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Wiosna: INWESTYCJE drogowe

W numerze m.in.
Inwestycje:
przebudowy dróg,
budowa dróg
rowerowych,
przetargi na budowę oświetlenia,
wodociągów
i kanalizacji

> str. 1–3

Komentarz
Burmistrza:
nietypowy przebieg
wyborów rady sołeckiej w Otrębusach

> str. 3

Wiosną tego roku gmina Brwinów prowadzi wiele inwestycji. W ciągu najbliższych miesięcy mieszkańcy zyskają
m.in. nowe ścieżki rowerowe, chodniki i przebudowane drogi. Dzieje się dużo, a będzie się działo jeszcze więcej.
Burmistrz już zapowiedział ogłoszenie przetargów na kolejne działania.

R

owerzyści i miłośnicy spacerów już od wczesnej
wiosny przyglądają się budowie ciągu pieszo-rowerowego z Brwinowa do Parzniewa. Użytkownicy
tej trasy będą mieli do dyspozycji nie tylko wygodną,
oświetloną drogę, na której lampy będą uruchamiały
się na fotokomórkę przed zbliżającymi się osobami,
ale także dwa miejsca postojowo-wypoczynkowe
wraz z tablicami informacyjnymi dotyczącymi historii bitwy pod Brwinowem, przyrody oraz nordic
walkingu. Ciąg pieszo-rowerowy będzie przebiegał
od ronda na skrzyżowaniu ul. Granicznej i Pruszkow-

Sołtysi wybrani
na nową
kadencję

Podwarszawskie
Trójmiasto
Ogrodów:
początek realizacji
projektu i prace
nad strategią:
konferencja prasowa oraz warsztaty
tematyczne

P
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> str. 4-5

Na zdjęciach:
Prace na ul. Sochaczewskiej zaczęły się w ubiegłym
roku od budowy kanalizacji
deszczowej oraz modernizacji wodociągów, linii
elektrycznych i oświetlenia.
Obok:
Wykonawca ul. Żwirowej
zaczął prace w kwietniu.
skiej do mostu w Parzniewie. Jest to jeden z elementów współfinansowanego
ze środków unijnych projektu „Pola Parzniewskie – szlak historyczno-przyrodniczy”. W ubiegłym roku początkowo nie udało się wyłonić jego wykonawcy. Dopiero w kolejnym przetargu oferenci obniżyli ceny, pozwalając na
wybór najkorzystniejszej oferty. Przewidywany termin zakończenia prac to
15.06.2015 r.
ostęp prac widać w Brwinowie: niedawno została zakończona budowa ciągu pieszo-rowerowego w rejonie brwinowskich glinianek, wraz
z przebudową skrzyżowania ulic Biskupickiej i Glinianej. Widać prace toczące się na osiedlach: Sochaczewska oraz Księżopole. Osoby mieszkające
przy ul. Sochaczewskiej i ul. 11 Listopada już korzystają z nowego chodnika. Trwają prace przy budowie nowej nawierzchni osiedlowego fragmentu

> str. 3

Wokół
najmłodszych:
O naborze
do przedszkoli,
nauce pływania
i programie badań
stomatologicznych

w w w. br w i now. pl

Dokończenie na str. 2 >>>
z a p r o s z e n i e
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Okręgi wyborcze
i siedziby komisji
wyborczych

> str. 7 i 10

Qltywator:
Strony Gminnego
Ośrodka Kultury

> str. 8–9

Wiadomości
z biblioteki, szkół
oraz Lokalnej
Grupy Działania

> str. 10-11

Strona sportowa:
Zaproszenie na bieg,
terminy meczów

> str. 12

3 maja

Program uroczystości w Brwinowie:

 godz. 10.30 Msza w intencji Ojczyzny w kościele pw. św. Floriana
 godz. 11.30 Złożenie kwiatów pod pomnikiem Niepodległości
 godz. 11.45 „Cały Brwinów tańczy poloneza” na Rynku
Organizator koncertu – Fundacja Akademia Profil – otrzymała dotację
w ramach wspierania działalności pożytku publicznego przez gminę Brwinów.
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inwestycjE- dokończenie ze str. 1

z a p r o s z e n i e

PIELGRZYMKA
SAMORZĄDOWA
DO sanktuarium
w ROKITNie
Dziękczynienie
za 25 lat samorządności

24 maJA
godz. 14
wyjście z brwinowa

ROKITNO

(SPRZED KOŚCIOŁA
śW. fLORIANA)

ul. Sochaczewskiej. Kolejnym etapem będzie budowa chodników, zjazdów,
ciągu pieszo-rowerowego, elementów uspokojenia ruchu drogowego i miejsc
postojowych wzdłuż ul. 11 Listopada. Zakończenie prac nastąpi 31.07.2015
r. Wcześniej zakończą się prace przy ul. Zgoda. Do 15.06.2015 r. zostanie
wybudowana jezdnia wraz z pasem wydzielonym dla rowerzystów, chodnik
oraz ciąg pieszo-jezdny oraz nowe oświetlenie. Widać już efekty pierwszych
prac przy przebudowie ul. Żwirowej w Brwinowie, na odcinku od ul. Sportowej do granic miasta. Docelowo powstanie tam nowa jezdnia z elementami uspokojenia ruchu (zamiast progów – skrzyżowania wyniesione), zatoki
postojowe oraz kanalizacja deszczowa, a obecne zjazdy będą wyremontowane. Prace zakończą się do 17.08.2015 r.

Z

ostała już podpisana umowa dotycząca budowy chodnika i ciągu pieszo-rowerowego w Czubinie. Trasa dla pieszych i rowerzystów poprowadzi
od Domu Pomocy Społecznej do granicy z Rokitnem. Władze gminy Błonie
zadeklarowały, że ze swej strony dobudują ciąg dalszy – projekt jest już gotowy. Prace prowadzone przez gminę Brwinów zakończą się do 17.08.2015 r.
zykują się kolejne inwestycje drogowe: Burmistrz Kosiński zapowiedział
ogłoszenie wkrótce przetargów na przebudowę ul. Józefowskiej w Krosnach Wsi, budowę chodnika w ul. Nadarzyńskiej w Żółwinie, odc. ul. Armii Krajowej w Brwinowie oraz ciągu ul. Wiejskiej i ul. Przejazdowej oraz
ul. Łosia w Otrębusach oraz ul. Lilpopa w Brwinowie. Projektowane są także przebudowy ul. Biskupickiej w Brwinowie, ul. Mickiewicza i Żurawiej
w Brwinowie, ciągu ul. Konopnickiej i ul. Borkowej w Brwinowie, ciągu
ul. Piaseckiego, Poziomki i ul. Malinowej w Otrębusach.

S

godz. 16
uroczysta msza
W sanktuarium
w rokitnie
pod przewodnictwem JE Kard. KAZIMIERZA NYCZA.
Podczas Mszy i po niej wystąpi CHÓR ARCHIKATEDRY
WARSZAWSKIEJ.

I

nwestycje to nie tylko drogi: trwa budowa nowego gimnazjum w Otrębusach i badania archeologiczne poprzedzające rozpoczęcie budowy sali
gimnastycznej przy ZS nr 1. Trwa remont dworku Zagroda przy ul. Grodziskiej 57. Został wybrany wykonawca placu zabaw, które powstanie przy
ul. Wiosennej w Kaniach. O tych i następnych realizowanych inwestycjach
w kolejnych numerze „Ratusza”.

Budowa oświetlenia

BRWINÓW

Do 29 kwietnia 2015 r. zainteresowani mogą składać swoje oferty
w przetargu na budowę oraz projektowanie i budowę oświetlenia
na terenie gminy Brwinów.
Odrodzona samorządność
to jeden z największych
sukcesów przemian w Polsce.
Droga do niej wiodła
od Sierpnia '80.
Program „Samorządna
Rzeczpospolita”, uchwalony
na I Zjeździe NSZZ „Solidarność”, stał się kamieniem
węgielnym przyszłych zmian.
Wola narodu wyrażona
w wyborach 4 czerwca 1989 r.
otworzyła drogę do wolnych
wyborów samorządowych,
które odbyły się 27 maja 1990 r.



R
Dla osób uczestniczących
w pielgrzymce będzie zapewniony
bezpłatny transport powrotny
z Rokitna do Brwinowa.

eferat Inwestycji i Remontów planuje zakończyć prace do końca końca
czerwca (cz. I) oraz końca października 2015 r. (cz. II):
Część I (budowa)
1. Krosna Wieś, ul. Marianka dz. nr ew. 102
2. Żółwin, ul. Pochyła dz. nr ew 11/10, 16, 30/11, 30/15, 31, 211/2
Część II (projekt + budowa)
1. Żółwin, ul. Pochyła dz. nr ew. 31, ul. Zachodnia dz. nr ew. 17,
ul. Wodna dz. nr ew. 12/9, 13/6
2. Brwinów, ul. Błońska dz. nr ew. 362/3, 362/4, 402/1, 402/3
i ul. Chopina dz. nr ew. 6/13 i 7
3. Brwinów ul. Wilsona skrzyżowanie ul. Kępińskiej z DW 719,
dz. nr ew. 119/2,55/2, 55/9, 55/10, dz. nr ew. 1/2
4. Brwinów, ul. Akacjowa dz. nr ew. 224/21, 224/30, 224/29, 224/28
5. Brwinów, ul. Bankowa dz. nr ew. 349/1, 335/1, 335/6
6. Żółwin, ul. Graniczna dz. nr ew. 487/1, 482, 486/5, 486/23, 488/10
7. Owczarnia, ul. Grodziska dz. nr ew. 524/3 i ul. Książenicka dz. nr ew. 266/3.

Urząd Gminy Brwinów: adresy i telefony						

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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Budowa kanalizacji i wodociągów
Gmina Brwinów realizuje nie tylko duże, kompleksowe budowy sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej (np. obecnie rozpoczęła się budowa kanalizacji do Owczarni, skąd będzie ona mogła zostać poprowadzona
do Żółwina i Tereni), lecz także uzupełnia istniające sieci tam, gdzie
jeszcze brakuje ich fragmentów.
eferat Inwestycji i Remontów rozstrzygnął dwa przetargi:

R

Przetarg nr I
Cena najkorzystniejszej oferty: 446.121 zł. Terminy realizacji: 30.05.2015 r.
(zad. 1,2,4,7,8,9,12), 30.06.2015 r. (zad. 3,5,13) i 30.09.2015 r. (zad. 6,10,11).
Zaprojektowanie i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej:
1. w ul. Lilpopa i ul. Zamkowej w Brwinowie, długość L = 122 mb,
2. w ul. Łosia, ul. Przejazdowej, ul. Bukowej i ul. Wiejskiej w Otrębusach,
długość L = ok. 30 m,
3. w ul. Myśliwskiej, ul. Słonecznej, ul. Żwirowej w Brwinowie, L = 22 mb,
4. budowa odgałęzienia w ul. Wiejskiej w Otrębusach, L = 6,5 mb
Zaprojektowanie i budowa przewodu wodociągowego:
5. w ul. Myśliwskiej w Brwinowie, L = 16 mb
6. w ul. Helenowskiej w Brwinowie, L = 250 mb
7. w ul. Łosia w Otrębusach, L = 10 mb
Budowa sieci wodociągowej:
8. w ul. Jałowcowej w Otrębusach, L = 188,5 mb
9. w ul. Parkowej w Otrębusach, L = 553 mb
10. w ul. Lawendowej w Owczarni, L = 286 mb
Zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej:
11. w ul. Lawendowej w Owczarni
12. przewód wodociągowy w granicach pasa drogowego: ul. Łosia,
ul. Przejazdowa, ul. Bukowa i ul. Wiejska w Otrębusach, L = 19 mb
13.	Zaprojektowanie i budowa odgałęzienia kanalizacji sanitarnej
do dz. 51/14 w miejscowości Moszna, L = ok. 200 mb
Przetarg nr II
Cena najkorzystniejszej oferty: 577.079,28 zł. Termin wykonania: 15.12.2015 r.
Zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej:
1. w ul. Jesionowej w Otrębusach, L = ok.345mb
2. w bocznej od ul. Szkolnej w Kaniach, L = 70mb
3. w ul. Pochyłej w Żółwinie, L = ok.65 mb
Budowa sieci wodociągowej:
4. w ul. Malowniczej w Żółwinie, L = 185 mb
5. w ul. Szyszkowej w Żółwinie, L= 260 mb
6. w ul. Topolowej w Kaniach, L = 158 mb
7. w Domaniewie, L = 282,8 mb
8. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Uroczej w Kaniach, L = 120,5 mb
Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej:
9. w ul. Jesionowej w Otrębusach, L= 375 mb
10. w bocznej od ul. Wiejskiej w Otrębusach, L = 65mb
11. odgałęzienie do dz. nr ew. 250/3 w Otrębusach, L = 3 mb
12. odgałęzienie do dz. nr ew. 43/2 w Moszna Wieś, L = 8 mb
13. odgałęzienie do dz. nr ew. 258/2 w Otrębusach, L = 9 mb
14. odgałęzienie do dz. nr ew. 346/3 w Otrębusach, L= 3,5 mb
15. odgałęzienie do dz. nr ew. 109/4 w Otrębusach, L = 3 mb
Zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej w Brwinowie:
16. w ul. Polnej, L = 109 mb,
17. w ul. Polnej, L = 62 mb
Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Brwinowie:
18. odgałęzienie do dz. nr ew.61/4 ul. Graniczna, L = 4 mb
19. odgałęzienie do dz. nr ew. 157/2 ul. Ciechanowska, L = 5,4 mb
20. odgałęzienie do dz. nr ew. 13/1 ul. Żurawia, L = 4,13 mb
21. odgałęzienie do dz. nr ew. 13/2 ul. Żurawia, L = 4,13 mb
22. odgałęzienie do dz. nr ew. 78 ul. Bratnia, L = 5,30 mb
23. odgałęzienie do dz. nr ew. 132 ul. Ogrodowa, L = 3,80 mb
24. odgałęzienie do dz. nr ew. 96 ul. Płocka, L = 7,2 mb
25. odgałęzienie do dz. nr ew. 62/6 obr. 16 ul. Parzniewska, L = 10,80 mb
26. odgałęzienie do dz. nr ew. 53 ul. Żytnia, L = 3,50 mb
27. odgałęzienie do dz. nr ew. 54 ul. Żytnia, L = 3,50 mb
o g ł o s z e n i e

WYBORY PREZYDENTA RP
10 MAJA 2015 r.

Głosowanie w godz. 7 – 21.
Lokale wyborcze usytuowane są w tych samych miejscach,
co podczas ubiegłorocznych wyborów samorządowych.
Więcej informacji na str. 7 oraz 10

Komentarz burmistrza Arkadiusza Kosińskiego
O trębusach. Wybory rady sołeckiej
przebiegały tam tak nietypowo, że temat trafił do telewizji .

po zebraniu wiejskim w

Niesamowite emocje przeżywali mieszkańcy sołectwa Otrębusy podcza wyborów członków rady sołeckiej! Chyba było
to wydarzenie bez precedensu w całej Polsce!
Mieszkańcy (co ważne) w głosowaniu tajnym wybierali 6 członków rady sołeckiej spośród 8 kandydatów. Po policzeniu oddanych głosów, okazało się, iż
kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów: 74, 72, 65, 59, 47, 44, 44 i 40.
Czyli wybrano do rady 5 osób, a dla tych osób, które otrzymały po 44 głosy,
trzeba było zarządzić ponowne głosowanie.
Wydruk kart i ich rozdanie, głosowanie tajne i policzenie głosów... Wynik:
w drugim głosowaniu obydwaj kandydaci otrzymali po 23 głosy (oddano
mniej głosów, bo sporo osób wyszło z zebrania, wszak było już po 22.30). Konsternacja, wertowanie przepisów, decyzja jednoznaczna: musimy przeprowadzić głosowanie po raz trzeci.
I znowu: wydruk kart i ich rozdanie, głosowanie tajne i policzenie głosów...
Wynik: w trzecim głosowaniu obydwaj kandydaci otrzymali po 19 głosów!
Czegoś podobnego nie mogli przewidzieć radni gminy Brwinów, którzy
uchwalali statut sołectwa w 2003 roku. Emocje sięgały zenitu!
Wówczas jeden z kandydatów zrezygnował z dalszej walki, jednocześnie deklarując swoje wsparcie społeczne dla rady sołeckiej. Otrzymał rzęsiste brawa.
Czwartek, 16 kwietnia 2015 r.
W roku wyborczym Państwowa Komisja Wyborcza powinna być gotowa
na wszystkie scenariusze, dlatego warto, by członkowie komisji zrobili wizytację w Brwinowie pod Warszawą. Doświadczeniem mogą się podzielić
tamtejsi samorządowcy.
W wielkiej polityce rzadko spotyka się
uczciwą rywalizację i szlachetny gest. W
małej polityce takie rzeczy – chyba częściej, czego dowodzi przebieg głosowania
nad składem Rady Sołectwa Otrębusy w podwarszawskiej gminie Brwinów.
Gdybyż wszystkie wybory odbywały się w takiej atmosferze zgodności...

Sołtysi wybrani na najbliższe 4 lata
Zakończył się cykl zebrań wiejskich w brwinowskich sołectwach. Mieszkańcy wybrali sołtysów oraz rady sołeckie, które są organem doradczym.
Życzymy wytrwałości i powodzenia w pracy na rzecz mieszkańców wsi!

sołectwo

sołtys (okres sprawowania funkcji)

Biskupice

Elżbieta Dolota (od 1999 r.)

Czubin

Aldona Górniak (od 2003 r.)

Domaniew

Wioletta Badurek (od 2011 r.)

Falęcin

Sylwia Kalinowska (od 2015 r.)

Kanie

Jacek Jankowski (od 2003 r.)

Koszajec

Halina Adamczyk (od 2007 r.)

Kotowice

Anna Stachlewska (od 2007 r.)

Krosna

Jarosław Wiśniewski (od 2011 r.)

Milęcin

Jacek Panek (od 2002 r.)

Moszna

Jan Wojciechowicz (od 1995 r.)

Otrębusy

Adam Fedorowicz (od 2015 r.)

Owczania

Helena Piotrowska (od 2015 r.)

Parzniew

Jolanta Szymańska (od 2011 r.)

Terenia

Stanisław Frej (od 1987 r.)

Żółwin

Karol Marchwiak (od 1999 r.)
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Pierwszaki uczą się pływać
Gmina Brwinów po raz kolejny sięga po dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki
i organizuje bezpłatną naukę pływania dla najmłodszych: od marca do czerwca na zajęcia
na basenie jeździć będzie ponad 250 uczniów klas pierwszych.

J

uż 16 marca 2015 r. rozpoczął się
projekt „Pływam z klasą” realizowany w ramach programu powszechnej nauki pływania „Umiem
pływać”, współfinansowanego ze
środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Od marca do połowy czerwca w zajęciach na basenie weźmie
udział ponad 250 dzieci klas pierw-

szych szkół podstawowych z terenu
gminy Brwinów. Uczniowie Szkoły
Podstawowej z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie, podzieleni na 6 grup po ok. 15 osób,
uczą się pływać na Miejskiej Krytej Pływalni Kapry w Pruszkowie.
Uczniowie i uczennice z brwinowskiej Jedynki oraz zespołów szkół w
Otrębusach i Żółwinie – łącznie 14
grup – jeżdżą na pływalnię „Albatros” w Ośrodku Sportu i Rekreacji
m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus.

K

urs nauki pływania obejmuje 20
godzin zajęć, które odbywają się
dwa razy w tygodniu przed lekcjami
i po nich. Zajęcia prowadzą wykwalifikowani instruktorzy.

D

zieci są dowożone na basen
przez dwie firmy transportowe: Przedsiębiorstwo Komunikacji
Samochodowej w Grodzisku Mazowieckim Spółka z o.o. oraz Katarzyna Ponichter MK-2. W projekcie
biorą udział opiekunowie, którzy
zobowiązani są do sprawowania
opieki nad powierzoną grupą dzieci
objętych projektem „Umiem pływać” w drodze na pływalnię, do
chwili przekazania grupy instruktorowi oraz przyjęcia powrotnego
i opiekę do miejsca zbiórki. Wszystkie dzieci objęte zostały dodatkowym ubezpieczeniem. W projekcie
biorą udział również wolontariusze,
którzy pomagają dzieciom.

o g ł o s z e n i e

o g ł o s z e n i e

Od 1 kwietnia do 31 maja głosuj w internetowym konkursie na

D

ruga część projektu realizowana będzie od 14 września do
4 grudnia 2015 r. W nowym roku
szkolnym na basen pojadą świeżo
upieczeni uczniowie klas pierwszych: blisko 180 osób. Łącznie
podczas trwania projektu w 2015 r.
w nauce pływania weźmie udział
435 uczniów i uczennic.

W

artość dotacji pozyskanej
przez gminę Brwinów wynosi
73.950 zł, a wartość całego projektu
– 167.500 zł. Projekt „Pływam z klasą” jest trzecim już projektem realizowanym ze środków Ministerstwa
Sportu i Turystyki w Warszawie.
W poprzednich latach w nauce pływania udział wzięło 340 uczniów.

Konkurs internetowy:
rodzinne miejsce zabaw
Mieszkańcy i sympatycy gminy Brwinów mogą w internetowym głosowaniu
wygrać wybudowanie rodzinnego placu zabaw przy ul. Grodziskiej w Brwinowie. Głosować trzeba codziennie
do 31 maja br.

W
Lokalizacja: Brwinów

ul. Grodziska

40 miejscach w Polsce jeszcze w tym roku
zostaną wybudowane miejsca rekreacji dla
rodzin tzw. „Podwórka NIVEA”. W podobnym
konkursie dwa lata temu niezawodni Internauci
wygrali budowę placu zabaw w parku miejskim w
Brwinowie oraz w Żółwinie. Tamte miejsca służą
najmłodszym do dziś.
o konkursu została zgłoszona lokalizacja przy ul. Grodziskiej w centrum miasta.
Nowy plac zabaw miałby powstać w miejscu dotychczasowego drewnianego, który choć lubiany
przez rodziców i dzieci, wymaga już remontu
i nie posłuży długo. Tylko dzięki głosom Internautów będzie można ożywić to miejsce. O pomoc w głosowaniu zostały poproszone również
szkoły. Dzięki codziennemu „klikaniu” przy ul.
Grodziskiej mają szansę znaleźć się tory przeszkód z elementami wspinaczkowymi, huśtawki,
karuzele, zjeżdżalnie itp.

D

G

łosuj codziennie! Zachęć znajomych do głosowania!
www.nivea.pl/podworko

Informacje i aktualności – codziennie na stronach
www.brwinow.pl
www.facebook.com/Brwinow
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Edukacja najmłodszych
W tegorocznym naborze do przedszkoli samorządowych na
dzieci 3- i 4-letnie czekało 340 miejsc. W grudniu 2014 r. został oddany nowy budynek przedszkola (filia przy ul. Piłsudskiego w Brwinowie), więc miejsc w przedszkolach gminnych
było o 100 więcej niż przed rokiem. Reformy MEN powodują
jednak, że prawo do wychowania przedszkolnego obejmie
od 1 września 2015 r. wszystkie dzieci 4-letnie.

O

d roku szkolnego 2015/2016
gminy w całej Polsce mają
obowiązek zapewnienia miejsca w
przedszkolach dla wszystkich chętnych 4-latków, podczas gdy 5-latki zobowiązane są do rozpoczęcia
przygotowania „zerówkowego”, które może odbywać się albo w przedszkolu, albo w oddziale przedszkolnym w szkole. Do pierwszych klas
trafiają natomiast wszystkie 6-latki
oraz 7-latki, których rodzice w ubiegłym roku skorzystali z możliwości
późniejszego posłania dziecka do
szkoły.

S

tatystyki w gminie Brwinów
pokazują, że potrzeby dzieci
i ich rodziców są dużo większe niż
obecne możliwości gminy: rodzice
3-latków są bardzo zainteresowani umieszczeniem dzieci w przedszkolu. Z tej grupy wiekowej do
przedszkoli wpłynęło 165 podań
o przyjęcie. Tymczasem, zgodnie

z przepisami wchodzącymi w życie w tym roku, każdy 4-latek ma
prawo otrzymać miejsce w przedszkolu. Brakujące miejsca należy
wykupić w przedszkolach prywatnych. Sytuacja skomplikowała się
jednak jeszcze bardziej: rodzice
5-latków także chcieliby, aby ich
dzieci jeszcze przez rok mogły pozostać w przedszkolu. Podania
w tej sprawie złożyła liczna grupa rodziców. Zgodnie z przyjętym przez
Radę Miejską w Brwinowie w 2011 r.
systemem organizacji pracy placówek oświatowych dla potrzeb realizacji rocznego obowiązkowego wychowania przedszkolnego burmistrz
zdecydował o zapewnieniu wszystkim 5-latkom miejsc w oddziałach
przedszkolnych w szkołach podstawowych. Zważywszy, że obecnie do
„zerówek” szkolnych uczęszcza 293
dzieci (145 5-latków oraz 148 6-latków) a od 1 września 2015 r. wszystkie 6-latki trafią do klas pierwszych,

Przedstawienie „Florka w sieci”
10 kwietnia 2015 r. na scenie Matecznika Mazowsze w Otrębusach
wystąpił warszawski Teatr na Straży
z interaktywnym przedstawieniem
„Florka w sieci”. Straż Miejska w
Brwinowie zaprosiła na ten spektakl dzieci ze wszystkich zespołów
szkół z terenu gminy Brwinów.
Na scenie – w roli aktorów – wystąpili warszawscy strażnicy miejscy.
Starali się w przystępny i atrakcyjny
sposób przedstawić młodym widzom potencjalne zagrożenia wiążące się z korzystaniem z internetu.

Na zdjęciach: Drzwi wejściowe do nowego budynku przedszkola w Brwinowie.
to w praktyce liczba dzieci w szkolnych oddziałach przedszkolnych
zmniejszy się. Burmistrz Arkadiusz
Kosiński wielokrotnie spotykał
się z rodzicami – w przedszkolu,
w urzędzie gminy, podczas sesji
Rady Miejskiej w Brwinowie, przedstawiając sytuację gminy i zachęcając do wysłania 5-latków do szkół.
Reformy oświaty wprowadzane
w Polsce od kilku lat obniżyły wiek
rozpoczynania edukacji i obecnie
już wszyscy dorośli Polacy mogą
stwierdzić, że „za naszych czasów
było inaczej”. Nad sprawą pochyliła
się także Rada Miejska w Brwinowie: początkowo Komisja Kultury,
Oświaty i Sportu, a potem także
radni, zaproszeni przez rodziców
5-latków na spotkanie z udziałem
mediów. Rozmowy nie były łatwe:
z jednej strony matematyka i ekonomia, spojrzenie od strony gospodarowania budżetem gminy tak, aby
starczyło na zaspokajanie innych
potrzeb, oraz względy społeczne,
przemawiające za tym, by nie wykluczyć z przedszkoli dzieci 3-letnich, z drugiej strony - argumenty
i emocje rodziców 5-latków.
prawa jeszcze nie jest zakończona. Radni poprosili burmistrza
Arkadiusza Kosińskiego o przeana-

S

lizowanie propozycji wykupienia
dla 5-latków miejsc w przedszkolach
prywatnych. Wyliczenie kosztów
wprowadzenia rozwiązania tego
typu zostanie przedstawione przez
Referat Oświaty na początku maja.
Ze wstępnych wyliczeń wynika, iż
oznaczałoby to dla gminy dodatkowy wydatek prawie 800 tys. zł
tylko w tym roku kalendarzowym,
a w kolejnych latach nawet ponad
2 mln zł rocznie (100-procentowa
dotacja na jedno dziecko przekazywana do przedszkoli prywatnych
wynosi obecnie 11.316 zł na rok).
Spowodowałoby to konieczność
zmniejszenia o taką kwotę wydatków na inwestycje. Radni będą stali
przed dylematem, z których planowanych w najbliższym czasie inwestycji należy ewentualnie zrezygnować.

W

wyniku przeprowadzenia rekrutacji do przedszkoli publicznych na terenie gminy Brwinów przyjęto:
133 dzieci 3-letnich i 207 dzieci
4-letnich, natomiast dla ok. 300
dzieci 5-letnich (obecnie jest ich
łącznie 293) zapewniono miejsca
w
oddziałach
przedszkolnych
w szkołach podstawowych. Tylko 29
dzieci 3-letnich nie zostało przyjętych do przedszkoli publicznych.

Opieka stomatologiczna dla dzieci z młodszych klas

Program
stomatologiczny

Gmina Brwinów, wychodząc naprzeciw potrzebom swoich najmłodszych mieszkańców, będzie kontynuować ubiegłoroczny program bezpłatnej profilaktyki stomatologicznej. Obejmie on dzieci z niższych klas szkół podstawowych. Trwa konkurs na realizatora programu.

W

ramach akcji dzieci będą
mogły skorzystać z badania
stomatologicznego z wypełnieniem
karty medycznej, wstępnej konsultacji ortodontycznej oraz fluoryzacji
kontaktowej. Badania te przeprowadzi lekarz stomatolog w gabinetach
pielęgniarskich w szkołach: ZS nr
1 w Brwinowie, ZSO w Brwinowie,
w ZS w Otrębusach oraz w ZS
w Żółwinie. Jeżeli dziecko będzie
musiało mieć lakowany ząb, to
otrzyma skierowanie do gabinetu
stomatologicznego. Dzięki programowi profilaktyki stomatologicznej

dzieci nauczą się, jak prawidłowo
dbać o higienę jamy ustnej, a rodzice otrzymają wskazówki, jak postępować w przypadku występowania
próchnicy i wad zgryzu u swoich
podopiecznych.
mina Brwinów, jako pierwsza w
regionie, rozpoczęła realizację
program opieki stomatologicznej
już w ubiegłym roku. Rodzice zgłosili wtedy 487 deklaracji, 433 dzieci
poddało się badaniu kontrolnemu,
a 382 młodych mieszkańców skorzystało z fluoryzacji i lakierowania
zębów.

G

W

tegorocznej edycji programu mogą wziąć udział dzieci
od 6 do 9 roku życia, które są zameldowane na terenie gminy Brwinów
– również te, które już korzystały
z ubiegłorocznej akcji.
tym, jak program jest przydatny
i ważny, świadczy opinia jednego z rodziców na temat dostępności
usług stomatologicznych na terenie
gminy: „Usługi w państwowych gabinetach są średniej jakości, długie
terminy na wizyty, mało gabinetów.
Ceny w prywatnych gabinetach są
dosyć wysokie”.

O

dla dzieci z gminy
Brwinów

B

ezpłatny program dla najmłodszych będzie prowadzony przez
cały przyszły rok szkolny: do końca
czerwca 2016 r. Harmonogram zostanie ustalony po wyłonieniu wykonawcy.

6 ratusz
Biuletyn informacyjny Ur z ę d u G m i n y B rw i n ó w
nr 44 | 23 kwietnia 2015

Podwarszawskie
Trójmiasto
Ogrodów :

WARSZTATY
i konsultacje
na temat
skateparku
Wypracowanie
wspólnych
kierunków rozwoju gmin
obszaru Podwarszawskiego
Trójmiasta Ogrodów i stworzenie wspólnego dokumentu
strategicznego to cele warsztatów, w których uczestniczą przedstawiciele urzędów
oraz radni trzech gmin – Brwinowa, Milanówka i Podkowy
Leśnej – a także partnerzy
społeczni, instytucje i organizacje pozarządowe. Odbyły
się już konsultacje społeczne
dotyczące rozbudowy skateparku w Milanówku.

Z

uwagi na stosunkowo krótki
okres czasu, jakim dysponujemy
na realizację tego projektu, ważne
jest, aby na każdym etapie jego realizacji, a zwłaszcza podczas tworzenia strategii dla obszaru funkcjonalnego Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów, w prace włączyli
się wszyscy zainteresowani partnerzy projektu i radni rad miejskich
Brwinowa, Podkowy Leśnej oraz
Milanówka – podkreślał burmistrz
Arkadiusz Kosiński, zapraszając
do uczestnictwa w warsztatach. Ich
efektem ma być wypracowanie dokumentu strategicznego dla obszaru
gminy Brwinów, miasta Milanówka
oraz miasta Podkowy Leśnej.

P

ierwsze warsztaty, zorganizowane w Brwinowie przez
Związek Miast Polskich, odbyły się
7 kwietnia. Ich głównym tematem
było zarządzanie strategiczne. Kolejnym wydarzeniem związanym z realizacją projektu była wspólna konferencja prasowa trzech burmistrzów
(17 kwietnia w Centrum Kultury
i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej). Tego samego dnia odbyły się kolejne warsztaty poświęcone
uwarunkowaniom przestrzennym,
środowiskowym i transportowym.

Z

akończyły się konsultacje społeczne ma temat skateparku
w Milanówku. Zebrane uwagi pomogą w przygotowaniu projektu.

Zapraszamy
na Warsztaty:
24 kwietnia godz. 1400 – 2000

Urząd Miasta Milanówka,
Budynek C
Milanówek, ul. Spacerowa 4
Diagnoza wspólnych uwarunkowań
rozwoju społecznego

8 maja godz. 1400 – 2000

Zespół Szkół Ogólnokształcących
Brwinów, ul. Żwirowa 16
Diagnoza wspólnych uwarunkowań
rozwoju gospodarczego

Na zdjęciach powyżej: Warsztaty zarządzania strategicznego, prowadzone przez ekspertów Związku
Miast Polskich. Na sali obecni byli dr Tomasz Potkański i Łukasz Dąbrówka, a w telekonferencji uczestniczył Janusz Szewczuk, który zaprezentował analizę finansową, demograficzną, społeczną i gospodarczą Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów w odniesieniu do regionu podwarszawskiego.

Aktywni na warsztatach: burmistrz Podkowy
Leśnej Artur Tusiński, burmistrz Milanówka
Wiesława Kwiatkowska i burmistrz gminy Brwinów Arkadiusz Kosiński.

Na zdjęciach: W piątek 17 kwietnia odbyły się dwa wydarzenia związane z projektem. Na konferencję
prasową zostali zaproszeni przedstawiciele okolicznych mediów, a także ekipa TVP Warszawa. Licznie
przybyli także partnerzy projektu, którzy mieli okazję do zapoznania się z planowanymi działaniami.
Burmistrzowie wspólnie poprowadzili prezentację projektu i odpowiadali na pytania padające z sali.

Warsztaty tematyczne poświęcone planowaniu
przestrzennemu i komunikacji odbyły się w podkowiańskim Miejskim Ośrodku Kultury.
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10 maja: wybory Prezydenta RP
Wyborcy mogą do dnia 27 kwietnia 2015 r.
(poniedziałek) zgłosić w Urzędzie Gminy Brwinów*
zamiar głosowania korespondencyjnego, w tym
przy pomocy nakładek na karty do głosowania
sporządzonych w alfabecie Braille’a.

Lokale przystosowane
do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych
zostały oznaczone
kolorem czerwonym.

Wyborcy niepełnosprawni mogą do dnia
4 maja 2015 r. (poniedziałek) złożyć w Urzędzie
Gminy Brwinów* wniosek o sporządzenie aktu
pełnomocnictwa do głosowania.
* Zgłoszenia i składanie wniosków w godzinach
pracy Urzędu, pokój nr 003 (na parterze).

Lokale obwodowych komisji wyborczych
w dniu 10 maja 2015 r. (niedziela)
będą otwarte w godz. 7.00 – 21.00.
GDZIE GŁOSOWAĆ na terenie miasta?
Okręgi I, II, III – głosowanie w Zespole Szkół nr 1
przy ul. Piłsudskiego 11. Utworzono
tam dwie komisje obwodowe.

Komisja obwodowa nr 1: ulice: Adama Mickiewicza numery nieparzyste 25-47 oraz numery parzyste
24-38a, Bankowa, Biskupicka numery nieparzyste 1-61,
Błońska, Czubińska, Dworska, Fryderyka Chopina, Grudowska,
Henryka Sienkiewicza numery nieparzyste 21-41a oraz numery parzyste 24-42, Jasna, Juliusza Słowackiego numery nieparzyste 27-47 oraz numery parzyste 24-40a, Kampinoska, Klonowa, Konspiracji, Kwiatowa, Lipowa, Łąkowa, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Milanowiecka,
Mszczonowska, Przejazd, Skierniewicka, Sochaczewska numery nieparzyste 1-33 oraz numery parzyste 2-2a, Spółdzielcza, Stefana Woydy, Szkolna numery nieparzyste 15-27 oraz numery parzyste 20-28, Wacława Moczydłowskiego, Żukowska, Żyrardowska, Żytnia.
Komisja obwodowa nr 2: ulice: 11 Listopada, Sochaczewska numery 35-35a oraz 4-22 [w Komisji nr 2 głosuje też część wyborców okr. XIII]

Okręg IV

– głosowanie w sali konferencyjnej na Stadionie Miejskim w Brwinowie przy ul. Turystycznej 4

Komisja obwodowa nr 3: ulice: Bratnia, Jagiellońska, Jana III Sobieskiego, Janusza Kusocińskiego, Owocowa, Powstańców Warszawy,
Rynek, Stefana Batorego, Turystyczna, Wiejska, Wiśniowa, Wygonowa, Żabia, Żółwia, Żurawia.

Okręgi V, VI – głosowanie w Niepublicznym Przedszkolu Integracyjnym Sióstr Rodziny Maryi przy ul. Szkolnej 18

Komisja obwodowa nr 4: ulice: Adama Mickiewicza numery nieparzyste 1-23a oraz numery parzyste 2-22, Andrzeja Struga, Armii Krajowej, Augustowska, Bartosza Głowackiego, Białostocka, Biskupicka numery parzyste 2-66, Ciechanowska, dr Stanisława Skudry, Gliniana, Grodzieńska, Henryka Sienkiewicza numery nieparzyste 1-19 oraz numery parzyste 2-22, Juliusza Słowackiego numery nieparzyste
1-25 oraz numery parzyste 2-22, Kościelna, Kryniczanka, Łomżyńska, Modlińska, Nadrzeczna, Opałowa, Płocka, Spokojna, Struga, Suwalska, Szkolna numery nieparzyste 1-13 oraz numery parzyste 2-18, Wigusin, Wileńska, Zgoda, Żwirki i Wigury.

Okręgi VII, VIII – głosowanie w OSP w Brwinowie przy ul. Pszczelińskiej 3

Komisja obwodowa nr 5: ulice: Boczna, Charci Skok, Gdańska, Graniczna numery nieparzyste 1-33, Grodziska numery nieparzyste 3-25 oraz numery parzyste 4-30, Józefa Ignacego Kraszewskiego numer parzysty 4, Kolejowa, Komorowska, Krótka, Leśna
numery nieparzyste 3-29 oraz numery parzyste 2-18, Modrzewiowa, Orla, Peronowa, Pruszkowska 1-41, Przeskok, Pszczelińska numery
nieparzyste 1-29b oraz numery parzyste 2-14, Składowa, Słoneczna numer nieparzysty 3 oraz numery parzyste 2-6, Stanisława Moniuszki, Środkowa, Tadeusza Kościuszki numery nieparzyste 1-1g, Thomasa W. Wilsona numery parzyste 2-30, Wspólna, Zacisze.

Okręg IX

Okręg X

– głosowanie w Gminnym Ośrodku Kultury przy ul. Wilsona 2

Komisja obwodowa nr 6: ulice: Akacjowa, Gardenii, Graniczna numery parzyste 2-32, Helenowska, Jesionowa, Krańcowa, Mazowiecka, Miodowa, Nowoprojektowana, Owsiana numery nieparzyste 11-37 oraz numery parzyste 18-34, Parzniewska, Pedagogiczna numery nieparzyste 19-55 oraz numery parzyste 22-50, Piastowska, Polna, Pruszkowska 45-49, Pszczelińska numery nieparzyste
33-99j, Rodzinna, Wiktorska, Wiosenna numery nieparzyste 11-21 oraz numery parzyste 12-40, Zielona.

– głosowanie w Zespole Szkół Ogólnokształcących przy ul. Żwirowej 16

Komisja obwodowa nr 8: ulice: Gabriela Narutowicza, Górna, Grodziska numery nieparzyste 31-59 oraz numery parzyste 32-38, Kielecka, Leśna numery nieparzyste 31-63 oraz numery parzyste 20-48, Myśliwska, Ogrodowa, Okopowa, Piotrkowska, Puławska, Radomska,
Rawska, Słoneczna numery nieparzyste 5-31 oraz numery parzyste 8-24, Sportowa, Świerkowa, Thomasa W. Wilsona numery parzyste
32-60, Żwirowa.

Okręgi XI, XII – głosowanie w Samorządowym Przedszkolu nr 1 przy ul. Lilpopa 4

Komisja obwodowa nr 7: ulice: Bolesława Prusa, Borkowa, Brzozowa, Cicha, Dębowa, Elizy Orzeszkowej, Fabryczna, Figowa, Franciszka
Paszkowskiego, Jaśminowa, Jodłowa, Józefa Ignacego Kraszewskiego numery nieparzyste 1-33 oraz numery parzyste 2 i 8-30, Kępińska,
Krucza, Kubusia Puchatka, Leśnej Polany, Letnia, Magnolii, Marii Konopnickiej, Niecała, Obwodnica, Osiedlowa, Otrębuska, Owsiana
numery nieparzyste 1-7 oraz numery parzyste 2-16, Partyzantów, Pedagogiczna numery nieparzyste 1-17 oraz numery parzyste 2-16,
Piaskowa, Piastowa, Poprzeczna, Pszczelińska numery parzyste 16-102, Raszyńska, Różana, Słowiańska, Sosnowa, Stalowa, Stanisława
Lilpopa, Tadeusza Kościuszki numery nieparzyste 5-11a oraz numery parzyste 2-22a, Thomasa W. Wilsona numery nieparzyste 3-43,
Wesoła, Wiewiórek, Wiosenna numery nieparzyste 1-5 oraz numery parzyste 2-12b, Zamkowa, Zatrudy

Informacje o głosowaniu w okręgach utworzonych na terenach wiejskich gminy Brwinów >>> str. 10
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i podają sobie
z dłoni do dłoni
dziergane dzierzby
wyliniałe wiewiórki
jaszczurki
pamiętasz jak gra Kulka
te nuty podwójne
te staccata

pachną dojrzałym ciałem
owocami
sprzed sześćdziesięciu lat*
Pisane w Wenecji, Sienie, San Gimignano,
Rzymie i Palermo.

fot. archiwum OKej

ziemia i woda
pachną tamtą nocą

To, co ze skrzypiec potrafi wydobyć
Konstanty Kulka, bo o nim mowa
w wierszu, urzekło niegdyś Jarosława Iwaszkiewicza. Nie jest więc wykluczone,
że duch poety pojawi się w naszym Ośrodku Kultury 17 maja tego roku. Przybędzie na godzinę 18.00, by wysłuchać Koncertu skrzypcowego D-dur J. S. Bacha,
Poloneza D-dur Karola Lipińskiego oraz Koncertu A. Vivaldiego na lutnię i teorbę
w wykonaniu Konstantego Antoniego Kulki oraz Kwartetu Prima Vista i Antona
Biruli (teorba i lutnia).
Państwa również serdecznie zapraszamy.
Konstanty Andrzej Kulka jest zaliczany do grona najwybitniejszych skrzypków swojego
pokolenia. Urodził się w Gdańsku, tam rozpoczął naukę u Stefana Hermana. Kontynuował
ją u tego samego pedagoga w Państwowym Liceum Muzycznym i Państwowej Wyższej
Szkole Muzycznej w Gdańsku (dyplom z wyróżnieniem w 1971 r.). W wieku siedemnastu lat otrzymał wyróżnienie na Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. Niccolo
Paganiniego w Genui (i tu jeszcze raz można przeczytać sobie wiersz Iwaszkiewicza, by
wyobrazić sobie mistrzowski koncert i ciepło włoskiego popołudnia). Konstanty Kulka
w 1964 r. zdobył I nagrodę w Międzynarodowym Konkursie Radiowym ARD w Monachium i od tego momentu rozpoczęła się jego światowa kariera. Koncertował na obu półkulach: we wszystkich krajach Europy, w Stanach Zjednoczonych, Ameryce Południowej,
Japonii i Australii. Jako solista był gościem wielu renomowanych orkiestr (m.in. Berliner
Philharmoniker, Chicago Symphony Orchestra, London Symphony Orchestra, English
Chamber Orchestra, Leningradzkej Filharmonii), uczestniczył w prestiżowych festiwalach muzycznych. Artysta ma na koncie liczne nagrania dla Polskiego Radia i Telewizji
oraz dla Polskich Nagrań.
Kwartet Prima Vista (w składzie: Krzysztof Bzówka – skrzypce, Józef Kolinek – skrzypce,
Piotr Nowicki – altówka, Zbigniew Krzymiński – wiolonczela) jest znanym brwinowskiej
publiczności zespołem kameralnym, mającym na koncie 14 płyt kompaktowych dla wytwórni Dux, Winter & Winter i Polskiego Radia. Siedem krążków uzyskało nominację do
nagrody Fryderyk przyznawanej przez Akademię Fonograficzną, a trzy z nich zostały
nagrodzone statuetką Fryderyk (kameralna wersja koncertów Chopina z Piotrem Palecznym, Cztery pory roku Vivaldiego z Konstantym Andrzejem Kulką / Fryderyki ’99 oraz
kameralna wersja koncertów fortepianowych Bacha z Waldemarem Malickim i Tamarą
Granat / Fryderyki 2000). Kwartet często współpracuje z wybitnymi polskimi i zagranicznymi solistami. Koncertował w Filharmonii Narodowej, Studiu Polskiego Radia im. W. Lutosławskiego, na Zamku Królewskim, w Pałacu na Wodzie w Łazienkach Królewskich,
w Belwederze, warszawskiej Zachęcie i w salach wielu filharmonii w Polsce. A 17 maja –
po raz kolejny w Brwinowie.
[aq]
* Jarosław Iwaszkiewicz, Śpiewnik włoski, Czytelnik, Warszawa 1978

Jury konkursu plastycznego „Autoportret” z przyjemnością i zadowoleniem
pragnie podkreślić wysoki poziom artystyczny prac, różnorodność technik
i sposobów plastycznego wyrazu oraz widoczne zaangażowanie. Żałujemy,
że nie możemy – z braku miejsca w galerii – pokazać na wystawie wszystkich
przysłanych obrazów. Nie chcemy nikogo skrzywdzić niesłusznym podejrzeniem, dlatego jury podejmując decyzje nie dopuszczało możliwości, że niektóre
prace mogły być wykonane niesamodzielnie. Rozstrzygnięcie tej kwestii pozostawiamy sumieniom uczestników i ich opiekunów oraz nauczycieli.
Przewodnicząca Jury
Anna Sawicka
Jury przyznało we wszystkich
grupach wiekowych równorzędne nagrody oraz wyróżnienia.
NAGRODZENI ZOSTALI:
Karol Chlebiński Pruszków
Justyna Kędra
MOK Kamyk_ Pruszków
Aleksandra Płatek
OK _Brwinów/PP
Aleksandra Bieniek
SP nr 2_Brwinów
Jakub Łada OK_Brwinów/PP
Aleksander Misiak
SP nr 9_Pruszków
Lena Demianiuk
Gimnazjum_Michałowice
Zuzanna Grochowska
Gimnazjum_Michałowice

SOFFa'rt

rys. Paweł Rogiński

wysokie topole jak panny
przebierają rękami

Konkurs został zorganizowany przy okazji przypadającej w tym roku 150
rocznicy urodzin wybitnej polskiej artystki, Olgi Boznańskiej.
Na konkurs wpłynęły 183 prace dzieci i młodzieży ze szkół, ośrodków i centrów kultury z Brwinowa, Grodziska Mazowieckiego, Michałowic, Piastowa,
Pruszkowa i Owczarni.
Jury w składzie:
Małgorzata Lekszycka_artystka malarka
Anna Sawicka_artystka malarka
Małgorzata Serwatka-Kopacewicz_artystka malarka,
które obradowało w siedzibie Ośrodka Kultury w Brwinowie 9 kwietnia 2015
r., zakwalifikowało do udziału w wystawie pokonkursowej 32 prace oraz
wyłoniło laureatów konkursu, przyznając im nagrody i wyróżnienia. Prace oceniane były z uwzględnieniem podziału na trzy grupy wiekowe. [ak]

nagrodzona praca Zuzanny Grochowskiej

Podniebna fraza skrzypiec
spada jak kropla wody
staczając się marmuru

Regionalny Konkurs Plastyczny Autoportret

NAROŻNIK SATYRYCZNY

KONSTANTY ANDRZEJ KULKA w Brwinowie

SOFFa'rt
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WS PÓ LNA S PR AWA

W I E M W I DZ Ę R E AGUJ Ę

Edukacji globalnej odsłona kolejna. Tym razem opowieść o przemieszczaniu się w celu
zdobycia nowych doświadczeń i ucieszenia oka, czyli o podróżowaniu.
Odpowiedzialna turystyka to najstarsza i najprostsza forma podróżowania, a jednocześnie nowy trend polegający na świadomych wyborach dokąd, po co i jak jedziemy na
wypoczynek lub w pogoni za wakacyjną przygodą.
20 MAJA_18.00 Z czym to się je, jaki ma związek ze środowiskiem, dziedzictwem kulturowym, gospodarką i jak to się ma do turystyki leśnej, ekstremalnej i poznawczej
opowie Włodek Paprodziad Dembowski, znany artysta (Łąki Łan, Dziady Kazimierskie),
inicjator Warszawskiej Turystyki Ekstremalnej, miłośnik rzek, lasów, wąwozów.
21 MAJA_16.00 Zapraszamy na warsztaty tematyczne dla młodzieży gimnazjalnej. Poprowadzi je edukatorka globalna Anna Zajdel.
Zapisy dla grup pod numerem 22 729 34 15

SUKCESY SUKCESY SUKCESY

fot. Piotr Wiernikowski

O BJA Z D OW Y S PE K TAKL D L A NA J M ŁO DSZ YCH
Mamy nadzieję, że zarówno dzieci, jak i rodzice rozpoznają już symbol naszej oferty
teatralnej dla najmłodszych konsumentów kultury. Właściwie to my już to wiemy,
a dowodem tego są pełne sale podczas przedstawień. Natomiast obawy rosną z każdym miesiącem, czy nasz skromny ośrodek to zniesie… bo niewątpliwie tłumy ściągną
na FINTIKLUSZKI Wędrownego Teatru Lalek MAŁE MI.
FINTIKLUSZKI to zabawne, błyskotliwe, wzruszające, zapomniane przypowiastki, obyczaje, wspomnienia, wierszyki i przyśpiewki, zebrane w Wędrownym Kramie z Opowieściami. Wskrzeszają świat Wielkoludów, Domowych Skrzatów. Bogactwo uniwersalnej mądrości ludowej ukazane przy pomocy różnych form teatru lalek, tradycyjnych zabawek, instrumentów muzycznych, pieśni brawurowo zaaranżowanych przez Karolinę Cichą
– laureatkę Nowej Tradycji 2013 [zaczerpnięte z teatrmalemi.pl]

OT WAR TE OGRO DY

6 M A JA _18 . 0 0

Drodzy mieszkańcy! Pierwsze spotkanie brwinowskich Ogrodowiczów wykazało
wielką ich Otwartość na apel i zainteresowanie wzięciem udziału w Festiwalu. Kolejne spotkanie, na którym postaramy się sprecyzować najistotniejsze kwestie, odbędzie
się 6 maja o godzinie 18.00 w OKeju. Serdecznie zapraszamy

LISTY doElizy
Wstęp:
Drodzy czytelnicy, dziękuję za nadesłane listy, które w większości świadczą
o tym, że nie jest Wam obcy rozwój życia kulturalnego w naszej gminie. Życie
niesie swym nurtem zarówno świeże
listki brzozy zerwane wiosennym gradem, jak i suche kłody (nie wiadomo
skąd, bo przecież w górze nurtu stoją
tylko stodoły, a przy brzegu rosną co
najwyżej forsycje, więc skąd do diabła
ta kłoda?!). Nie na każdym listku można się skupić i nie każdą kłodę da się
usunąć na łamach naszego Qltywatora.
Dlatego skupię się na listach, które dotyczą szeroko pojętej kultury.
List I
Napisała do nas pani Celina, która liźnięta pierwszym promieniem wiosennego
słoneczka zapragnęła wziąć udział
w hucznych zabawach plenerowych.
Pani Celina przeanalizowała wnikliwie kwietniową ulotkę z repertuarem
OKeja, lecz nic, czego zapragnęła pod
wpływem impulsu, nie znalazła. Śpieszę
z wyjaśnieniem:
Droga Pani Celino,
jeszcze przymrozki nocami, jeszcze
deszcze niespokojne. Repertuar na
kwiecień z oczywistych przyczyn przewiduje uprawianie kultury w pomieszczeniach zamkniętych. Wprawdzie koncert zespołu Voo Voo ujawnił pewne
mankamenty sali kameralnej OKej, lecz

na większe ekscesy sceniczne musimy
jeszcze troszkę poczekać. Przepraszam,
taką mamy aurę. A poważnie: życie kulturalne w naszej gminie układa się od
kilku lat tak, że dzieją się różne rzeczy,
pojawiają się inicjatywy mieszkańców,
rocznice, pamiętnice, rok czyjegoś imienia, ale jest kilka elementów stałych i są
to między innymi imprezy plenerowe.
Dożynki, Dni Miasta, Ogrody. O i tu proponuję zatrzymać się na chwilę: Festiwal Otwarte Ogrody. Impreza cykliczna
o zasięgu, można by rzec, trójmiejskim.
Plenerowa, różnorodna, integrująca i inspirująca. Festiwal, który współtworzą
mieszkańcy. Poświęcają swój czas, często własne środki, pokazują to, co mają
najlepszego do zaoferowania sąsiadowi bliższemu i dalszemu. Otrzymują
przy tym wsparcie (nie tylko duchowe)
Ośrodka Kultury i Biura Promocji Urzędu Gminy Brwinów. Podsumowując:
Pani Celino, do dzieła! Pani otwiera chatę, a my przynosimy adapter.
List II
Oto fragment jednego z bardziej zaskakujących listów, który autor, pragnąc
zachować pełną anonimowość, przysłał
pocztą tradycyjną. List jest krótki, dlatego pozwolę sobie zacytować go w całości, a zawarte w nim pytanie – nietrudne
do odgadnięcia:
Nad Wieruszowym i Kowalskich domem
Spłukane deszczem, poruszone gromem
Ziele jaskółcze zakwita.
Patrzy z ukosa na bramy zamknięte,
W rynnach badyle do blachy przylgnięte
Jak długo jeszcze? Pyta.

Szanowny Anonimie,
kiedy pytają nas… o takie rzeczy, odpowiadam – nie wiem. Pragnę jedynie zwrócić uwagę na fakt, że czasami
forma bardzo pomaga, ale nie zastąpi
treści. To, co według nas istotne, czyli
edukacja kulturalna dzieci, młodzieży
i dorosłych, może i czasem musi być
prowadzone w dowolnej przestrzeni. Najważniejszy jest czynnik ludzki,
osoba charyzmatycznego instruktora,
nauczyciela, animatora. Na przykład
pokój muzyczny pani Joanny Kozłowskiej to w sumie klitka, w której trzy
storczyki przycupnięte na parapecie
powodują takie stężenie wonności, że
zdarzały się przypadki ataków migren
wśród uczniów. Ale nikogo to nie odstrasza. Pani Joanna jest cenioną i lubianą nauczycielką, do której ustawiają
się kolejki uczniów w każdym wieku.
Oczywiście miło byłoby i uczniowi i jej
prowadzić lekcje gry na pianinie w stylowym gabinecie wyposażonym w system audio pozwalający na prezentację
wybranych utworów (niech to będzie
superstabilny gramofon wyposażony
w dwa talerze obracające się w przeciwnych kierunkach). Ale skoro saloniku nie
ma, to skupmy się na razie na samej muzyce. A co ma być, szanowny Anonimie,
to z pewnością będzie.
Z poważaniem
Eliza
Zachęcamy do pisania listów do redakcji Qltywatora

q lt y wato r@o k . b r w i now. p l

– najciekawsze będziemy nagradzać, śmieci zaś do
kosza kierować.

Miło nam donieść, że grupa
wokalna pod przewodnictwem Mai Olenderek zakwalifikowała się do II etapu w
XIII konkursie piosenkarskim
Tulipanada, organizowanym
przez Dom Kultury Kolorowa
w Ursusie. Dziewcząt sześć
z zespołu pod nazwą HEXAGON będzie walczyć dalej 12
maja. Trzymajmy kciuki!

7 maja
PORANEK MUZYCZNY dla szkół
16 maja
FINTIKLUSZKI
Wędrowny Teatr Lalek MAŁE MI
w ramach Objazdowego Spektaklu dla Najmłodszych
[OKej, ul. Wilsona 2, Brwinów]
11.00
[Owca, ul. Cyprysowa 4, Owczarnia]
14.00
WYSTAWA prac uczestników
warsztatów fotograficznych
Marka Zdrzyłowskiegi
[OKej, ul. Wilsona 2, Brwinów]
18.00
17 maja
K.A. KULKA i Kwartet Prima Vista
koncert na 25-lecie samorządności

[OKej, ul. Wilsona 2, Brwinów]
18.00

20 maja
WSPÓLNA SPRAWA – WIEM WIDZĘ
REAGUJĘ spotkanie z Włodkiem
Paprodziadem Dembowskim –
PLAN PODRÓŻY cz. I
[OKej, ul. Wilsona 2, Brwinów]
18.00
21 maja
PLAN PODRÓŻY cz. II
warsztaty z Anną Zajdel
[OKej, ul. Wilsona 2, Brwinów]
16.00
30 _ 31 maja
ZIELONA SZKOŁA wyprawa w Góry
Świętokrzyskie dla słuchaczy
UKW i przyjaciół

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
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Trzydzieści majowych dni dookoła książki
W związku z majowym Świętem Bibliotekarzy i Bibliotek, Biblioteka Publiczna im. Wacława Wernera w Brwinowie przygotowała
dla mieszkańców bogaty program popularyzujący książkę i czytelnictwo.

Ś

Maj miesiącem bez kar

S

korzystaj!!! Przyjdź i oddaj książki, które wypożyczyłeś, a zapomniałeś, że powinieneś je oddać.
W maju w żadnej z bibliotek naszej
gminy nie będą pobierane kary za
nieregulaminowe przetrzymywanie
książek.
Najlepszy czytelnik 2014 roku

K

ażda placówka Biblioteki wytypuje po trzech najlepiej czytają-

cych czytelników (z największą liczbą przeczytanych książek w 2014 r.).
Wyróżnieni czytelnicy otrzymają
dyplomy i książki.
Konkurs na plakat
„Majowe Dni Książki w Brwinowie”.

D

o konkursu mogą zgłaszać się
osoby w wieku od 10 lat. Trzy
najlepsze prace będą nagrodzone.
Prace w formacie A1 można będzie
przekazać do wybranej placówki biblioteki do 14 maja 2015 r.

Plebiscyt na najpopularniesze książki

W

Bibliotece przy ul. Grodziskiej 12 odbędzie się plebiscyt
na najpopularniejszą książkę z księgozbioru. Zaprezentujemy 15 najchętniej czytanych książek zarówno
z literatury pięknej, jak i popularno-naukowej. Czytelnicy będą mogli oddawać swoje głosy przez cały
miesiąc.
Kiermasz książek „Książka z ręki do ręki”

Z

okazji Majowych Dni Książki
w każdą sobotę maja organizujemy przy siedzibie Biblioteki Publicznej w Brwinowie przy
ul. Grodziskiej 12 kiermasz książek „Książka z ręki do ręki”. Za-

praszamy wszystkie osoby, które
chciałyby sprzedać swoje książki. WEŹ KSIĄŻKI I PRZYJDŹ,
DOCHÓD ZE SPRZEDAŻY ZASILI TWÓJ PORTFEL. Zapraszamy
w każdą sobotę maja w godz. 10 – 13.
Wycieczki do biblioteki
rzez cały maj we wszystkich placówkach bibliotecznych będą zaprezentowane wystawy „Pięknej książki”, a także odbędą się lekcje biblioteczne
i spotkania z czytelnikami, które
mają na celu przedstawienie zbiorów bibliotecznych oraz popularyzację czytelnictwa. Po wcześniejszym uzgodnieniu, do bibliotek
zapraszane będą dzieci z przedszkoli
i uczniowie klas I-III z naszej gminy.

FOT. BIBLIOTEKA W OTRĘBUSACH

Biblioteka z portretem patrona
więto naszej Biblioteki rozpoczynamy 7 maja uroczystym spotkaniem z Burmistrzem naszej gminy,
rodziną Wernerów i zaproszonymi gośćmi w Bibliotece Głównej
w Brwinowie przy ul. Grodziskiej 12. W trakcie spotkania nastąpi odsłonięcie portretu Wacława
Henryka Bonawentury Wernera,
mieszkańca Brwinowa, od 2011
roku patrona Biblioteki Publicznej
w Brwinowie. Obraz namalowany
został techniką olejną w Pracowni
ARTEFAKT państwa Anny i Piotra Łukasiewiczów w Podkowie Leśnej. Portret naszego patrona będzie
można podziwiać w Bibliotece w
Brwinowie, przy ul. Grodziskiej 12.

P

P

odczas lekcji dzieci poznają
zasady panujące w bibliotece
oraz dowiedzą się, jaką drogę musi
przebyć książka zanim trafi na biblioteczną półkę. Dzieci będą miały okazję wykazać się wiedzą, gdyż
będzie dla nich przygotowanych
wiele quizów i zagadek związanych z ich ulubionymi książkami.
Po wizycie każde dziecko otrzyma
pamiątkową zakładkę do książki,
z podstawowymi informacjami
o naszej Bibliotece.

Spotkanie z autorką
maja o godz. 11 (sobota) zapraszamy dzieci z klas I-III na spotkanie z autorem w Oddziale dla Dzieci
i Młodzieży w Brwinowie, przy ul.
Kościuszki 1E. Dzieci spotkają się z
Iwonną Buczkowską oraz jej książką
„O Doboszu drewnianym ludku,
który mieszkał w ogródku”. Autorka
mówi: „Szukacie mądrej i wzruszającej książki na prezent dla dziecka –
koniecznie przeczytajcie tę książkę.”
„O Doboszu..” będzie można kupić
po spotkaniu w cenie 20 zł.
— Elżbieta Skalska
i Małgorzata Sławińska,
Biblioteka Publiczna w Brwinowie
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GDZIE GŁOSOWAĆ w sołectwach?
Okręg XIII – uwaga: głosowanie w dwóch komisjach obwodowych

Komisja obwodowa nr 2 w ZS nr 1,ul. Piłsudskiego 11 w Brwinowie:
miejscowości: Falęcin, Grudów, Kotowice.
Komisja obwodowa nr 9 w OSP w Biskupicach:
miejscowości: Biskupice, Czubin, Krosna, Milęcin.

Okręg XIV – głosowanie w OSP w Mosznie
Okręg XV

Komisja obwodowa nr 10
miejscowości: Domaniew, Domaniewek, Koszajec, Moszna.

– głosowanie w Domu Gościnnym Zalewskich w Parzniewie
Komisja obwodowa nr 11: miejscowość Parzniew.
Okręgi XVI, XVII – głosowanie w Ośrodku Rekolekcyjnym w Kaniach
przy ul. Nadarzyńskiej 21
Komisja obwodowa nr 12: miejscowość Kanie.

Okręg XVIII – głosowanie w Zespole Szkół w Otrębusach przy ul. Piaseckiego 2

Komisja obwodowa nr 14: Otrębusy, ulice: Anny Marii, Borówki, Brzozowa, Bukowa,
Cynamonowa, Czeremchy, dr. Mariana Piaseckiego, Goździkowa, Helenowska, Imbirowa, Jałowcowa, Jesionowa, Jeżynowa, Kępińska, Klonowiec, Komorowska, Krecia,
Krótka, Krzywa, Lipowa, Łąkowa, Łosia, Malinowa, Na Skraju, Natalińska numery parzyste 2-90, Orzechowa, Parkowa, Podleśna, Poziomki, Projektowana, Przejazdowa,
Pszczelińska, Różana, Stokrotki, Świerkowa, Tarniny, Torfowa, Tulipanowa, Warszawska numery nieparzyste 19-57a oraz numery parzyste 2-60, Waniliowa, Wiejska,
Wrzosowa, Zachodnia.

Okręg XIX – głosowanie w świetlicy GOK przy ul. Krótkiej 10

Okręg XX

Komisja obwodowa nr 13: Otrębusy, ulice: A. Mickiewicza, Akacjowa, B. Głowackiego, Baśniowa, E. Dunina, Franciszkańska, F. Chopina,
J. Słowackiego, Karolińska, Kubusia Puchatka, M. Dąbrowskiej, Nadarzyńska, Natalińska numery nieparzyste 1-55, Ogrodowa, Oskara
Kolberga, Owocowa, Piasta, Piękna, Pogodna, Polna, Poranna, Sadowa, Słoneczna, Słowiańska, Sosnowa, Spacerowa, T. Sygietyńskiego,
T. Toeplitza, Tęczowa, Wandy, Warszawska numery nieparzyste 3-17a, Wesoła, Wspólna, Zaciszna, Zielona, Ziemowita.

– głosowanie w świetlicy OWCA przy ul. Cyprysowej 4

Komisja obwodowa nr 15: miejscowość Owczarnia

Okręg XXI – głosowanie w OSP w Żółwinie przy ul. Nadarzyńskiej 25
Komisja obwodowa nr 16: miejscowości Terenia, Żółwin

Lokale przystosowane do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych zostały oznaczone
kolorem czerwonym.
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FOT. ZS NR 1 W BRWINOWIE (3)

„Żywa lekcja przyrody”
Wiosną przyroda budzi się do życia. Mogli się o tym przekonać
uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Brwinowie podczas spotkań
edukacyjnych z żywymi zwierzętami.

J

ednodniowe kurczaczki i dziesięciodniowe kaczuszki sprawiły
wiele radości najmłodszym uczniom
szkoły. Starsi uczniowie podczas zajęć przyrody mogli poznać fascynujące zwierzęta egzotyczne m.in.
patyczaki, modliszki, krocionogi,
kameleony, liśćce, pająki. Najstarsi
uczniowie mieli możliwość stanąć
oko w oko z wężem. Spotkania te
były połączone z nauką o wybranych gatunkach, miejscach ich występowania oraz zasadach hodowli.
Uczniowie dowiedzieli się, które ga-

tunki są niebezpieczne dla człowieka, a które są mu przyjazne.Ogromne emocje budziła możliwość dotknięcia czy pogłaskania niektórych
z nich oraz możliwość zrobienia
sobie zdjęcia z „milutkim” owadem
lub gadem. Taka forma lekcji przyrody dużo bardziej zaciekawia niż
nauka z podręcznika i na dłużej pozostaje w pamięci słuchaczy. Bliski
kontakt z żywymi zwierzętami jest
także bardzo dobrą okazją do obalania mitów na ich temat i przełamywania wielu stereotypów.

P

odsumowaniem wizyt niezwykłych gości było przedstawienie
pt.: „Dwie Dorotki”, które zostało
przygotowane dla klas młodszych
przez szkolnych wolontariuszy.
Teatrzyk niezwykły, bo z udziałem
psów z Klubu DOGLINE. Aktorzy
musieli poradzić sobie nie tylko
z nauczeniem się tekstu, zapamiętaniem kolejności i sposobu
poruszania się po scenie, lecz także nauczyć współpracy z psami

Szkolny turniej rycerski w Otrębusach
Czy nauka może być przyjemnością? Okazuje się, że tak.
Dowiedli tego uczniowie pierwszych klas Gimnazjum w Otrębusach, organizując w piątek 20 marca 2015 r. pod kierunkiem
nauczycielki języka polskiego Mirosławy Wilińskiej międzyklasowy Turniej Rycerski.

Z

równo literacką, jak i historyczną. W
strojach z epoki zmierzyli się w wielu
konkurencjach zarówno sprawnościowych, jak i wiedzowych. Rycerze
udowadniali, że potrafią być wytrwali i sprawni jak Zawisza Czarny, giermkowie sprawdzali swoją
siłę w rękach, damy dworu z należną
im gracją pokonywały przeszkody,
usiłując dobiec do mety i nie rozbić
trzymanego na łyżce jajka. Przedstawiciele klas zaprezentowali przed
zgromadzonym audytorium scenki
dramowe inspirowane lekturą Sien-

FOT. ZS W OTRĘBUSACH (2)

espół Szkół w Otrębusach dzieli
się swoim pomysłem na zainteresowanie uczniów lekturą „Krzyżaków” Henryka Sienkiewicza:
Chociaż kultura rycerska i związane
z nią turnieje były elementem kultury średniowiecznej, to oni postanowili udowodnić, że tego typu zabawa
świetnie sprawdza się również dzisiaj. W tak ciekawy i emocjonujący
sposób podsumowali swoją wiedzę
na temat lektury Henryka Sienkiewicza „Krzyżacy” i dowiedli, że można
w ten sposób zdobywać wiedzę za-

Informacje ze szkół i przedszkoli samorządowych:
www.brwinow.pl w zakładce "Kultura i oświata"

oraz umiejętnego dostosowania
się do poczynań czworonogów.
W imieniu uczniów dziękujemy trenerce Agnieszce Żabińskiej za zaangażowanie i poświęcony czas.
śmiechy na twarzach dzieci świadczyły o powodzeniu
całego przedsięwzięcia. Życzymy
wszystkim takich ciekawych lekcji.
— Małgorzata Korpal,
Zespół Szkół nr 1 w Brwinowie

U

Konsultacje
strategii
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Zielone Sąsiedztwo" rozpoczyna konsultacje lokalnej strategii rozwoju (LSR). Ten dokument będzie miał ogromne znaczenie
przy pozyskiwaniu środków
z PROW na lata 2014-2020.

kiewicza oraz ciekawe prezentacje na
temat kultury średniowiecznej. Zabawa trwała kilka godzin. Szacowne
jury, w skład którego weszli wybrani
nauczyciele oraz przedstawicielka
samorządu szkolnego, wyłoniło klasę
zwycięską – Ic gimnazjum. Uczniowie
w nagrodę otrzymali oceny celujące
z języka polskiego i słodkie upominki.
Młodzież biorąca udział w przedsięwzięciu wyraziła nadzieję, że za rok
zorganizowana zostanie 2. edycja
Turnieju Rycerskiego, bowiem – jak
stwierdzili – wzory rycerskie, choć
dzisiaj może częściej chwalone niż
naśladowane, są niezwykle ważne
w tworzeniu tradycji, tożsamości
i patriotyzmu naszego społeczeństwa,
a spuścizna historyczna kształtuje
nasz narodowy styl – styl Polaków.
— Mirosława Wilińska,
Zespół Szkół w Otrębusach

www.fb.com/Brwinow

Motto: Gdybym miał do dyspozycji
jedną godzinę, aby ocalić świat,
poświęciłbym 55 minut na próbę
zdefiniowania problemu i 5 minut
na jego rozwiązanie – A. Einstein
Warsztaty z LSR planujemy na maj
2015 r. Na początek zajmiemy się tematem „Co wynika z wdrażania aktualnej LSR? Gdzie jesteśmy i dokąd
zmierzamy?”.
• Przegląd obecnej LSR, w tym zrealizowanych projektów.
• Wstępne określenie kierunków
rozwoju obszaru z uwzględnieniem
kierunków wsparcia i założeń planowanych w ramach PROW 2014-2020.
• Co stanowi priorytet działania na
obszarze LGD w nowym okresie programowania.
Do Zespołu Koordynacyjnego ds.
opracowania LSR zgłosili się: z ramienia LGD – dr Tomasz Potkański,
Łukasz Dąbrówka i Adriana Skajewska, z Podkowy Leśnej – burmistrz
Artur Tusiński, z Brwinowa – sekretarz gminy Anna Kozłowska, z Milanówka – Aleksandra Żuraw.
— Anna Łukasiewicz,
prezes LGD „Zielone Sąsiedztwo”
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Ruszyły zapisy na Sobótkowy Bieg Uliczny

Dotacje sportowe

Tradycyjnie w czerwcu odbywa się brwinowski Dzień Sportu.
Jego organizatorzy już uruchomili zapisy dla biegaczy, którzy
spróbują swoich sił na dystansie 10 km.

Gmina Brwinów przekazuje organizacjom pozarządowym
dotacje na działania z zakresu kultury fizycznej.

J

uż po raz 6. zapraszamy wszystkich pasjonatów biegania na Sobótkowy Bieg Uliczny w Brwinowie.
Jest to niewielki, kameralny bieg ze
znakomitą atmosferą odbywający
się w ramach Dnia Sportu nieprzerwanie od 2009 r. Jego licząca 10
kilometrów trasa wiedzie przez południową, willową część Brwinowa.
Warto się szybko zapisać, bo limit
wynosi tylko 200 zawodników.

P

omysłodawcami imprezy są
Klub Sportowy Tennis Life oraz
Towarzystwo Gimnastyczne Sokół.
Ideami, które im przyświecały było
zachęcenie do aktywnego spędzania wolnego czasu oraz regularnego
uprawiania sportu w celach profilaktyki związanej z chorobami cywilizacji oraz zapobiegania patologiom wśród dzieci i młodzieży.

I

mpreza powstaje przy wydatnej pomocy gminy Brwinów
oraz Gminnego Ośrodka Kultury
w Brwinowie.
tarujemy 14 czerwca 2015 r. o godzinie 1100! Dla każdego uczestnika przewidzieliśmy pakiet startowy z koszulką oraz pamiątkowy

S

medal po przekroczeniu linii mety,
a także prezenty od naszych sponsorów. Najlepsi mogą liczyć na puchary oraz atrakcyjne nagrody.
apisy już ruszyły. Szczegółowe
informacje i regulamin oraz
ofertę współpracy dla partnerów
i sponsorów można uzyskać na:
www.facebook.com/BiegBrwinow
lub na internetowym blogu:
www.biegbrwinowski.wordpress.com
lub pod adresem:
biegbrwinowski@gmail.com
— Michał Słowiński

Z

Towarzystwo Gimnastyczne
Sokół prowadzi dla chętnych
treningi przygotowawcze.
Biegacze spotykają się we wtorki o
godz. 1930 przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie.
Więcej informacji o treningach:
Sophia van de Boel: tel. 501 201 333
Mieczysław Mieczkowski:
tel. 692 025 881
Audycja na temat VI Brwinowskiego
Biegu Sobótkowego 12 maja o godz.
1030 na antenie Radio Bogoria.

Z

ostał rozstrzygnięty trzeci konkurs na działania całoroczne
klubów sportowych. Dotację w wysokości 75 tys. zł otrzymał Brwinowski Klub Sportowy Naprzód
Brwinów, który będzie prowadzić
zajęcia i uczestniczyć w rozgrywkach sportowych w piłce nożnej we
wszystkich wymienionych w konkursie grupach wiekowych. Zajęcia
siatkówki dla młodszych dzieci z
terenu gminy Brwinów prowadzić
będzie (od września 2015 r.) Klub
Sportowy Iskra Warszawa.

Z

ostały również przyznane kolejne dotacje – tzw. małe granty. Są

to dofinansowania udzielane „zadaniowo”: na działania trwające nie
dłużej niż 90 dni, w kwocie nieprzekraczającej jednorazowo 10 tys. zł.
W tym trybie, określonym w art. 19a
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wsparcie
otrzymały składające ofertę wspólną
kluby sportowe Tennis Life Brwinów oraz Towarzystwo Gimnastyczne Sokół. Gmina Brwinów dofinansuje w ten sposób organizację XVI
Mistrzostw Brwinowa w wyciskaniu
sztangi leżąc oraz VI Brwinowskiego Dnia Sportu, w ramach którego
odbywa się Bieg Sobótkowy.

Żółwiński
Orlik
wygrywa
piłki
za puszki

N

a wybrane obiekty sportowe
w całej Polsce (w tym także na Orlik w Żółwinie) zostały
dostarczone specjalne pojemniki
do zbiórki aluminiowych puszek
po napojach oraz tablice informacyjne. Projekt zakłada, że za każde
15 kg zebranych puszek (1 kg to
ok. 65 sztuk) uczestniczący obiekt
sportowy otrzyma jedną wysokiej
jakości piłkę do futbolu, siatkówki
lub koszykówki. Poziom recyclingu

puszek po napojach w Polsce przekroczył średnią europejską, wynoszącą obecnie 68%. Zbieramy 79%
alupuszek. To jeden z najlepszych
wyników w Unii Europejskiej.

J

eden z najlepszych wyników
w zbiórce podczas akcji ma także
nasz Orlik: Żółwin zajmuje III miejsce z wynikiem 132 kg. Organizatorzy akcji podsumowali, że udało
się do tej pory zebrać łącznie ponad
tonę tego cennego surowca.

Liga okręgowa na Stadionie Miejskim (maj/czerwiec 2015)
9 maja, godz. 15.00
23 maja, godz. 15.00
6 czerwca, godz. 15.00
17 czerwca, godz. 18.30



– mecz z KS Zaborowianka
– mecz z LKS Chlebnia
– mecz z KS Teresin
– mecz z KS Milan Milanówek

Punkty, w których można otrzymać Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy Brwinów „Ratusz”. Kolejne wydanie planowane jest około 27 maja br.

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

