla Żółwina:
z myślą o budowie
cmentarza komunalnego

Więcej informacji:
Referat Gospodarki
Nieruchomościami
Urząd Gminy Brwinów
ul. Grodziska 12, pok. 204
 22 738 26 13 oraz 22 738 26 53

o g ł o s z e n i e

Urząd Gminy
Brwinów
Godziny pracy:
pon 8-18, wt-czw 8-16, pt 8-14

Biuletyn informacyjny
Urzędu Gminy Brwinów

Budynek Urzędu Gminy przy ul. Tadeusza Kościuszki 4a
sekretariat zastępcy burmistrza S. Walendowskiego (tel. 22 738 25 66)

Święto brwinowskich bibliotekarek

iblioteka w Brwinowie, oprócz
gromadzenia i udostępniania
księgozbioru, aktywnie włącza się
w różnego typu akcje promujące
czytelnictwo m.in. Dyskusyjny

Z

biory Biblioteki Publicznej
w Brwinowie (w tym oddziału
dla dzieci i młodzieży oraz filii Biblioteki Publicznej w Otrębusach)
liczą 39.287 woluminów i 537
książki mówione. Biblioteka posiada 4.074 zarejestrowanych czytelników; w 2012 roku 2.887 z nich
wypożyczyło 52.216 książek i 382
czasopisma. W czytelni skorzystano z 1.912 książek i 152 czasopism.
Informacje o godzinach otwarcia
biblioteki i jej działaniach można
znaleźć w Internecie na stronie:
www.biblioteka.brwinow.pl

Remont kwatery
żołnierskiej w Brwinowie
Gmina Brwinów otrzymała
12 tys. zł dotacji od Wojewody
Mazowieckiego z przeznaczeniem na remont kwatery
żołnierzy Września. Prace
prowadzić będzie Referat
Gospodarki Komunalnej.

W piątek 10 maja 2013 r. na scenie Europejskiego Centrum Matecznik Mazowsze
w Otrębusach odbyła się II Gala Festiwalu
Myśli i Słowa Jana Pawła II.
ala miała na celu podsumowanie IV i V edycji Festiwalu
Myśli i Słowa Jana Pawła II, które
odbyły się w szkole w Żółwinie w
2011 i 2012 r. Występy rozpoczęli
fleciści z podkowiańskiej Szkoły
Podstawowej im. Św. Teresy od
Dzieciątka pod kierunkiem Michała Białeckiego. Swoje talenty
i dzieła przygotowane na Festiwal
zaprezentowali: Marta Pawłowska, Katarzyna Rabczenko, Adrian Malinowski, Alicja Wolniewicz, Aleksandra Wdowczyk, Zuzanna Fijak, Magdalena Zielińska,
Jan Kielak, Michalina Pruska, Natalia Jarmul i Mateusz Borowski.

Wystąpił wspaniały chór ze szkoły w Otrębusach pod kierunkiem
Agnieszki Witomskiej-Rejnowicz.

W

drugiej części wystąpiła
wokalistka Maja Olenderek, której akompaniował pianista Łukasz Nagórka. Duże brawa
zebrali nauczyciele Zespołu Szkół
w Otrębusach, którzy z tancerzami „Mazowsza” wykonali tańce
ludowe. Honorowym gościem
Gali był Jego Eminencja Kardynał
Kazimierz Nycz, Arcybiskup Metropolita Warszawski.

Na zdjęciu u góry: występ M. Pawłowskiej, recytacja wiersza własnego autorstwa.
Obok: Otwarcie Gali. Od prawej
stoją: dyrektor ZS w Żółwinie Marta Szwemin, burmistrz Arkadiusz
Kosiński, przewodniczący Rady
Miejskiej Sławomir Rakowiecki i dyrektor ZS w Otrębusach i jednocześnie
przewodnicząca Rady Powiatu Pruszkowskiego Urszula Wojciechowska.

FOT. PR

G

Dotacja dla OKeja

FOT. KONSTANTY CHODKOWSKI (2)

odczas spotkania burmistrz
Arkadiusz Kosiński złożył
serdeczne życzenia dyrektor Grażynie Nowocień oraz paniom:
Annie Adamkiewicz, Małgorzacie
Sławińskiej, Zuzannie Sikorskiej,
Ewie Wituch, Annie Lewińskiej i
Elżbiecie Skalskiej. Wręczył kwiaty i drobne upominki, dziękując
za dotychczasową pracę i propagowanie czytelnictwa wśród
mieszkańców gminy Brwinów.

w dwóch Słowach

Medal Gloria Artis

z a p r o s z e n i e

Dr Bożena Kowalska, mieszkanka
Brwinowa, prowadząca wykłady dla
słuchaczy Uniwersytetu Każdego
Wieku, otrzymała Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” – informuje dyrektor GOK Anna Sobczak.

FOT. GOK

FOT. PR

P

Klub Książki, łączący miłośników
literatury, bajkowe spotkania dla
najmłodszych, współorganizuje
i koordynuje akcje „Cały Powiat
/Cała Gmina Czyta Dzieciom”
oraz I Przegląd Artystyczny inspirowany twórczością autorki
książek dla dzieci Doroty Gellner. Filia w Otrębusach prowadzi InfoCentrum i organizuje
wystawy w galerii „Na Górce”.
W bibliotece można uczyć się
także języka angielskiego: z bezpłatnych kursów komputerowych
mogą korzystać dorośli i dzieci.

nr 22
21 maja 2013

Gala Festiwalu Myśli
i Słowa Jana Pawła II

Pracownice Biblioteki Publicznej im. Wacława Wernera świętowały
Dzień Bibliotekarza i Bibliotek przypadający 8 maja. Ich spotkanie
z burmistrzem Arkadiuszem Kosińskim odbyło się 14 maja 2013 r.

B

ratusz 3

Budynek Urzędu Gminy przy ul. Grodziskiej 12:
Biuro Obsługi Interesanta (tel. 22 738 26 15)
sekretariat burmistrza A. Kosińskiego i zastępcy burmistrza J. Janowskiego (tel. 22 738 26 12)
biuro Rady Miejskiej (tel. 22 738 26 50), Straż Miejska (tel. 22 729 29 50 i bezpłatny z terenu gminy 986)

D

r Bożena Kowalska jest autorką wielu monografii,
między innymi Romana Opałki, Henryka Stażewskiego, Wojciecha Fangora i wielu innych polskich artystów awangardowych. Przez prawie 30 lat prowadziła
w Muzeum Okręgowym w Chełmie „Galerię 72”, gdzie
udało jej się stworzyć autorską galerię sztuki polskiej
i zagranicznej liczącą blisko 1500 eksponatów. Spod
jej ręki wyszło ponad tysiąc publikacji, w tym artykuły o sztuce w periodykach polskich i zagranicznych,
rozprawy naukowe i wstępy do katalogów. Jest ponad
to inicjatorką i kuratorem wielu wystaw plenerowych,
głównie w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej
Elektrownia w Radomiu, z którym ściśle współpracuje
od 2008 r.

S

erdecznie gratulujemy pani dr Bożenie Kowalskiej
i czujemy się zaszczyceni faktem, że Ośrodek Kultury
w Brwinowie ma przyjemność współpracować ze specjalistką takiego formatu.
z a p r o s z e n i e

Gminny Ośrodek Kultury
w Brwinowie otrzymał dotację na realizację projektu w
ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne. Projekt zakłada nawiązanie ścisłej
współpracy ze stowarzyszeniami, grupami nieformalnymi, niezrzeszonymi animatorami kultury oraz osobami,
które chcą realizować swoje
pomysły w środowisku lokalnym. Zostanie opracowany
plan realizacji najciekawszych
inicjatyw kulturalnych. Początek pracy zaplanowany jest
na drugą połowę wakacji.

Już wkrótce ruszą zapisy
na „Lato w mieście”
Zbliżają się wakacje. Zapisy
na I i II turnus (1-14 lipca oraz
5-11 sierpnia) zaczynają się już
3 czerwca br. Zgłoszenia
można przesyłać pod adres:
ok@ok.brwinow.pl.
Zapisy będą również prowadzone telefonicznie pod
numerem 22 729 59 34 lub
osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Brwinowie przy ul. Wilsona 2.

Biuletyn informacyjny
Urzędu Gminy Brwinów

Redakcja biuletynu: Biuro Promocji (PR)
Urząd Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12
e-mail: promocja@brwinow.pl

Zawody

„Ratusz” dostępny jest w budynkach Urzędu Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej oraz ul. T. Kościuszki,
w Gminnym Ośrodku Kultury, Bibliotece Miejskiej w Brwinowie i jej filii w Otrębusach oraz u sołtysów
– część nakładu dostarczana jest do bezpośrednio do mieszkańców lub do skrzynek pocztowych
na zasadach wolontariackich. „Ratusz” wykładany jest także w punktach handlowych: kioskach
i sklepach w Brwinowie, Otrębusach i Kaniach.

k o n n e , w yj a z d l e k k o at l e t ó w i

Dzień Sportu

pod

P at r o n at e m B u r m i s t r z a G m i n y B r w i n ó w

Majowe zawody konne
W sobotę i niedzielę 4 i 5 maja 2013 r. na terenie stajni
Ludowego Klubu Sportowego „Wolta” w Żółwinie zostały rozegrane jeździeckie zawody regionalne w dwóch
dyscyplinach. W sobotę 18 maja Stowarzyszenie Jeździeckie Szarża zorganizowało zawody w skokach przez
przeszkody w Kaniach.

L

KS Wolta może poszczycić się ponad 30-letnią historią. Zawodnicy Wolty odnosili sukcesy na wielu
zawodach, a od kilku lat organizują zawody regionalne
na terenie macierzystej stajni. Sobota 4 maja była dniem
konkursów w ujeżdżeniu. Rozegrano 9 konkursów, w
tym dwa o nagrodę władz samorządowych: Puchar Burmistrza Gminy Brwinów oraz Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brwinowie. W obu triumfowała
reprezentantka kadry narodowej Julia Moczak z Łódzkiego Klubu Jeździeckiego na koniu Florimoon.
iedzielne zawody w skokach przez przeszkody
rozegrane 5 maja przyciągnęły jeszcze więcej
widzów. Zawody zakończył konkurs w klasie N,
rozgrywany o Puchar Burmistrza Gminy Brwinów.
Triumfatorka Aleksandra Wiśniewska na koniu Feivel 0143 przejechała parkur bezbłędnie.

N

P

FOT. PR (3)

w dwóch Słowach

iękna pogoda dopisała organizatorom corocznych zawodów regionalnych w skokach przez
przeszkody, zorganizowanych 18 maja br. w Kaniach.
SJ Szarża było gospodarzem VII Ligi Mazowsza i IX
Mistrzostw Środowisk Akademickich Amatorów
w skokach przez przeszkody. Widzowie mogli podziwiać przejazdy 113 par. W konkursie o Puchar Burmistrza Gminy Brwinów wystąpiło 29 par. Najlepszy
wynik uzyskała Magdalena Zamojska na Klaserze.

BRWIKON po raz drugi

Rzuty na medal
Odbudowująca się sekcja lekkoatletyczna BKS Naprzód wróciła
z X Mistrzostw Polski Weteranów
w Rzutach aż z 21 medalami.

W

Mistrzostwach w Sopocie
startowało niemal 100 zawodników z całej Polski. Gminę
Brwinów reprezentowali: Katarzyna Pękala, Konrad Bońda,
Stanisław Bońda oraz Sławomir
Soból. Udało im się wywalczyć
21 medali (11 złotych, 2 srebrne
i 8 brązowych). Bezkonkurencyjna okazała się Katarzyna Pękala,
która w swojej kategorii zdobyła
8 złotych medali na 8 startów,
ustanawiając tym samym dwa
rekordy Polski: w rzucie cegłą
(wynik 7,28 m) i w rzucie granatem (39,06 m).

Od piątku 24 maja do niedzieli 26 maja odbędzie się
II Konwent Fantastyki i Gier
Planszowych BRWIKON. W
programie: ciekawe prelekcje,
konkursy, turnieje, warsztaty,
pokazy walk, wioska historyczna.

Dzień Matki,
Dzień Dziecka
Zbliża się czas rodzinnych
festynów. W sobotę 25 maja
swoją imprezę będą mieć
przedszkolaki z Otrębus,
a w niedzielę 26 maja na
terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie
odbędzie się festyn pod hasłem „Dzień Rodziny”.

P

ozostałe konkurencje, w których zmierzyli się nasi medaliści to: rzut ciężarkiem, rzut
młotem szkockim, shotorama,
schockorama, speerorama, rzut
dyskiem antycznym. Dwa srebrne
medale zdobył także Jan Ganiec,
mieszkaniec Piastowa, który ze
względu na sentyment dla dawnego klubu wkrótce dołączy do grupy trenującej w Brwinowie.

Mammografia

Rozpoczęły się zapisy na czerwcowy Bieg Sobótkowy
Organizatorami Dnia Sportu są Towarzystwo Gimnastyczne
Sokół oraz Klub Sportowy Tennis Life. Główną atrakcją będzie bieg. - Wyznaczyliśmy trasę o zróżnicowanej nawierzchni. Biegacze będą pokonywać dwie 5-kilometrowe pętle – zachęcają do udziału organizatorzy Jarosław Gogacz i Andrzej
Nowakowski. Rozpoczęły się już zapisy. Opłata startowa wynosi 40 zł. Biegacze otrzymają w zamian m.in. pamiątkową
koszulkę, napój, medal, numer startowy oraz poczęstunek na
mecie. Szczegółowe informacje opublikowane są na stronie
patrona medialnego imprezy www.brwinow.com.

Pomoc w ŚOPS-ie:
mediator,
prawnik
i psycholog
W tabeli obok – kolejna część
informacji o możliwościach
uzyskania bezpłatnej pomocy,
którą potrzebującym oferuje
Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej w Brwinowie.
Więcej informacji na stronie
www.brwinow.pl w menu z lewej
strony („Instytucje pomocowe”).
Obok ŚOPS i jego Działu Wspierania Rodziny są tam też kontakty pomocne w rozwiązywaniu
problemów alkoholowych.

FOT. ARCH. KONRADA BOŃDY

Głównym punktem IV Dnia Sportu, który odbędzie się w
Brwinowie w sobotę 15 czerwca 2013 r., będzie Bieg Sobótkowy na dystansie 10 km. Już zaczęły się zapisy.

Z finansowanej przez NFZ
bezpłatnej mammografii mogą
skorzystać panie w wieku
50-69 lat, które w ciągu ostatnich dwóch lat nie dokonały
takich badań. W środę 12
czerwca br. przy Urzędzie
Gminy Brwinów, przy ul. Grodziskiej 12 stanie mammobus
firmy Medica. Zapisy pod
numerami telefonów:
42 254 64 10 lub 517 544 004.

Lekkoatleci chcą powrócić do czasów świetności lekkoatletycznej
sekcji Naprzodu. Kontakt dla zainteresowanych treningami:
pzwlabrwinow@gmail.com

FOT. MEDICA

4 ratusz

Panie w wieku od 40 lat, mogą
skorzystać z badania płatnego;
w tym przypadku konieczne
jest skierowanie od lekarza.

Mistrzostwa w Wyciskaniu Sztangi Leżąc
W sobotę 8 czerwca w Zespole
Szkół nr 1 odbędą się
XIV Mistrzostwa Brwinowa
w Wyciskaniu Sztangi Leżąc.
Organizatorem zmagań
o puchar Gminy Brwinów jest
Towarzystwo Gimnastyczne
Sokół, sekcja kulturystyczna
prowadzona przez Wojciecha
Niteckiego. W zawodach weźmie udział około stu zawodników z całej Polski. Będą obecni także mistrzowie Polski,
Europy i świata.

