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Nowe ronda na drodze wojewódzkiej 720 w Brwinowie i Otrębusach, przebudowa
skrzyżowań drogi 719 z ul. Piłsudskiego w Kaniach oraz z ul. Kępińską w Brwinowie, kontynuacja remontu ul. Pszczelińskiej czy budowa ciągu pieszo-rowerowego
wzdłuż ul. Biskupickiej – to tylko niektóre inwestycje, których realizację gmina Brwinów chce przyśpieszyć, udzielając pomocy województwu.

B

urmistrz gminy Brwinów Arkadiusz Kosiński wystąpił
z inicjatywą udzielenia województwu mazowieckiemu pomocy w zakresie wykonania dokumentacji dla kolejnych inwestycji
drogowych, ważnych dla mieszkańców i przejezdnych. Doświadczenie ostatnich lat pokazało, że taka współpraca przynosi dobre
owoce. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich wykonał przebudowy i remonty m.in. znajdującego się w najgorszym stanie odcinka ul. Pszczelińskiej (DW 720), jezdni i poboczy „obwodnicy”
od granic Pruszkowa do Milanówka (DW 719) oraz fragmentu
ul. Biskupickiej na odcinku od Rynku do skrzyżowania z ul. Piłsudskiego (DW 720). Kontynuacja współpracy w zakresie inwestycji drogowych przyniesie rozwiązanie problemów, z którymi
dziś stykają się użytkownicy dróg wojewódzkich przebiegających
przez teren gminy Brwinów. Pomysł kontynuacji takiej współpracy poparli radni. Odpowiednie uchwały zostały przyjęte
29 stycznia 2015 r. na IV sesji Rady Miejskiej w Brwinowie.

G

mina Brwinów opracuje dokumentację dwóch rond na drodze
wojewódzkiej 720: w Brwinowie rondo
miałoby powstać na skrzyżowaniu ulic Biskupickiej oraz Piłsudskiego i Armii Krajowej,
zaś w Otrębusach – u zbiegu ulic Natalińskiej
i Piaseckiego. Dziś kierowcy wyjeżdżający
z dróg podporządkowanych na tych skrzyżowaniach nierzadko trafiają na kilkuminutowe
korki. Kierowcy jadący drogą wojewódzką
poruszają się zwykle z dość dużą prędkością,
więc kierowcy z dróg podporządkowanych reagują często zniecierpliwieniem, usiłując włączyć się do ruchu na drodze głównej. W takiej sytuacji piesi również stają przed nie lada
Dokończenie na str. 2 >>>

o g ł o s z e n i e

Ronda
zapewnią
lepszą
przepustowość:
z punktu
widzenia
kierowców,
którzy dziś
czekają na
wjazd na skrzyżowanie z dróg
podporządkowanych to
będzie zmiana
na lepsze!
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DW 719 i 720: WSPÓŁPRACA NA DROGACH WOJEWÓDZKICH - dokończenie ze str. 1

N

wyzwaniem, gdyż przekraczanie
jezdni w takim miejscu nie jest bezpieczne. Wykonanie przez gminę
Brwinów koncepcji budowy ronda
w Otrębusach oraz projektu budowy
ronda w Brwinowie przybliży realizację tych inwestycji poprawiających
bezpieczeństwo i płynność ruchu.

wódzkich będzie mógł oszacować
koszty, a następnie zlecić wykonanie
projektu i wykonanie prac.

D

okumentacja zostanie też wykonana dla dwóch skrzyżowań
na drodze wojewódzkiej 719. Gmina
Brwinów zleci przygotowanie koncepcji przebudowy ul. Warszawskiej
w Kaniach, na odcinku przy skrzyżowaniu z ul. Piłsudskiego. Mają
się tam pojawić światła oraz pas do
lewoskrętu. Dla skrzyżowania z ulicą Kępińską w Brwinowie zostanie
zaś wykonana koncepcja dwuwariantowa: przewidująca albo montaż
sygnalizacji świetlnej albo budowę
ronda. Niezależnie od wyboru któregoś z tych wariantów – poprawi
się bezpieczeństwo kierowców i pieszych. Na podstawie opracowanej
przez gminę Brwinów dokumentacji Mazowiecki Zarząd Dróg Woje-

a bardziej zaawansowanym
etapie są już kolejne inwestycje
drogowe przy drogach wojewódzkich: w 2015 r. zostaną zrealizowane
prace związane z realizacją projektu
„Brwinowskie Glinianki” (budowa
ciągu pieszo-rowerowego przy ul.
Biskupickiej w rejonie posesji od nr
57 do 59 oraz przebudowa skrzyżowania z ul. Glinianą). Gmina Brwinów wyłoniła już wykonawcę tej
pracy. Powstanie też ciąg rowerowo-pieszy z Czubina do Rokitna.

K

olejne dwie uchwały Rady Miejskiej w Brwinowie, mówiące o
udzieleniu pomocy województwu
mazowieckiemu, dotyczą inwestycji
na terenie miasta. Powstanie projekt ciągu pieszo-rowerowego przy
ul. Biskupickiej na odcinku od ul.
Szkolnej do ul. Glinianej. Mieszkańców ucieszy też zapewne dokończenie przebudowy ul. Pszczelińskiej,
na odcinku od ul. Pedagogicznej do
skrzyżowania z drogą nr 719. Gmina
Brwinów przystąpi do aktualizacji
dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uwzględniając kompromisowe rozwiązania wypracowane wraz
z ekologami, którzy w ubiegłym
roku protestowali przeciwko przebudowie ul. Pszczelińskiej. – Sytuacja finansowa województwa mazowieckiego poprawiła się po korzystnych rozstrzygnięciach w sprawie
janosikowego – zaznaczył burmistrz
Arkadiusz Kosiński, przedstawiając
radnym projekty w sumie dziewięciu uchwał dotyczących dróg woje-

wódzkich. – Mamy więc nadzieję,
że wszystkie te zadania uda się zrealizować w ciągu najbliższych kilku
lat, a np. dokończenie ulicy Pszczelińskiej – jeszcze w tym roku.

Na zdjęciach: Otrębusy – tu ma być rondo. Do przebudowy: skrzyżowanie obwodnicy z ul. Kępińską. Dziś trudno wyjechać z ul. Armii Krajowej w Biskupicką.
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URZĄD GMINY BRWINÓW
Budynek przy ul. Grodziskiej 12 I 12A:
Biuro Obsługi Interesanta, tel. 22 738 26 15
Sekretariat burmistrza Arkadiusza Kosińskiego
i zastępcy burmistrza Jacka Janowskiego, tel. 22 738 26 12
Biuro Rady Miejskiej, tel. 22 738 26 50
Urząd Stanu Cywilnego, tel. 22 738 25 61
Referat Spraw Obywatelskich, tel. 22 738 25 72
Ewidencja Działalności Gospodarczej, tel. 22 738 26 51
Referat Budżetowo-Finansowo-Podatkowy (podatki), tel. 22 738 26 34
Referat Planowania Przestrzennego, tel. 22 738 26 54
Referat Gospodarki Nieruchomościami, tel. 22 738 26 53
Biuro Promocji, tel. 22 738 26 29
Referat Oświaty, tel. 22 738 26 17

e-mail: brwinow@ brwinow.pl www.brwinow.pl

URZĄD GMINY BRWINÓW
Budynek przy ul. T. KOŚCIuszki 4a:
Sekretariat zastępcy burmistrza
Sławomira Walendowskiego, tel. 22 738 25 66
Referat Inwestycji i Remontów, tel. 22 738 25 84
Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa, tel. 22 738 25 90
Referat Gospodarki Komunalnej, tel. 22 738 26 37
Zespół ds. Obsługi Gospodarki Odpadami, tel. 22 738 25 91
Straż Miejska w Brwinowie
tel. 22 729 63 94 oraz bezpłatny z terenu gminy: 986
e-mail: straz.miejska@brwinow.pl
Redakcja biuletynu: Biuro Promocji, e-mail: promocja@brwinow.pl
Współpraca: Gminny Ośrodek Kultury w Brwinowie (str. 8-9)
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Komentarz burmistrza Arkadiusza Kosińskiego

Cmentarz w planie miejscowym Żółwina
Na sesji 11 lutego 2015 r. radni uchwalili zmianę miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectwa
Żółwin: od ul. Szkolnej do granicy z Owczarnią. W planach jest
m.in. budowa cmentarza komunalnego.
Zanim został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
i gmina Brwinów mogła rozmawiać z Agencją Nieruchomości Rolnych na
temat pozyskania terenu pod cmentarz, konieczna była nowelizacja Ustawy
o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.
Udało się przekonać
pa rla ment a r z y stów
i Prezydenta RP o dopisaniu do listy celów
publicznych również
„rozszerzania i zakładania cmentarzy komunalnych”. Spośród
kilku
rozważanych
lokalizacji tylko teren
w Żółwinie spełnia
wymagania
glebowe – tam powstanie
cmentarz komunalny,
bardzo już potrzebny
wobec zapełniania się
cmentarza parafialnego w Brwinowie.
W planach jest budowa
cmentarza na działce o powierzchni ok. 15 ha
teren planowa(w tym obszar grzebalny wynoszący ok. 3,5
nego cmentarz
ha), a także powstanie na sąsiednim obszarze
komunalnego
strefy mieszkalnej oraz sportowo-rekreacyjnej
i usługowej na łącznej powierzchni ok. 100 ha.
Zespół Szkół
Dziś wybudowanie nowego cmentarza to
w Żółwinie
poważne przedsięwzięcie, wymagające opracowania dokumentacji i przejścia kolejnych
Kompleks boisk
etapów procesu inwestycyjnego. Koszt – kilka
"Orlik 2012"
milionów zł.

O

na temat inwestycji powiatowych na terenie gminy
planowanych na

Ponadto, zgodnie z ustnymi deklaracjami Starosty w odpowiedzi na pytania
radnego Mariusza Baranowskiego, w ramach zadania pn. "Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych (nakładki)" powinna zostać wyremontowana
droga powiatowa w Falęcinie (do granicy Milanówka).

Książka

p o d pat r o n at e m

Burmistrza Gminy Brwinów

Pierwszy karnawałowy Bal Seniorów

Blisko 200 osób bawiło się w sobotę 17 stycznia 2015 r. na I Balu Seniorów
w Brwinowie. Impreza ma szansę na stałe wpisać się do kalendarza wydarzeń.

Na zdjęciu: Seniorzy bawili się w hallu Zespołu Szkół nr 1 w Brwinowie.		

Burmistrza Gminy Brwinów

F

ikcyjną rodzinę Winnych z Brwinowa poznaliśmy jesienią 2014 r., gdy do księgarń
trafiła za sprawą Wydawnictwa Zwierciadło
pierwsza część opowieści o bliźniaczkach
Annie i Marii. „Stulecie Winnych. Ci, którzy
przeżyli” zyskało już wielu czytelników, którzy czekali na dalszy ciąg opowieści. „Stulecie Winnych. Ci, którzy walczyli” to kontynuacja losów bohaterów książki. Tym razem
akcja obejmuje czasy II wojny światowej.

P

ierwsze recenzje czytelników są entuzjastyczne: – Skończyłam wczoraj i przekazałam mojej Mamie, z ostrzeżeniem „dla
ludzi o mocnych nerwach”! Ale widziałam,
że światło w jej pokoju dłuuuugo się świeciło
... – Cudowny II tom. Nie mogłam usnąć, tyle
myśli, tyle emocji! Dzięki, pani Ałbeno! – piszą czytelnicy na profilu autorki.

O

Impreza

p o d pat r o n at e m

"Stulecie Winnych": kolejny tom sagi

SZ

Kolejna, VI sesja odbędzie się w
środę 4 marca w sali na Stadionie
Miejskim.
Dokładna godzina i proponowany porządek obrad zostaną
podane na tablicach ogłoszeń
oraz na stronie internetowej
www.brwinow.pl

Brwinów

Nie mogło mnie zabraknąć 30 stycznia na sesji budżetowej Rady Powiatu Pruszkowskiego, na której decydowano
o ważnych inwestycjach powiatowych na terenie Gminy Brwinów!
Bardzo się cieszę, że uchwalono budżet Powiatu na 2015 rok, który w planie
inwestycyjnym zabezpiecza:
☐ 1 mln zł na rozliczenie inwestycji budowy ul. Przyszłości w Parzniewie,
☐ 800 tys. zł na przebudowę ul. 36 Pułku Piechoty Legii Akademickiej
w Parzniewie (na odc. od przejazdu kolejowego do ul. Działkowej),
☐ 5 mln 930 tys. zł na przebudowę dróg powiatowych nr Moszna-Domaniew
(od wjazdu na teren MLP do sklepu w Domaniewie) i Moszna-Pruszków
(od skrzyżowania przy OSP do początku wiaduktu nad A2 na przedłużeniu ul. Promyka) - zadanie to zostanie dofinansowanie dodatkową kwotą
3 mln zł z tzw. schetynówek (pozyskaną m.in. dzięki współpracy z gminą
Brwinów) oraz kwotą 780.000 zł z dotacji gminy Brwinów.

SZ

Kod QR prowadzi
do Biuletynu
Informacji Publicznej, gdzie
publikowane są
wszystkie uchwały
Rady Miejskiej
w Brwinowie.

2015 r.

A

łbena Grabowska to mieszkanka Brwinowa. Jest lekarzem neurologiem
i epileptologiem, ale też autorką powieści dla dzieci i dorosłych.

Impreza

p o d pat r o n at e m

Burmistrza Gminy Brwinów

Bal Klubu Sportowego Pantera Brwinów
Członkowie KS Pantera Brwinów nie tylko razem trenują, jeżdżą na zawody i szkolenia sportowe. W walentynki urządzili bal karnawałowy. Dochód
z niego będzie przeznaczony na dofinansowanie uczestnictwa zawodników
Pantery w Międzynarodowych Zawodach Judo w Berlinie.

Na zdjęciu: pokaz Pantery podczas ubiegłorocznego Festiwalu Sztuk Walki.
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Działania Straży Miejskiej

Wiosna na placach zabaw

Straż Miejska w Brwinowie podsumowała ostatni rok swojej
działalności. Po wprowadzonych zmianach jest więcej patroli. Działa strefa płatnego parkowania, wprowadzono program
profilaktyczny dla dzieci i młodzieży.

Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa
dba o gminne place zabaw: na bieżąco
kontroluje ich stan i uzupełnia zabawki.

R

eagowanie na sygnały o naruszeniu spokoju i porządku publicznego to codzienność pracy
strażników. Głównym źródłem były
zgłoszenia mieszkańców oraz informacje uzyskane przez strażników
podczas pełnienia służby. Spośród
wszystkich blisko 16 tys. zgłoszeń
najwięcej dotyczyło nieprawidłowości w ruchu drogowym, zaśmieconych terenów, szeroko rozumianego
spokoju oraz zwierząt. W 2014 r.
funkcjonariusze nałożyli 253 mandaty i zastosowali 419 pouczeń.

S

traż Miejska realizowała szereg
działań związanych z porządkiem oraz kontrolą ruchu drogowego. Priorytetem było uporządkowanie parkowania na Rynku poprzez
reakcje na zatrzymanie i postój pojazdów w miejscach zabronionych.
Do końca 2014 r. nałożono 21 mandatów karnych, skierowano 1 wniosek o ukaranie do sądu, zastosowano 76 pouczeń oraz wystosowano
103 opłaty dodatkowe. Z opłat za
parkowanie wpłynęła kwota ponad
26 tys. zł. Prowadząc kontrole prędkości funkcjonariusze zarejestrowali ponad 250 wykroczeń, wystawili
109 mandatów karnych, skierowali
3 wnioski o ukaranie do sądu, zastosowali 6 pouczeń, umorzyli 57
spraw z uwagi na nieczytelność tablic rejestracyjnych, a 78 spraw jest
nadal w realizacji.
unkcjonariusze straży miejskiej
we współpracy z innymi służbami zabezpieczali imprezy publiczne
i uroczystości, a także miejsca zdarzeń (pożary, awarie wodociągowe
i gazowe, niewypały i niewybuchy).
ardzo ważnym elementem były
i będą działania profilaktyczne.
Komendant Tomasz Kowalski przywiązuje do nich szczególną wagę. Od
połowy listopada do końca ubiegłego roku brwinowska straż miejska
przeprowadziła 54 godziny profilaktycznych zajęć z dziećmi i młodzieżą
naszych placówek oświatowych. Zajęcia prowadzone są przez strażniczkę miejską, która wcześniej odbyła

F

B

siedmiotygodniowe, specjalistyczne
szkolenie w stołecznej straży. Pogadanki i prelekcje mają charakter
interaktywny, a uczniowie czynnie
uczestniczą w zajęciach poprzez
przekazywanie swoich spostrzeżeń
oraz zadawanie pytań prowadzącej.
Do zajęć wykorzystywane są także
prezentacje oraz filmy instruktażowe. Dużym powodzeniem cieszył
się spektakl „O Florce, która chciała
zostać piłkarzem” wystawiony dla
dzieci przez stołecznych strażników
w Mateczniku Mazowsze.

O

d maja 2014 r. Straż Miejska w
Brwinowie pracuje w zmienionych godzinach, od 600 do godz. 2200,
z wyjątkiem niedziel i dni ustawowo
wolnych od pracy. Pozwoliło to na
zwiększenie liczby patroli i większą
efektywność w ciągu tygodnia. Od
października 2014 r. poszczególne
rejony gminy Brwinów mają przypisanego funkcjonariusza Straży
Miejskiej, który jest za nie odpowiedzialny, tzw. rejonowego.

W

śród innych działań Straży
Miejskiej w Brwinowie było
m.in. podjęcie 265 interwencji dotyczących zwierząt, ujawnienie 29
terenów zaśmieconych oraz spowodowanie uprzątnięcia 21 z nich,
przeprowadzenie 61 kontroli miejsc
przebywania osób bezdomnych,
podjęcie 52 interwencji w stosunku
do osób spożywających alkohol w
miejscach zabronionych oraz w stosunku do osób nietrzeźwych, wykonanie 29 kontroli umów na wywóz
nieczystości płynnych, przeprowadzenie akcji „STOP 18”, skierowanej
do przedsiębiorców sprzedających
papierosy i wyroby tytoniowe.

W

planach na 2015 r. Straż Miejska ma kontynuację działań
podejmowanych do tej pory, a także m.in. zakup namiotu dla działalności profilaktycznej (na festyny,
uroczystości), utworzenie patroli
rowerowych, zaproszenie „Teatru na
straży” z przedstawieniem „Florka
w sieci”.

Na zdjęciu: Koordynatorka ds. profilaktyki często spotyka się z dziećmi.

W

dniu 9 lutego 2015 r. w sali
na terenie stadionu w Brwinowie odbyło się szkolenie ,,5 kroków do bezpiecznego placu zabaw”.
Kurs przeprowadził mgr Dominik Berliński, dyrektor techniczny
Centrum Kontroli Placów Zabaw.
W szkoleniu wziął udział zastępca
burmistrza gminy Brwinów Sławomir Walendowski oraz pracownicy Referatu Ochrony Środowiska
i Rolnictwa. Celem szkolenia było
zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo dzieci na terenie placów zabaw, spojrzenie na zabawki oczami
dziecka i wyeliminowanie zagrożenia. Pracownicy zapoznali się
z wymogami norm PN-EN
1176:2009. W ramach szkolenia odbyła się część praktyczna na terenie
placu zabaw przy ul. Grodziskiej.

• Kanie:
ul. Wiosenna (w 2015 r. wymiana
na nowy) oraz ul. Wrzosowa,
• Otrębusy: ul. Wiejska (Toeplitzówka)
• Owczarnia: ul. Mała, ul. Żółwińska,
• Żółwin ul. Nadarzyńska,
• Parzniew,
• Domaniew,
• Moszna przy budynku OSP.

W

tym roku szykują się kolejne
inwestycje i remonty, np. budowa placu zabaw przy ul. Wiosennej w Kaniach czy remont zjazdu linowego na placu zabaw w Owczarni.
Od wiosny do jesieni referat regularnie prowadzi cotygodniowe przeglądy bieżące i sprząta place zabaw.
Raz w roku odbywa się gruntowny
przegląd roczny, wykonywany przez
firmę zewnętrzną.

R

eferat Ochrony Środowiska
i Rolnictwa ma pod swoją pieczą
skatepark przy Stadionie Miejskim
oraz dwanaście placów zabaw:
• Brwinów: Park Miejski,
ul. Grodziska, ul. Sochaczewska,

Na zdjęciu powyżej: Plac zabaw
przy ul. Sochaczewskiej, chętnie
uczęszczany przez dzieci z osiedla.
Z lewej:
Plac zabaw przy ul. Grodziskiej.
Otoczony drzewami,
oaza zieleni w upalne dni.

Tabliczka z numerem domu: obowiązkowa
Posiadanie oznaczenia posesji jest nie tylko ustawowym obowiązkiem, ale też ułatwia pracę listonoszom, kurierom i służbom ratunkowym. Niedopełnienie tego obowiązku jest wykroczeniem.
Art. 47b ustawy Prawo Geodezyjne
i Kartograficzne (Dz. U. 2010.193.1287)
1. Właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty
uwidocznione w ewidencji gruntów
i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek
umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku
tabliczki z numerem porządkowym
w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego
numeru.
2. Na tabliczce, o której mowa
w ust. 1, oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę
ulicy lub placu, a w miejscowościach
bez ulic lub placów albo posiadających ulice lub place bez nazw - nazwę miejscowości.
3. [...]

4. W przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również
na ogrodzeniu.
Art. 64 Kodeksu Wykroczeń
(Dz. U. 2013.482)
§ 1. Kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia
obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania
w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości, podlega karze grzywny do
250 złotych albo karze nagany.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto nie
dopełnia obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym
nieruchomości.
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10 lat brwinowskiej „szansy”
W sobotę 14 lutego 2015 r. Brwinowskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Szansa” świętowało 10-lecie swojego powstania. Po mszy św. oraz części oficjalnej, członkowie stowarzyszenia oraz zaproszeni goście bawili się na balu.

Z

aproszenie na tę szczególną uroczystość przyjęły 24 stowarzyszenia z Mazowsza oraz zaprzyjaźnione stowarzyszenie z Władysławowa. Jubileuszowe spotkanie połączone zostało z forum abstynenckim
pod hasłem „Trzeźwiejąc, potrafię
kochać”. Przewodniczący Krajowej
Rady Stowarzyszeń Abstynenckich
Bogdan Urban mówił o przemocy w rodzinie czynnego alkoholika
– koszmarze, który jest znany wielu z nas. Będąc trzeźwymi, swoją
postawą w środowisku, w którym
funkcjonujemy, promujemy życie
bez alkoholu, niejednokrotnie zyskując aprobatę i uznanie.

Na zdjęciu: Bogdan Urban przekazuje na ręce prezes BSRA „Szansa”
list gratulacyjny.

K

olejnym i bardzo znaczącym
punktem programu był monodram „Kto następny do piekła”, wykonany przez aktora z Zielonej Góry
Ryszarda Farona. Spektakl pokazał
wnikliwe studium rodzącego się
i rozwijającego się uzależnienia
od alkoholu – dramatyczny obraz
szkód zdrowotnych i życiowych spowodowanych alkoholowym uzależnieniem bohatera dramatu. Po monodramie przyszedł czas na znacznie łagodniejszy występ Ani Lorenc,
której akompaniowali na gitarach
Krzysztof Lorenc i – okazjonalnie –
Darek Żak. Piosenki tej abstynenckiej pary są znane w środowisku
abstynenckim w całej Polsce, więc
i tu na naszej imprezie zostali przyjęci entuzjastycznie.

O

czywiście o żadnych uroczystościach nie byłoby mowy bez
wsparcia władz Gminy Brwinów
reprezentowanych przez dyrektor
ŚOPS Joannę Dzierzbę, która swoją
obecnością uświetniła nasz jubileusz. Bardzo nam było miło gościć

przedstawicielki ŚOPS, panie Jolantę Spoczyńską, Annę Krężel i
Patrycję Zalewską-Mandel. Swoją
obecnością zaszczycili nas również:
wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
Barbara Ziębiec, kierownik Biura
Promocji Mirosława Kosiaty, przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Maciej Szmyt, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Zofia
Kowalczyk, przedstawiciel Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych Andrzej Zawistowski, który w imieniu przewodniczącej Agnieszki Olejniczak oraz dzieci
i wychowawców z gminnych świetlic socjoterapeutycznych przekazał
przepiękny, ręcznie wykonany „domek” dla „Szansy”, komendant Straży Miejskiej Tomasz Kowalski, nasza
bardzo lubiana terapeutka p. Halina
Stańczyk, prezes Towarzystwa Przyjaciół Brwinowa Krystyna Nowicka,
Wanda Chrzanowska, wieloletnia
radna, wielokrotny sponsor naszych
przedsięwzięć i nasza sympatyczka,
która jest z nami od 10 lat, przedstawiciel PARPA Piotr Sądek, sympatyczka naszego ruchu Agnieszka
Czerkawska oraz Dariusz Bielecki
i Marek Wilczyński, którzy od lat
wożą nas autokarami po całej Polsce.

W

uroczystości
uczestniczyło 140 osób. Członkowie
„Szansy” otrzymali gratulacje,
dużo ciepłych słów i sporo prezentów. Dotarły do nas życzenia od
bardzo lubianej terapeutki Hanny
Ostrowskiej-Biskot. Po oficjalnej
i artystycznej części rozpoczęła się
trwająca do 3 rano zabawa taneczna,
którą poprowadził zespół muzyczny
Rockers z Płocka.

Z

okazji jubileuszu chcielibyśmy
serdecznie podziękować wszystkim, którzy nas wspierają a szczególnie burmistrzowi Arkadiuszowi
Kosińskiemu, zastępcy burmistrza
Jackowi Janowskiemu, dyrektor
ŚOPS Joannie Dzierzbie, przewodniczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Agnieszce Olejniczak, ks. proboszczowi Maciejowi Kurzawie, ks. Sylwestrowi oraz pracownikom Urzędu Gminy i bardzo wielu osobom,
którzy nam sprzyjają.
— Grażyna Jaworska,
prezes BSRA „Szansa”

Informacje i aktualności – codziennie na stronach
www.brwinow.pl
www.fb.com/Brwinow

Na zdjęciu: W zarządzie Brwinowskiego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich są same panie – od lewej: Urszula Choińska, prezes Grażyna Jaworska,
Alicja Wiśniewska, Elżbieta Tchórzewska, Ewa Sadowska. Panowie – Włodzimierz Piątkowski i Krzysztof Nerczyński – tworzą komisję rewizyjną.

Na zdjęciu: Gromkie brawa towarzyszyły wielu momentom uroczystości.
o g ł o s z e n i e

Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację zadania publicznego w 2015 r. w zakresie
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM
i patologiom społecznym poprzez:
1. wyjazdy i spotkania integracyjno-motywacyjne dla środowisk
abstynenckich
2. warsztaty i szkolenia dla osób uzależnionych i ich rodzin
3. propagowanie zdrowego i trzeźwego stylu życia wśród społeczności lokalnej (kampanie społeczne i informacyjne, promocja
działalności stowarzyszeń trzeźwościowych, imprezy integrujące
osoby uzależnione ze społecznością lokalną).
Termin składania ofert upływa 16 marca 2015 r.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biuletynie Informacji
Publicznej oraz na stronie dla organizacji pozarządowych
wejście przez www.brwinow.pl lub bezpośrednio:
				
ngo.brwinow.pl
Informacje: Biuro Promocji, Urząd Gminy Brwinów,
ul. Grodziska 12, tel. 22 738 26 29
Wspieranie działalności pożytku publicznego jest realizowane
na podstawie „Rocznego programu współpracy gminy Brwinów
z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok”

6 ratusz
Biuletyn informacyjny Ur z ę d u G m i n y B rw i n ó w
nr 42 | 24 lutego 2015

WYBORY SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH
Mieszkańcy terenów wiejskich gminy Brwinów wkrótce będą
wybierać sołtysów i rady sołeckie. Mieszkańcy sołectw Biskupice, Czubin, Domaniew, Falęcin, Kanie, Koszajec, Kotowice,
Krosna, Milęcin, Moszna, Otrębusy, Owczarnia, Parzniew, Terenia i Żółwin wyłaniać będą swoich przedstawicieli podczas
zebrań wiejskich.

P

rzeprowadzenie wyborów zarządza nowa rada miejska w ciągu
3 miesięcy od wyborów samorządowych. Dokładne terminy będzie
ustalać burmistrz wraz z sołtysem
mijającej kadencji. W głosowaniu
będą mogli uczestniczyć jedynie
pełnoletni mieszkańcy danego sołectwa, którzy znajdują się w gminnym rejestrze wyborców.

ków życia społeczności sołeckiej,
zwołuje i prowadzi zebrania wiejskie
oraz posiedzenia rady sołeckiej. Sołtys może też uczestniczyć z głosem
doradczym w sesjach rady. Wśród
zadań sołtysa jest też współpraca z
radnymi i burmistrzem oraz m.in.
zarządzanie środkami finansowymi, które rada miejska przekazała
sołectwu.

R

ada sołecka, licząca od 3 do 6
członków, jest organem doradczym. Przygotowuje zebrania wiejskie i projekty uchwał, zbiera wnioski od mieszkańców oraz inicjuje
działania społeczne.
chwała w sprawie zarządzenia
wyborów sołtysów i rad sołeckich w gminie Brwinów została
podjęta przez Radę Miejską podczas V sesji rady miejskiej 11 lutego.
W ciągu miesiąca od jej przegłosowania burmistrz ustali terminy zebrań w poszczególnych sołectwach.

U

O

soba pełniąca funkcję sołtysa
reprezentuje sołectwo na zewnątrz, organizuje i koordynuje inicjatywy oraz przedsięwzięcia lokalne, mające na celu poprawę warun-

31 maja: wybory do izb rolniczych
Krajowa Rada Izb Rolniczych już ustaliła termin: wybory
do Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej odbędą się
w niedzielę 31 maja 2015 r.

P

rawo kandydowania do Powiatowych Izb Rolniczych oraz
uczestniczenia w ich wybieraniu
przysługuje osobom fizycznym i
prawnym będącym podatnikami
podatku rolnego, podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkom RSP posiadającym w nich wkłady gruntowe.

W

każdym powiecie ziemskim
zostanie wybrana Rada Powiatowa Mazowieckiej Izby Rolniczej. W jej skład wejdą rolnicy,
którzy w wyborach do tego organu
otrzymają najwiekszą ilość ważnie
oddanych głosów. Rolnik ubiegający
się o mandat członka Rady Powiatowej MIR musi wypełnić i złożyć
następujące dokumenty: zgłoszenie
kandydata, oświadczenie o zgodzie
na kandydowanie oraz listę członków zawierającą co najmniej 50
podpisów poparcia. Czytelnie wypełnione dokumenty należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie

do dnia 8 maja 2015 roku (decyduje
data wpływu) na adres: Biuro MIR,
ul. Żółkiewskiego 17, 05-075 Warszawa-Wesoła lub złożyć w dniu
11 maja 2015 r. do godz. 1500
do Okręgowej Komisji Wyborczej
w siedzibie Urzędu Gminy Brwinów
ul. Grodziska 12.

S

pis członków izby rolniczej
uprawnionych do głosowania
udostępniony zostanie do wglądu
w siedzibie Urzędu Gminy Brwinów
przy ul. Grodziskiej 12 najpóźniej w
14. dniu przed dniem wyborów tj.
17 maja 2015 r. Każdy rolnik , może
sprawdzić czy został w nim ujęty i
wnieść w tej sprawie zażalenie.

S

zczegółowe informacje o zasadach wyborów do Mazowieckiej Izby Rolniczej można uzyskać
w Oddziale Biura MIR, ul. Żółkiewskiego 17, Warszawa-Wesoła,
tel. 22 773 53 95 (wew. 1) lub pobrać
ze strony internetowej www.mir.pl.

Współpraca lokalnych artystów
Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo” pomaga lokalnym artystom w nawiązywaniu i rozwijaniu współpracy.
„Otwarte pracownie” to tylko jeden z wielu ciekawych pomysłów na wspólne działania.

W

ubiegłym roku Lokalna
Grupa Działania „Zielone
Sąsiedztwo” zrealizowała projekt
współpracy partnerskiej „Rękodzieło i rzemiosło artystyczne szansą
rozwoju turystycznego i ochrony
lokalnego dziedzictwa” (LOKART).
Twórcy mieli możliwość poznać się
nawzajem, podzielić doświadczeniami i dobrymi praktykami, czegoś
się od siebie nauczyć. Wzięli udział
w wyjeździe studyjnym, a w siedzibie LGD „Zielone Sąsiedztwo” odbyły się dwa szkolenia tematyczne:
z przepisów prawa i finansów
w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej, usług i sprzedaży
okazjonalnej oraz wspólnej promocji. Efektem tego projektu jest także wydanie broszury prezentującej
twórców i pracownie rękodzielnicze z obszaru Podwarszawskiego
Trójmiasta Ogrodów, które wzięły
udział w projekcie, oraz mapy szlaku
„Otwartych pracowni”.
a spotkaniu w pracowni Art
Wilk w Owczarni w sobotę 21
lutego lokalni twórcy zastanawia-

N

li się nad możliwościami dalszych
działań. Mogą przy tym liczyć na
wsparcie ze strony Lokalnej Grupy
Działania „Zielone Sąsiedztwo”.

B

yć może już za kilka miesięcy będzie można wyruszyć na spacer
lub przejażdżkę po Podkowie Leśnej,
Milanówku oraz gminie Brwinów,
odwiedzając lokalnych twórców,
by obejrzeć ich prace, wziąć udział
w warszatatch lub zapisać się na
zajęcia. Co zaproponują twórcy
i pracownie, zależy od nich samych.
Do końca marca można zgłaszać
do „Zielonego Sąsiedztwa” swoje
propozycje współpracy przy tegorocznych „Otwartych pracowniach”. Zaproszeni są także ci twórcy, którzy nie uczestniczyli w dotychczasowych działaniach, a chcieliby dołączyć do „Szlaku rzemiosła
artystycznego Podwarszawskiego
Trójmiasta Ogrodów”.
Kontakt: LGD
„Zielone Sąsiedztwo”
tel. 22-724-58-90, e-mail:
biuro@zielonesasiedztwo.org.pl
koordynator: Karolina Likchtarovich

Gmina Brwinów
oferuje

nieruchomości
na sprzedaż
i do dzierżawy
Najbliższe przetargi:
18 marca 2015 r.
(dzierżawa
w Biskupicach)
oraz
25 marca 2015 r.
(informacje na www.
oferta.brwinow.pl)

Parzniew, ul. Działkowa
powierzchnia działki: 9 697 m2
cena wywoławcza: 3 200 000 zł
Działka przeznaczona jest
pod wielorodzinną zabudowę
mieszkaniową z dopuszczeniem
usług nieuciążliwych.
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Dzieci z gościną w Stowarzyszeniu Szarża

Na zdjęciach:
Spotkanie z końmi
przyniosło dzieciom
wiele radości. To
była prawdziwa
frajda, spędzić
dzień w gościnnym
ośrodku Stowarzyszenia Jeździeckiego
„Szarża” w Kaniach.

Dzięki współpracy Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej i Stowarzyszenia Jeździeckiego „Szarża” w programie
ferii dla dzieci pojawił się nowy punkt: odwiedziny w ośrodku
jeździeckim w Kaniach przy ul. Szarży (Popówek).

W

ychowankowie świetlic Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej nie narzekali na
nudę podczas ferii zimowych. W
Kaniach czekali na nich wolontariusze, wachmistrzowie i instruktorzy,
gotowi podzielić się swoją pasją i miłością do koni.

P

odczas dwudniowego pobytu
dzieci zwiedziły stajnie, gdzie
dowiedziały się, jak wygląda koński
boks i jego wyposażenie, czym się
różni słoma od siana oraz na czym
polega odpowiedzialna opieka nad
końmi. Miały również okazję poznać zakamarki siodlarni, wypełnionej zapachem siodeł i ogłowi, a
w paszarni obserwowały, w jaki sposób przygotowuje się obiad dla koni:
w jaki sposób oczyszcza się owies z
pyłu za pomocą wialni oraz jak się
go zgniata za pomocą gniotownika.
Mogły się też przekonać, że toczenie beli słomy jest w takim samym
stopniu ciężką pracą, co i świetną

zabawą! Nie mogło się też obyć bez
wizyty na łące, aby podziwiać konie
korzystające z czasu na wolnej przestrzeni.
ajciekawszym oraz najbardziej
wyczekiwanym punktem programu były oczywiście same konie
oraz aktywności z nimi związane.
Dzieci dowiedziały się, jak koń postrzega świat oraz jak w związku z
tym należy się zachowywać w jego
obecności, aby zachować bezpieczeństwo. Każdy miał okazję przyjrzeć się, a następnie samemu spróbować, jak prawidłowo wyczyścić
konia przed jazdą. Wolontariusze
zdradzili dzieciom sekrety końskiego rzędu oraz zademonstrowali, jak
należy zakładać siodło oraz ogłowie.
Efektownym akcentem był wjazd
grupy jeźdźców wracających z konnej wycieczki po lesie, którzy, zgodnie z kawaleryjskim rytuałem, ustawili się w rzędzie przodem do stajni,
by dopiero na komendę instruktora

N

FOT. SJ SZARŻA - ANNA ZIELEŚKIEWICZ

zeskoczyć z koni i odprowadzić je na zasłużoną porcję siana.

N

ajwięcej wrażeń
przyniosły dzieciom lekcje jazdy konnej,
poprowadzone
pod okiem szarżowych
instruktorów. Każdy z
gości miał okazję nacieszyć się widokiem
na świat z końskiego grzbietu, poćwiczyć równowagę w siodle i czule objąć konia za szyję. Konie były
spokojne, a uśmiechy na twarzach
– szerokie od ucha do ucha!

P

o takich przygodach miło było
zasiąść przy płonącym ognisku,
posilić się i wymienić wrażeniami.

o g ł o s z e n i e

Te na pewno pozostaną niezapomniane!

W

szystkich mieszkańców gminy Brwinów, którzy chcieliby
przeżyć podobną przygodę, serdecznie zapraszamy do odwiedzin w Kaniach przy ul. Szarży.
— Anna Zieleśkiewicz,
Stowarzyszenie Jeździeckie „Szarża”
i n f o r m a c j a

PIT za 2014: dyżury Urzędu Skarbowego w Brwinowie
Pracownicy Urzędu Skarbowego w Pruszkowie będą pełnić dyżury w Brwinowie. Mieszkańcy gminy będą mogli
uzyskać pomoc przy składaniu deklaracji podatkowych na drukach formularzy oraz on-line.

12 marca (czwartek) w godz. 10–15 ............... Urząd Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12 (pok. 005)
13-15 marca (piątek-niedziela) ....................... Galeria Brwinów, ul. Grodziska 46
23 marca (poniedziałek) od godz. 17.30 ....... Gminny Ośrodek Kultury w Brwinowie, ul. Wilsona 2
23 kwietnia (czwartek) w godz. 10–15 ......... Urząd Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12 (pok. 005)
Więcej informacji o składaniu zeznań podatkowych przez Internet: www.e-deklaracje.gov.pl
o g ł o s z e n i e

o

Działka w atrakcyjnym miejscu,
w otoczeniu willowej zabudowy.
Znajdują się na niej fragmenty przedwojennego budynku. Urząd Gminy
Brwinów dysponuje dokumentacją
pozwalającą na odbudowę willi,
jeśli taka byłaby wola inwestora.

AWARIE
LAMP ULICZNYCH!
tel. 22 720 39 07

czynny 24 h/7 dni w tygodniu

n i e r u c h o m o ś c i a c h

DZIERŻAWA
Biskupice
powierzchnia działki: 5 100 m2
Brwinów, ul. Żwirowa
powierzchnia działki: 3 981 m2
cena wywoławcza: 836 010 zł

ZGŁOŚ

Kanie, ul. Szkolna
powierzchnia działki: 3 594 m2
cena wywoławcza: 1 040 000 zł
Działka przeznaczona pod usługi
nieuciążliwe, znajdująca się między
drogą wojewódzką nr 719 (trasa
Warszawa-Grodzisk Maz.), a ulicą
Szkolną. Na działce znajdują się
pozostałości budynku gospodarczego o powierzchni 30 m².

Działka pod uprawy rolne.
W pierwszym roku użytkowania
działka zwolniona jest z opłaty
za czynsz. W drugim roku roczny
czynsz dzierżawny wynosi 390 zł
brutto. W trzecim roku dotychczasowy roczny czynsz dzierżawny
zostanie powiększony o współczynnik wzrostu cen towarów i usług
konsumpcyjnych.

Warunkiem
przystąpienia
do przetargu jest
wpłacenie wadium
w wysokości 10% ceny
wywoławczej
nie później niż na 5 dni
przed przetargiem.
Informacje:
Referat Gospodarki
Nieruchomościami,
Urząd Gminy
Brwinów
ul. Grodziska 12,
pokój 204, II piętro,
tel. 22 738 26 13 lub
22 738 26 53
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RZECZ O IKONIE

przyciąga wzrok estetyką, zatrzymuje i wzbudza ciekawość wyjątkowym procesem twórczym utrzymanym w szczególnych
ryzach, w ścisłej zgodzie z kanonem ikonograficznym oraz technologią wykonania - określonymi w podręcznikach pisania
ikon (hermeneia). Przede wszystkim jednak mistyka - obecna już w procesie powstawania ikony - wyróżnia ją spośród malarstwa, również sakralnego.
Chociaż genezę ikony w znanym dzisiaj jej kształcie wiążemy z okresem cesarstwa bizantyńskiego, kiedy to między innymi
zostały sprecyzowane formuły przedstawień Chrystusa takie jak Pantokrator, Mandylion, Deesis i Marii - Hodegetria, Eleusa
(symbolika barw, układów i gestów), to z wielu względów - estetycznych, ale i technologicznych (malarstwo na zagruntowanym płótnie naciągniętym na deskę w technice enkaustyki lub tempery) niejednokrotnie przywołuje się nagrobne portrety
z Fajum (Egipt) jako pierwotny wzorzec ikony.
Dzisiaj ikonopisanie przeżywa swoisty renesans, powstają nowe pracownie, w których mistrzowie dzielą się swoją wiedzą
ucząc języka malarskiego ikony oraz kultywując blisko dwutysiącletnią tradycję. [aż]
28 lutego w OKeju RZECZ O IKONIE
wykład EWY GRZEŚKIEWICZ ikonopisarki i popularyzatorki sztuki pisania ikon, współzałożycielki Grupy Agathos realizującej
wraz ze Scholą Teatru Węgajty projekt Laboratorium Tradycji Bizantyjskiej.
Zapraszamy na godzinę 18.00 - spotkanie zapoczątkuje cykl warsztatów. WSTĘP WOLNY
partner: Dom Pracy Twórczej Szopa Św. Józefa, Owczarnia

WARSZTAT SZTUKI

Ośrodek Kultury OKej w Brwinowie
zaprasza dzieci i młodzież do wzięcia udziału
w REGIONALNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM Autoportret
W tym roku mija 150. rocznica urodzin wybitnej polskiej artystki Olgi
Boznańskiej. Twórczość tej wielkiej malarki zainspirowała nas do zorganizowania konkursu, którego uczestnicy mają za zadanie zmierzyć
się ze stworzeniem własnego portretu. Tematem obrazów Boznańskiej
był przede wszystkim człowiek. Malowała portrety, a wśród nich powstało przynajmniej dwadzieścia autoportretów. Przy okazji konkursu chcemy zainteresować uczestników postacią Olgi Boznańskiej – jej
życiem i twórczością. Oczekujemy prac zgodnych z tematem, pełnych
inwencji twórczej, samodzielnych i na wysokim poziomie artystycznym. Ośrodek Kultury planuje zorganizowanie w marcu wycieczki do
Muzeum Narodowego w Warszawie na wystawę obrazów Olgi Boznańskiej. Chętnych zapraszamy do udziału (szczegóły niebawem).[ak]

N

a sobotę czternastego lutego Agnieszka Kremky zaprosiła do Galerii OK LYNXA ŁOBOSA, twórcę z Milanówka, ale w Brwinowie i okolicach posiadającego grono fanów i przyjaciół.
Zaprezentowano jego prace komiksowe podszyte kontekstem. Zarówno politycznym, jak
i ogólnorefleksyjnym. Niemal każda praca
posiada warstwę tekstową, dzięki czemu - jak
zauważył sam twórca - goście przybyli na wernisaż MUSIELI zatrzymać się na moment przy
każdej, poczytać i pomyśleć. Oprawę muzyczną zapewnił Maciek Flakiewicz, który zaserwował winylową ucztę rodem z Orleanu. Do New
Orleans Funk czy The Meters idealnie pasował
dymek z naszej nowo zakupionej maszynki. [aq]
Kolejny wernsaż, tym razem wystawy fotografii
Agaty Czerwińskiej-Szpunar: 7 marca o 18.00.

osobiste zaangażowanie utrudnia nieco sklecenie kilku słów na temat naszej pracowni,
ale może warto… :)
bo Warsztat Sztuki to pracownia, w której dzieje się niemało, czasem dość nieokiełznanie i w naprawdę dużym formacie - wszyscy, którzy odwiedzają OKeja, chyba wiedzą, o czym piszę... nasza działalność do niedawna wylewała się tu i ówdzie, budząc
ciekawość wśród uczestników innych zajęć… ale dzięki naszemu niezastąpionemu,
multifunkcyjnemu Andrzejowi OKej’Gontarczykowi trochę się poukładaliśmy i teraz
koniecznie trzeba zajrzeć głębiej, żeby móc podziwiać dokonania naszych adeptów.
Przez ponad trzy lata działalności pracowni zrealizowaliśmy wiele udanych projektów:
...piegi mieć - to także sztuka, czyli tzw. BIEDRONKA, poznaj BATTERYZAURY, CHRISTMAS project, MASKARADA, Kultura dla Natury, czy tak duża akcja jak Dziecięca
EuroStolica lub artMIKOŁAJKI z MAZOWSZEM.
Na co dzień zaś Warsztat Sztuki to miejsce dla ludzi, którzy pragną tworzyć - czasem coś
z niczego. Dla osób, które chcą poznawać sztukę w jej różnych aspektach, czerpać z
dokonań mistrzów - inspirować się lub buntować. Zajęcia w pracowni, to możliwość
indywidualnego rozwoju, ale też praca w zespole - od idei po wyznaczony cel. To m.in.
zajęcia twórczo-edukacyjne, podczas których poznajemy teorię, historię sztuki i designu mierząc się z problemami artystycznymi w praktyce. To również rzetelna nauka
rysunku i malarstwa, a wkrótce i rzeźby, kreatywne zajęcia plastyczne dla dzieci w
wieku wczesnoszkolnym oraz szalone działania parateatralne i filmowe, gdzie wyżywamy się, wykraczając daleko poza problemy plastyczne. Ograniczeń wiekowych
prawie brak, dzięki czemu z podziwem i niekłamaną przyjemnością obserwuję rozwój
osób, które swą pasję do sztuki uwalniają z małym poślizgiem, mając już dyplomy magisterskie w kieszeni nie od wczoraj...
anna żaczek siwczuk
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W MARCU JAK W GARNCU, czyli OBFITOŚĆ ZJAWISK MUZYCZNYCH

w marcu prawdziwy urodzaj muzyczny w OKej Brwinów i wszystko za FREE!

zapraszamy do rezerwacji miejsc siedzących na ok@ok.brwinow.pl na dwa naprawdę wyjątkowe koncerty!

8 MARCA_19.00
SAME SUKI na Dzień Kobiet
podobno muzyka niszowa, ale z zainteresowania koncertem wynika, że raczej nie
w Brwinowie. Dla tych, którzy jednak jeszcze nie wiedzą, co to takiego, kilka słów
ze strony zespołu:
Zespół prowokuje artystycznie, opierając się na muzyce źródeł, jednocześnie „opowiada” współczesnym językiem muzykę tradycyjną. Jest to niekonwencjonalna, autorska ilustracja melodii ludowych, będąca efektem spotkania kobiet – muzyków, na
co dzień poruszających się w różnych nurtach: od ludowych, poprzez klasyczne, ethno, aż do współczesnych.
W Samych Sukach usłyszymy więc nietypowe instrumenty akustyczne, takie jak:
suka biłgorajska, fidel płocka, rebab turecki, wiolonczela, bendir, cajon i inne instrumenty perkusyjne oraz wokal, który
wcale nie jest tradycyjnym białym głosem...
W swoich tekstach zespół porusza sprawy ważne i aktualne, ukazując kobiece spojrzenie na świat.
czyli idealnie na święto pań.. więcej na samesuki.pl

15 MARCA_20.00
Dobry wieczór z VOO VOO
też niszowy? może kiedyś... konia z rzędem temu, kto
nie zna.
W tym roku zespół będzie obchodził 30. urodziny!
osobiście - słucham chyba tylko pięć lat krócej - z nieustającą sympatią. Niezwykle trafnie na voovoo.pl opisuje
zespół Maciej Proliński:
VOO VOO wciąż „ma klucz...”
Bo ma lidera - wyśmienitego muzyka, wyczulonego na dźwięk i słowo oraz na wszelkie formy spoufalania się... Bo ma
muzyków współtworzących oblicze bandu - niesamowitych, światowego formatu... Bo ma managera - wielce komunikatywnego, no i z „kosmicznymi wręcz” pomysłami. Bo ma „Zjednoczoną Flotę”, w tym wiernych, nieprzypadkowych
słuchaczy, którzy to doskonale wiedzą, że „podpatrywanie, przypominanie WSTECZ” w przypadku VOO VOO nie jest aż
tak strasznie potrzebne; ba - tak do końca nie jest wcale możliwe do okiełznania!
Ta Historia wymyka się wciąż i rozwija...
Warszawa, marzec 2005.

Ponadto w marcu kolejna audycja muzyczna z cyklu PORANEK MUZYCZNY. JOANNA KOZŁOWSKA nie szczędzi sił w rozbudzaniu w najmłodszych miłości do muzyki, walczy bronią klasyczną, ale i rozrywką.

5 MARCA dwa spotkania:

ZESPÓŁ SZKÓŁ w OTRĘBUSACH (ul. Piaseckiego 2)_9.00
OKej BRWINÓW_11.00
Może to mniej spektakularne i niezbyt oficjalne wydarzenie, ale skoro mowa o urodzinach, to nie można
nie wspomnieć o tym, że również w nadchodzącym miesiącu i zupełnie przypadkowo, ale jakże celnie,
ósmego dnia onego miesiąca, Chór Wydartych Domom Kur, czyli ChWDK obchodzi swoje drugie urodziny! Żywot krótki, ale ciekawy, szczególnie dla samych zainteresowanych. Kury, przede wszystkim ciągle
się ucząc, dały już małe koncerty, próbując się z muzyką tradycyjną, rozrywką, rockową, a po cichu mogę
chyba zdradzić, że teraz nadszedł czas na więcej powagi, co dla Pań jest wyrazem ogromnego zaufania
chórmistrzyni Aleksandry Kopp. Ciekawostką może być, że ChWDK saportował już KULT i HEY, a muzycy obu zespołów słuchali
coverów swoich utworów z niemałym zainteresowaniem, a wręcz wzruszeniem - oczywiście mam tu na myśli Kasię Nosowską,
choć kto wie, jak Kazimierz Staszewski to przeżywał ;)
a chórowi.. STO lat! [aż]

LISTY doElizy
List czytelniczki:

Pani Elizo,
wiem, że jeszcze nawet wiosna nie nadeszła, a ja już
pytam o zapisy na „Lato w mieście”, ale już drugi raz
nie udało mi się zapisać dziecka na tyle wcześnie, żeby
zakwalifikowało się na listę. Program co roku jest bardzo
atrakcyjny i zależy mi, bo nie mam możliwości zapewnić
dziecku wyjazdów na cały okres wakacyjny.
Czy przy zapisie ma znaczenie fakt, że jesteśmy mieszkańcami Kań, a nie Brwinowa? Wie Pani czy w tym roku
będzie organizowany obóz?
Mariola
Pani Mariolu,
Nie jest Pani jedyną osobą, która twierdzi, że atrakcje letnie przygotowywaneprzez nasz brwinowski OKej są godne

uwagi i warte polecenia. Zapisy istotnie
odbywają się co roku pierwszego dnia
czerwca i trwają zazwyczaj jedynie do
zachodu słońca. Ilość miejsc musi być
ograniczona, ponieważ niewiele jest
atrakcyjnych miejsc, gdzie można wpuścić na raz więcej niż sześćdziesięcioro
dzieci z wychowawcami (organizatorzy
nie zaproponują przecież wywożenia
dzieci codziennie na kilka godzin na polankę pod, powiedzmy, Mariewem. Możemy przyjąć opcję leśną, ale sądzę, że
już trzeciego dnia zarząd Kampinoskiego
Parku Narodowego podziękowałby za
współpracę). Dlatego warto być czujnym jak ważka i szybkim jak Wyatt Earp.
Poza tym z dobrze poinformowanego
źródła wiem, że w tym roku będzie organizowany obóz artystyczny do Szczawna
Zdroju i że zapisywać się można już te-

raz. Kolejna sprawa: czy mieszkańcy Kań
są dyskryminowani? Absolutnie nie i co
więcej: znam mieszkańców tego pięknego
sołectwa, którzy wiedzą, że są mieszkańcami gminy Brwinów, ba! czują się z nią
związani pomimo utrudnień komunikacyjnych i nie poddają się wrogiej propagandzie.
Reasumując: na „Lato w mieście” mogą
się zapisywać wszyscy mieszkańcy Ziemi
z tym, że najmniej zapłacą mieszkańcy
gminy Brwinów, płacący podatki na jej
terenie.
Pozdrawiam
Eliza
Zachęcamy do pisania listów do redakcji Qltywatora
qltywator@ok.brwinow.pl
- najciekawsze będziemy nagradzać, śmieci zaś do
kosza kierować.

5 marca
Poranek Muzyczny
[ZS, ul. Piaseckiego 2, Otrębusy]
9.00
[OKej, ul. Wilsona 2, Brwinów]
11.00
7 marca
Wystawa fotografii Agaty Czerwińskiej-Szpunar
[OKej, ul. Wilsona 2, Brwinów]
18.00
8 marca
SAME SUKI koncert
[OKej, ul. Wilsona 2, Brwinów]
19.00
15 marca
VOO VOO koncert
[OKej, ul. Wilsona 2, Brwinów]
20.00
21 marca
Objazdowy Spektakl
dla Najmłodszych
Wielkanocne pisanki
[OKej, ul. Wilsona 2, Brwinów]
11.00
[Owca, ul. Cyprysowa 4, Owczarnia]
13.00
26 marca
Brwinowskie Spotkania Teatralne
Przegląd teatrów amatorskich
[OKej, ul. Wilsona 2, Brwinów]
10.00_16.00
28 marca
Objazdowy Spektakl
dla Najmłodszych
Wielkanocne pisanki
[Świetlica OK, ul. Krótka 10, Otrębusy]
11.00
Spektakl Teatralny dla Dorosłych
I znów będzie awantura, czyli
cała prawda o związkach
[OKej, ul. Wilsona 2, Brwinów]
17.00
29 marca
Wystawa malarstwa i grafiki
Martyny Rackiej
[OKej, ul. Wilsona 2, Brwinów]
18.00
Gminny Ośrodek Kultury OKej
Wilsona 2 , 05-840 B r w i n ó w
email: o k @ o k . b r w i n o w . p l
telefon: (22)
729
59
34
faks:
(22)
729
34
15
h t t p : // w w w . o k . b r w i n o w . p l

10 ratusz
Biuletyn informacyjny Ur z ę d u G m i n y B rw i n ó w
nr 42 | 24 lutego 2015
FOT. BIBLIOTEKA W OTRĘBUSACH

Karnawał książek w bibliotece
„Zimowe bajkowanie” podczas ferii, wystawy oraz spotkania
autorskie – to wszystko w Bibliotece Publicznej w Brwinowie
oraz jej filii w Otrębusach.

P

••• GODZINY OTWARCIA BIBLIOTEKI

odczas ferii w oddziale biblioteki dla dzieci i młodzieży w
Brwinowie, przy ul. Kościuszki 1E
odbywały się zajęcia literacko-plastyczne „Zimowe bajkowanie”. Na
podstawie czytanej literatury dzieci
tworzyły ilustracje (do obejrzenia
w oddziale), odpowiadały na zagad-

Biblioteka, ul. Grodziska 12
Tel. 22-729-57-55
poniedziałek
środa
czwartek
piątek
sobota

12.00 – 20.00
9.00 – 15.00
12.00 – 19.00
12.00 – 18.00
10.00 – 13.30

Oddział dla dzieci, ul. Kościuszki 1E
Tel. 22-729-30-84
poniedziałek
środa
czwartek
piątek
sobota

12.00 – 18.00
9.00 – 15.00
12.00 – 18.00
12.00 – 18.00
10.00 – 13.00

Filia w Otrębusach, ul. Wiejska 1
Tel. 22-758-50-79
poniedziałek
środa
czwartek
piątek

8:30 – 16:00
8:30 – 16:00
12:00 – 19:30
10:30 – 18:00

ki, otrzymywały drobne nagrody,
a nawet tańczyły do piosenek z tekstami Doroty Gellner. Podczas zajęć dzieci były częstowane jabłkami
i marchewkami. W zajęciach wzięło
udział 54 dzieci.
filii biblioteki w Otrębusach
można obejrzeć trzy wystawy
prac plastycznych. „Mrozem malowane” to prace wykonane przez
dzieci i młodzież z Galerii Pomysłów „Pasja” z Kań prowadzonej
przez Dorotę Płóciennik. „Mały Picasso” to projekt zrealizowany przez
podopiecznych z Działu Wspierania
Rodziny Środowiskowego Ośrodka
Pomocy Społecznej. Na wernisażu,
który odbył się 5 lutego 2015 r., młodym artystom składały gratulacje
i wręczały dyplomy wraz z licznymi
nagrodami dyrektor ŚOPS Joanna
Dzierzba i dyrektor Biblioteki Publicznej w Brwinowie Grażyna Nowocień. Dzieci pod opieką pani Kasi
narysowały przepiękne prace. Warto
zobaczyć. Zapraszamy do filii biblioteki do końca marca. Kolejna wystawa, malarstwa akrylowego i grafiki
autorstwa państwa Marii i Jerzego
Wilków z Pracowni Malarstwa „ArtWilk” z Owczarni, dostępna jest
w „Galerii na Górce” w otrębuskiej
Toeplitzówce. Jest to pierwsza wystawa prezentująca artystów biorących udział w projekcie Lokalnej
Grupy Działania „Zielone Sąsiedztwo” pod nazwą „Rękodzieło i rzemiosło artystyczne szansą rozwoju
turystycznego i ochrony lokalnego
dziedzictwa LOKART”.

Powyżej: Laureaci konkursu plastycznego w filii biblioteki w Otrębusach.

W

W

styczniu i lutym w naszej bibliotece miał miejsce „Karnawał książek”. Współorganizatorami

Powyżej: Mali czytelnicy na spotkaniu z autorką książek dla dzieci.
tych spotkań oprócz biblioteki były
Galeria Pomysłów „Pasja” z Kań
oraz Wydawnictwo Warszawa BIS.
W ramach cyklu biblioteka ogłosiła konkurs „Biblioteka w oczach
czytelnika”. Do końca lutego dzieci
mogą przynieść do biblioteki wykonane dowolną techniką prace
plastyczne, literackie, a nawet poetyckie. Prace będą oceniane przez
komisję konkursową, a na uroczystym spotkaniu w marcu, kończącym konkurs, laureaci otrzymają
nagrody. W ramach „Karnawału
książek” we wszystkich placówkach
są prezentacje i wystawy „Pięknej
książki”.

W

ramach spotkań z autorem
w filii Biblioteki Publicznej
w Otrębusach 12 lutego odbyło się
spotkanie z Moniką Kowaleczko-Szumowską, autorką książek dla
dzieci. Opowiadała ona o swojej
książce „Gupikowo” i jej bohaterach.
Mówiła, jak powstaje książka, kto
to jest autor, narrator i wyjaśniała,
dlaczego ta książka powstała. Między gościem a dziećmi nawiązała
się rozmowa. Mali słuchacze zadawali wiele pytań, trudnych i bardzo

śmiesznych. Pani Monika obiecała,
że jeszcze nas odwiedzi, tym razem
z nową książką dla dzieci.
czwartek 26 lutego o godz.
1700 zapraszamy do filii Biblioteki Publicznej w Otrębusach
na wieczór pt. „Nie starzeje się ten,
kto nie ma czasu”, z Jolantą Szwalbe, autorką antologii cytatów. Spotkanie z autorką będzie mieć charakter inspirującej prelekcji. Swoje
zbiory kieruje do wszystkich, bez
względu na wiek. Do tej pory wydała: „Myśl i działaj dla przyszłości”, „Złap na zawsze wiatr w żagle”,
„Wyrusz w drogę”, „Sekrety istnienia”, „Sto i więcej lat w aktywności”. Każda książka zawiera 900 inspirujących myśli. Autorka o sobie:
Moją misją jest inspirować do aktywności, dawać radość, dobrą energię
ale i nadzieję, że można przezwyciężyć najgorszą sytuację w życiu. Dużo
cytuję, ale opowiadam też anegdotki
i śmieszne historie z życia autorów
cytatów.
imieniu autorki i swoim bardzo serdecznie zapraszamy.

W

W

— Elżbieta Skalska,
Biblioteka Publiczna w Brwinowie

Karnawał przedszkolaków
Wszyscy bawią się wspaniale, jak co roku w karnawale...
Bale odbyły się we wszystkich przedszkolach. Dzieci w Słonecznym Przedszkolu miały swoją imprezę 11 lutego.

T

ego dnia już od rana w przedszkolu pojawiały się kolorowe
postacie. Dzieci przebrane były za
bohaterów znanych bajek, w salach
przedszkolnych można było spotkać
wróżki, królewny, delikatne motylki, rycerzy, piratów, policjantów,
Spidermana, Batmana... Nie sposób
zliczyć i wymienić tych wszystkich
postaci. Każdy z zainteresowaniem
oglądał barwnych przebierańców,
starając się rozpoznać wśród nich
swoich kolegów i koleżanki, a skoczna muzyka i wspólne wesołe zabawy
wprawiły wszystkich uczestników
balu w radosny nastrój.

W

pierwszej kolejności dzieci
miały możliwość pozowania
do zdjęć grupowych i indywidualnych. Wystrój sali wprowadził w radosny nastrój oraz zachęcał wszystkich do wesołej zabawy. Na tę wyjątkową okazję zaprosiliśmy Janusza
Szymanka z „Fotogamy”, który zachęcał wszystkich do tańca przygotowaną muzyką. Dzieci świetnie
się bawiły, uczestnicząc wspólnie ze
swoimi paniami w zabawach prowadzonych przez aktora.

N

a sali podczas pląsów robiło
się kolorowo, wszyscy bawi-

Na zdjęciach: Karnawałowe bale dzieci to oczywiście bale przebierańców.
li się wesoło, uśmiech nie znikał
z twarzy. Po kilku chwilach wypoczynku muzyka znowu porwała wszystkich do tańca w rytm
samby, walczyka, poleczki, tanga,
kaczuch. Kiedy czas zabawy dobiegł
końca dzieci z żalem opuszczały salę
balową. Bal umożliwił dzieciom i
wychowawcom spędzenie czasu w
miłej atmosferze. Wspólna zabawa
przyniosła wiele radości naszym

wychowankom, a to było głównym
celem tego balu.

D

ziękujemy dzieciom i rodzicom
za zaangażowanie w przygotowanie pięknych strojów. Kolejny bal
karnawałowy już za rok. Oj, będzie
się działo!
— Beata Dudzińska,
Samorządowe Przedszkole nr 3
w Brwinowie
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Jak zainteresować młodzież historią?
W Zespole Szkół w Otrębusach odbyły się dwa spotkania,
które dały odpowiedź na tytułowe pytanie.
Spotkanie z Marią Hamilton,
córką gen. Antoniego Hedy-Szarego

J

ednym z honorowych obywateli
Brwinowa został kilka lat temu
gen. Antoni Heda-Szary, legendarny
dowódca oddziałów partyzanckich
na Kielecczyźnie. Sama uroczystość odbyła się w Zespole Szkół w
Otrębusach i nasi uczniowie mogli
poznać tego niezwykłego człowieka. Chcieliśmy przybliżyć tę postać
kolejnym rocznikom gimnazjalistów, dlatego zaprosiliśmy 4 lutego do szkoły córkę generała panią
Marię Hamilton. Antoni Heda-Szary dzięki inicjatywie sąsiadów ma
w Kaniach swoją ulicę, ale miesz-

kańcy, a zwłaszcza młodzi nie wiedzą wiele o jego działalności. Spotkanie zorganizowała pani Justyna
Tomalak wraz uczniami klas trzecich gimnazjum, którzy przygotowali też gazetkę, zawierającą fotogramy i teksty przedstawiające życie
i działalność Szarego. Mogliśmy też
obejrzeć prezentację multimedialną
autorstwa Marysi Łysoń. Pani Maria
Hamilton żywo i interesująco opowiadała o swoim ojcu, o jego akcjach
wojskowych, pokazując go nie tylko
jako świetnego stratega i odważnego
dowódcę, ale też jako obrońcę ludności cywilnej, narażonej na liczne
napady band, rekwizycje wojsk obcych i swoich. Stąd tak wielka popularność Szarego na Kielecczyźnie, gdzie został patronem kilku
szkół. Jedna z nich może pochwalić
się hymnem na jego cześć, którego
wysłuchaliśmy podczas prezentacji fotogramów z ostatnich lat życia
Szarego. Uczniowie w skupieniu
słuchali opowieści córki o odbijaniu
Na zdjęciu obok: córka gen. Hedy-Szarego.
Na zdjęciu u góry z prawej: autorka
powieści o Powstaniu Warszawskim.

(Nie)bezpieczeństwo w Internecie

więźniów i brawurowych akcjach.
Szczególne zainteresowanie wzbudziły wspomnienia o psie przyjacielu, pełniącym funkcję zwiadowcy.
Zginął podczas walk, ratując życie
swemu panu i został pochowany
z żołnierskimi honorami. Mamy nadzieję, że ta nietypowa lekcja historii
sprawi, że postać gen. Hedy-Szarego
pozostanie w pamięci młodych.
Spotkanie z autorką książki „Galop’44”
Moniką Kowaleczko-Szumowską
To była kolejna lekcja historii.
10 lutego autorka „Galopu” pomogła uczniom przenieść się do powstańczej Warszawy. Fragmenty
jej książki i wyświetlone fotografie
uczestników powstania oraz żywa
i pełna pasji narracja nie pozostawiły młodych obojętnymi. Pomogły
w tym postacie bohaterów książki,
dwóch nastolatków, którzy niespodziewanie, przechodząc przez kanał
na ekspozycji w Muzeum Powstania
Warszawskiego, lądują w centrum
walczącego miasta. Autorka o powstaniu nie opowiada, lecz każe
swoim bohaterom i czytelnikom
być jego uczestnikami i świadkami, poczuć się jak młodzi ludzie

w roku 1944. W rozmowie z uczniami dyskretnie sprawdzała poziom
ich wiedzy o tych wydarzeniach,
uzupełniając ich wypowiedzi. Na
zaprezentowanych fotografiach pokazała kilku powstańców różnych
narodowości, opowiedziała z pasją
o ich losach, zwracając też uwagę
uczniów na fakt, że wybory, jakich
młodzi musieli wówczas dokonywać, nie są udziałem tylko powstańców, lecz wszystkich ludzi i każdej
sytuacji – czy zaangażować się, czy
tylko obserwować, czy pomagać, narażając się na przykre konsekwencje,
czy stać z boku.
— Małgorzata Wittels,
Zespół Szkół w Otrębusach

o g ł o s z e n i e

Powiedz STOP

Uczniowie i nauczyciele z Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Brwinowie obchodzili Dzień Bezpiecznego Internetu.

D

zień Bezpiecznego Internetu
obchodzony jest z inicjatywy
Komisji Europejskiej od 2004 r. Tegoroczne hasłem to: „Razem tworzymy lepszy Internet - Let’s create
a better Internet together”. – Każdy internauta może przyczynić się
do tego, że Internet będzie miejscem
bezpiecznym i pozytywnym. Każdy z nas ponosi odpowiedzialność
za to, co robi w sieci i w jaki sposób
z niej korzysta. W naszej szkole prowadzona była kampania informacyjno-szkoleniowa. Rozpoczęła się
w listopadzie, a podsumowanie akcji
odbyło się podczas apelu 12 lutego
– przekazała nauczycielka informatyki Anna Słowikowska, która
była koordynatorem akcji w Zespole
Szkół Ogólnokształcących.

U

czniowie klas IV-VI oraz gimnazjum uczestniczyli w lekcjach promujących bezpieczeństwo
w Internecie, zarówno w ramach zajęć komputerowych, jak też podczas
godzin wychowawczych. Mogli również skorzystać z kursów w formie
e-learningu, które udostępnia na
swojej stronie internetowej Fundacja Dzieci Niczyje. Szkoła zwróciła
się też do Straży Miejskiej w Brwi-

nowie o poruszenie takiego tematu
podczas spotkania uczniów klas V
i VI z koordynatorem ds. profilaktyki dzieci i młodzieży. Na apelu w
dniu 12 lutego odbyły się kolejne
kolejne ciekawe spotkania dotyczące
zachowania w Internecie. Uczniom
imponowała wiedza Michała Furmankiewicza z firmy Microsoft oraz
profesjonalizm podkom. Doroty
Nowak z pruszkowskiej Komendy
Powiatowej Policji. Tego dnia zostały też ogłoszone wyniki konkursów
„Razem tworzymy lepszy Internet”
oraz „Stop cyberprzemocy”. Edukacja przyda się także rodzicom. „Co
robi Twoje dziecko” oraz „Pomyśl,
zanim umieścisz” to tytuły spotkań, które zostaną zorganizowane
w Zespole Szkół Ogólnokształcących
w Brwinowie 5 marca 2015 r.

cyberprzemocy!

D

zień Bezpiecznego Internetu
ma w szczególny sposób zwrócić uwagę na współczesne zagrożenia płynące z korzystania z nowych
technologii. Pomoc i wsparcie dla
rodziców, których dzieci doświadczają zagrożeń online, można uzyskać poprzez Telefon dla Rodziców
i Nauczycieli w sprawie Bezpieczeństwa Dzieci: tel. 800 100 100.

Partnerzy:

FDNplakt_cyberprzemocA2out.indd 1

1/7/08 5:52:07 PM
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Pierwszy konkurs dotacyjny zakończony

Zimowe ferie na tatami

Gmina Brwinów jak co roku ogłosiła konkurs w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Nie we wszystkich
zadaniach udało się go rozstrzygnąć. Będzie „dogrywka”.

Uczniowski Klub Sportowy Czerwone Smoki Nadarzyn wystąpił z ofertą przeprowadzenia podczas ferii zimowych zajęć
w Brwinowie i Otrębusach. Dzięki dotacji gminy Brwinów najmłodsi skorzystali z bezpłatnych zajęć.

O

dbywać się będą zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w
Otrębusach. Prowadzić je będzie
Uczniowski Klub Sportowy „1”.
Gmina Brwinów przeznacza też
dofinansowanie na zajęcia hokeja na rolkach, organizowane w ZS
nr 1 oraz na pruszkowskiej Arenie
przez UKS Kobra Brwinów. Towarzystwo Gimnastyczne Sokół zaprasza do swoich sekcji przede wszystkim dorosłych, ale także młodzież
i dzieci: w najbliższych dniach podpisane zostaną umowy dotyczące

tenisa stołowego, siatkówki oraz
kulturystyki. Całoroczne zajęcia ze
sztuk walki (judo i jujitsu) prowadzić będzie Klub Sportowy Pantera
Brwinów. Dotację otrzyma też najmłodszy brwinowski klub Ogień
Brwinów oraz – na zajęcia koszykówki od nowego roku szkolnego
– MKS Pruszków.

K

ilka ofert odrzucono ze względów formalnych, ale ciągle
jest szansa na pozyskanie dotacji:
do 12 marca trwa nowy konkurs.

Ł

ącznie 91 dzieci skorzystało z zajęć w ramach „Sportowej zimy na
tatami”. – Największym zainteresowaniem cieszyły się tzw. przerywniki wysiłkowe – ocenia prowadzący
zajęcia trener Andrzej Pilipczuk.
Tego typu ćwiczenia pozwalają
w krótkim czasie dotlenić organizm.
Dzieci będą mogły je wykorzystywać jako krótki odpoczynek podczas odrabiania lekcji i nauki.

o g ł o s z e n i e

Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację zadania publicznego w 2015 r. w zakresie
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

WSPIERANIE KULTURY FIZYCZNEJ:
zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych
1. Dla dzieci i młodzieży sołectw Kanie i Otrębusy w dziedzinach:
piłka koszykowa
2. Piłka nożna i piłka halowa
4. Tenis ziemny
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest pod zamieszczonym
powyżej kodem QR, w Biuletynie Informacji Publicznej
oraz na stronie dla organizacji pozarządowych
wejście przez www.brwinow.pl lub bezpośrednio:
				
ngo.brwinow.pl
Informacje: Biuro Promocji, Urząd Gminy Brwinów,
ul. Grodziska 12, tel. 22 738 26 29
Wspieranie kultury fizycznej ze środków budżetu gminy Brwinów
realizowane jest na podstawie „Rocznego programu współpracy
gminy Brwinów z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok”



CZERWO

NE SMOKI

NADARZ

Tym razem na czwartym miejscu

YN (3)

Jarek Witkowski trenujący w UKS Czerwone Smoki Nadarzyn
wziął udział w zawodach pierwszej edycji Funny WOM 2015
w Lesznowoli.

P

onad 600 dzieci z całego Mazowsza walczyło 14 i 15 lutego
na matach w Lesznowoli. Z drużyną Czerwonych Smoków Nadarzyn
na zawody pojechał brwinowianin
Jarek Witkowski. Niewiele zabrakło
mu do zajęcia miejsca medalowego.
rener Andrzej Pilipczuk podkreśla: Wszyscy dzielnie stawali,
dając z siebie wszystko, co tego dnia
mogli, i dlatego zasługują na szacunek. Jarek Witkowski – czwarte miejsce, pierwsza wygrana w pięknym
stylu, dwie przegrane po ciężkich bojach. To nie jest zły wynik, choć oczywiście mieliśmy apetyt na znacznie
więcej.

Na zdjęciu: Jarek już przymierza się
do miejsca na podium.

T

Punkty, w których można otrzymać Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy Brwinów „Ratusz”. Kolejne wydanie jest planowane na 24 marca 2015 r.

BRWINÓW: INSTYTUCJE, PLACÓWKI OŚWIATOWE, Przychodnie, AGENCJA POCZTOWA		
Urząd Gminy Brwinów – ul. Grodziska 12 oraz ul. T. Kościuszki 4a  Biblioteka Publiczna w Brwinowie – ul. Grodziska 12  Gminny Ośrodek
Kultury – ul. Wilsona 2  Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej – ul. T. Kościuszki 4a  ZS nr 1, ul. J. Piłsudskiego 11  ZSO, ul. Żwirowa 16 
Przedszkole Słoneczne, ul. Słoneczna 6  Przedszkole Leśne, ul. S. Lilpopa 4  Filia przedszkola, ul. J. Piłsudskiego 19  NZOZ Alfa – ul. Powstańców
Warszawy 8  NZOZ Peronowa, ul. Peronowa 4b  Agencja pocztowa, ul. 11 Listopada 4F/F				
BRWINÓW: SKLEPY
Sklep „Czwórka” – ul. Grodziska 4,  Apteka – ul. Grodziska 7  sklep – ul. Grodziska 10  Książki Galeria Brwinów – ul. Grodziska 46  Hurtownia
Magmar – ul. Wilsona 52  Sklep Krokodyl – ul. Wilsona  Sklep Jaworek – ul. Wilsona 28a  sklepy przy Rynku: Zdrowa żywność  Carrefour 
Antoniak  Melba  Ksero A-0 Rynek 18  Top Market Zygzak, ul. Armii Krajowej 14  sklep – ul. Kościelna 19  sklep – ul. Płocka 13  sklep – ul.
Powstańców Warszawy 30  Społem – ul. Pszczelińska 48  Patrix – ul. Pszczelińska 34  sklep – ul. Kraszewskiego 1  sklep U Jacka – ul. Sochaczewska 19  sklep na Borkach – ul. Kępińska 66  kioski przy rondzie W. Kowalskiego (obok GOK-u i TAXI) 				
SOŁECTWA: INSTYTUCJE i SKLEPY					
Otrębusy: Zespół Szkół – ul. M. Piaseckiego 2  Toeplitzówka – Biblioteka, NZOZ – ul. Wiejska 1  Przedszkole – ul. Wiejska 1a  świetlica Gminnego Ośrodka Kultury – ul. Krótka 10  sklep Kurczak – ul. Krótka 9  piekarnia AK – ul. Wiejska 21  sklep Społem przy WKD – ul. Natalińska 21
 piekarnia Witaszczyk przy WKD  sklep przy WKD – ul. Natalińska 23
Kanie: sklep „Małgosia” – ul. J. Piłsudskiego 58  sklep przy WKD, ul. J. Piłsudskiego 11  Patataj – ul. Krótka 9  Os. Słoneczne – Galeria Pasja
DZIĘKUJEMY ZA POMOC W DYSTRYBUCJI „RATUSZA” SOŁTYSOM SOŁECTW:
 Biskupice  Czubin  Krosna  Milęcin  Terenia  Owczarnia  Żółwin  Parzniew  Falęcin  Moszna  Domaniew  Kotowice  Koszajec

FOT. UKS CZERWONE SMOKI NADARZYN

3. Siatkówka

FOT. UKS

