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List Prezydenta
Rzeczypospolitej
z okazji dożynek
w Brwinowie:

Kamień węgielny pod budowę gimnazjum w Otrębusach wmurowany został pod koniec czerwca 2014 r.,
a już 1 września 2015 r. gimnazjaliści rozpoczną nowy rok szkolny w nowym budynku. Z tej okazji na łamach
„Ratusza” gości szkolna gazetka „Gim-Bum” z Otrębus (strony 5–8).
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B

udowa nowego budynku dla Zespołu Szkół
w Otrębusach była w tym
roku największą inwestycją
oświatową realizowaną przez
gminę Brwinów. Początki
były trudne: okazało się, że
istniejąca szkoła nie mogła być
rozbudowana z powodu żądań
związanych z prawami autorskimi jej projektanta. Jedynym
wyjściem było więc zlokalizowanie w pobliżu drugiego

Komentarz
Burmistrza
Brwinów w rankigu
samorządów
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Burmistrza
z mieszkańcami
terminarz
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Dla zdrowia
Informacje o programie stomatologicznym i szczepieniach

Prace wykonane w Zespole
Szkół nr 1 w Brwinowie
Zostały przygotowane pomieszczenia dla zerówkowych
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Wiadomości
z Zielonego
Sąsiedztwa

M

łodzież powita nowy
rok szkolny w nowym
gimnazjum. – Sprawna realizacja tej inwestycji nie byłaby
możliwa, gdyby nie solidność
wykonawcy, firmy Kartel z Jędrzejowa, a także znakomita
współpraca wszystkich, którzy
zaangażowali się w budowę
gimnazjum i jego przygotowanie do nowego roku szkolnego.
Myślę tu zarówno o pracownikach Urzędu Gminy Brwinów

(zwłaszcza o moim zastępcy
Sławomirze Walendowskim
i kierowniku Referatu Inwestycji i Remontów Urszuli
Wróbel), a także o pracownikach szkoły (na czele z dyrektor ZS w Otrębusach Urszulą
Wojciechowską) – podkreśla
burmistrz Arkadiusz Kosiński. Koszt nowego gimnazjum
wyniósł ponad 8 mln złotych.
Gazetka gimnazjum
w Otrębusach: od str. 5 >>>

Po zakończeniu roku szkolnego placówki oświatowe prowadzone przez gminę Brwinów nie opustoszały:
miejsce uczniów zajęły ekipy remontowe, które przez dwa miesiące nie tylko uwinęły się z planowanymi
pracami, ale też poradziły sobie z nieprzewidywanymi trudnościami.

Wokół
Toeplitzówki
Pielęgnacja drzew
w parku

> str. 5–8

budynku. Gimnazjum o powierzchni 1,5 tys. m² pomieści 8 typowych sal lekcyjnych,
pokój nauczycielski, gabinet
pedagoga, stołówkę, szatnię
i inne pomieszczenia, które zapewnią dzieciom bardzo dobre
warunki nauczania. Zagospodarowany został też teren wokół budynku. Wybudowano
nowe chodniki, drogę dojazdową i 50 dodatkowych miejsc
parkingowych.

Wakacyjne remonty w placówkach oświatowych: zakończone

> str. 6

GIM-BUM
Strony Gimnazjum
w Otrębusach

1 września : otwarcie nowego gimnazjum w Otrębusach

Rys. Paulina Pniak

Pracowite
wakacje:
prace wykonane
w budynkach
oświatowych

FOT. Zespół Szkół w Otrębusach

> str. 1

grup 5-latków: w salach są
nowe meble, a w łazienkach
– nowe okładziny ścienne
i posadzki oraz kabiny WC.

Powiększono szatnię dla najmłodszych i przebudowano
część holu. W salach lekcyjnych i na korytarzach w ca-

łej szkole pojawiły się osłony grzejnikowe. Pracownicy
Urzędu Gminy Brwinów wykonali też remont części holu:
malowanie i uzupełnienie
ubytków w ścianach i suficie.
Prace wykonane w Zespole
Szkół Ogólnokształcących
w Brwinowie
W ramach remontu realizowanego przez wyłonioną
w przetargu firmę nowy wygląd zyskały sale nr 10, 11,
12, 26 i 27 (nowe posadzki,
Dokończenie na str. 2 >>>
Na zdjęciach obok:
Wyremontowane sale lekcyjne
w szkołach podstawowych
w Otrębusach oraz w Żółwinie.
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Dokończenie ze str. 1 >>>

Wakacyjne remonty...

malowanie ścian). Zostały też wyremontowane szatnie oraz patio
przy świetlicy. Po drodze pojawiły
się problemy: w chwili planowania
prac nie można było przewidzieć, że
pod wykładzinami PCV i drewnianymi podłogami w niektórych salach znajduje się pustka powietrzna,
a poniżej wypełnienie gruzem budowlanym. Wykonano zatem nowe
posadzki z izolacją przeciwwodną
i termoizolacyjną, wylano grubszą
posadzkę w celu zrównania poziomu z innymi pomieszczeniami.
Pod zdjętymi płytami betonowymi
na patio odsłonił się zróżnicowany
grunt: glina i piasek z tzw. kurzawkami. Wymieniono więc istniejący
grunt, stabilizując go, zagęszczając

i wykonując badania na nośność. Do
sal 5-latków zostały zakupione nowe
meble, a w pomieszczeniach kuchni
wykonano wentylację i klimatyzację. Wyremontowano też komin,
instalując nowy wkład oraz wymieniając część cegieł. Prace remontowe
w salach lekcyjnych na II i III piętrze oraz jednej sali na I piętrze (cyklinowanie i lakierowanie podłóg,
malowanie i uzupełnienie ubytków
w ścianach i sufitach, montaż listew
ściennych, szlifowanie, malowanie
i lakierowanie szaf, montaż oświetlenia) wykonali pracownicy Urzędu
Gminy Brwinów.
Prace wykonane w Zespole
Szkół w Otrębusach
Po przejściu gimnazjalistów do nowego budynku i przeniesieniu tam
stołówki nadszedł czas na remont

i modernizację zwolnionych w ten
sposób pomieszczeń. W salach
5-latków na dzieci czekać będą nowe
meble.

nych w pomieszczeniu kuchennym
oraz wymianę stolarki drzwiowej
w przedsionkach do dwóch sal dla
dzieci.

Prace wykonane w Zespole
Szkół w Żółwinie
Najbardziej zmieniły się pomieszczenia dla najmłodszych dzieci. Prace objęły m.in. obudowanie grzejników i malowanie ścian oraz remont
łazienek. Dla 5-latków zakupiono
nowe meble. W wakacje zostały też
wykonane prace remontowe w holu
w starej części szkoły. Malowaniem
i uzupełnieniem ubytków w ścianach i suficie zajęli się pracownicy
Urzędu Gminy Brwinów.

Prace wykonane w przedszkolu
przy ul. Lilpopa w Brwinowie
Wymiana instalacji centralnego
ogrzewania w budynku.

Prace wykonane w przedszkolu
przy ul. Lilpopa w Brwinowie
Remont objął pomieszczenie socjalne, zabudowę ciągów instalacyj-

Prace wykonane w przedszkolu
w Otrębusach
Remont podłóg (szatnie, wejście
główne).
Remonty w placówkach oświatowych prowadzone są w każde wakacje. Priorytetem w tym roku było
przygotowanie sal dla najmłodszch:
naukę w szkolnych zerówkach rozpoczynają 5-latki. Gmina Brwinów
przeznaczyła na wakacyjne remonty
i doposażenie sal ponad 1,1 mln zł.

Podwarszawskie
Trójmiasto
Ogrodów :

konsultacje
projektu szkoły
i Przedszkola
w Parzniewie
W pierwszej połowie września odbywać się będą konsultacje społeczne dotyczące projektu
szkoły i przedszkola w Parzniewie. Mieszkańcy ocenią pierwsze efekty pracy projektanta.

Z

espół szkół z zapleczem sportowym oraz przedszkole powstać
ma na terenie znajdującym się w
pobliżu osiedla mieszkaniowego
„Twój Parzniew”. Budynek będzie
się składał z przedszkola, szkoły, zaplecza kuchennego wraz ze stołówką, stanowiącego łącznik pomiędzy
szkołą i przedszkolem, a także sali

sportowej. W przestrzeni rekreacyjnej znajdą się place zabaw dostosowane do różnych grup wiekowych
oraz boisko wielofunkcyjne i do gry
w piłkę nożną, bieżnia i skocznia do
skoków w dal.
e wstępnym projektem będzie
można zapoznać się na stronie
www.brwinow.pl. Opinie oraz uwa-

Z

gi należy składać w formie pisemnej
do 15 września w Urzędzie Gminy
Brwinów przy ul. Grodziskiej 12
(pok. 007, parter) lub w urzędach
gmin będących partnerami projektu – w Urzędzie Miasta Milanówka
i Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej – lub przesłać e-mailem na adres: brwinow@brwinow.pl.

W NASTĘPNYM NUMERZE „RATUSZA”
Gmina Brwinów ogłosiła przetargi
na zadania inwestycyjne:
Budowa hali sportowej
wraz z zagospodarowaniem terenu
i przebudową budynku gimnazjum
przy ul. Piłsudskiego 11 w Brwinowie
Budowa chodnika w Żółwinie
wraz z odwodnieniem
w ul. Nadarzyńskiej na odcinku
od ul. Kasztanowej do ul. Słonecznej
Więcej informacji wkrótce
na stronie brwinow.pl



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, 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. 10–11)
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List Prezydenta RP na dożynki
powiatowo-gminne w Brwinowie
Szanowni Rolnicy!
Panie Starosto Pruszkowski! Panie Burmistrzu!
Szanowni Państwo!

R

azem z Państwem dzielę tę uroczystą i szczególną chwilę, kiedy zbieramy się, aby staropolskim zwyczajem podziękować Opatrzności i ludziom
za zebrane plony. Wyrażam szacunek i wdzięczność rolnikom, producentom
i hodowcom powiatu pruszkowskiego za Państwa troskę o polską ziemię,
za wytrwałe starania o to, by przynosiła ona jak najobfitsze zbiory.
imo przynależności do aglomeracji warszawskiej i postępującej urbanizacji, powiat pruszkowski wciąż szczyci się osiągnięciami swojego
rolnictwa. Także w skali całego kraju produkcja rolna pozostaje jednym
z filarów rozwoju gospodarczego. Dlatego Polska nie może zrezygnować
z własnej, narodowej polityki wobec wsi i rolnictwa. Rolnik to zawód szczególny. Od jego ciężkiej pracy zależą nie tylko biologiczne podstawy egzystencji narodu, ale też pomyślny rozwój całego państwa. Rolnicy mają więc
prawo oczekiwać znacznie większego niż dotąd zainteresowania i wsparcia
ze strony władz. Akcesja do Unii Europejskiej przyniosła polskiej wsi wiele
pozytywnych zmian. Nie rozwiązała jednak automatycznie wszystkich problemów.

M

M

am świadomość, że na drodze ku dobrej przyszłości polskiego rolnictwa musimy sprostać jeszcze wielu wyzwaniom. Potrzebny jest wspólny wysiłek i zgodnie wypracowana strategia. Zapewniam, że sprawom wsi
będę poświęcał wiele uwagi i troski. Moim celem jest tworzenie warunków
do merytorycznej, szerokiej dyskusji na te niezwykle ważne tematy. Będą
temu służyć prace Narodowej Rady Rozwoju. Liczę także na współpracę
z instytucjami państwowymi, samorządami, organizacjami rolniczymi.
Musimy pamiętać o solidarności i wspólnocie z tymi, którzy potrzebują nadal wsparcia i pomocy.

S

zanowni Państwo! Dzisiaj życzę radosnego, dożynkowego świętowania w
gronie rodziny i sąsiadów, satysfakcji z owoców całorocznej pracy oraz
wszelkiej pomyślności. Najserdeczniej wszystkich Państwa pozdrawiam.
Szczęść Boże polskim rolnikom!
Andrzej Duda
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Pytania o fundusz sołecki
Mieszkańcy terenów wiejskich w najbliższych tygodniach zdecydują, na co w 2016 r. zostaną wydane pieniądze z funduszu
sołeckiego. Fundusz jest wyodrębnioną częścią budżetu gminy.
Na co można przeznaczyć środki
z funduszu sołeckiego?
Pieniądze z funduszu sołeckiego
można przeznaczyć na realizację
zadań gminy, które będą służyły
poprawie życia mieszkańców danego sołectwa. Te środki są wydatkowane na tych samych zasadach,
co pozostałe pieniądze z budżetu
gminy. Poradnik opracowany przez
MSW podaje jako przykłady przeznaczenia funduszu m.in. budowę
lub remont placów zabaw, naprawę
chodników (przy drogach gminnych), zadbanie o porządek we wsi,
posadzenie drzew i krzewów, remont wiat przystanowych. Mieszkańcy mogą również wspomóc
własną pracą społeczną wykonanie
konkretnych zadań, nad którymi
głosowali. Nie można przeznaczyć
funduszu na remonty prywatnych
posesji, oświetlenie drogi prywatnej,
powiatowej czy wojewódzkiej itp.
Jaka jest wysokość funduszu sołeckiego?
Wysokość kwoty przeznaczonej dla
sołectwa zależy od liczby jego miesz-

kańców. Wzór, za pomocą którego
obliczana jest wysokość środków,
podaje ustawa o funduszu sołeckim. W przypadku sołectw gminy
Brwinów kwoty wahają się od kilku
do ponad 30 tys. złotych.
Jakie warunki musi spełniać wniosek?
Wskazane we wniosku zadania muszą spełniać jednocześnie trzy warunki: muszą to być działania z zakresu zadań własnych gminy, poprawiające warunków życia mieszkańców
i muszą być zgodne ze strategią rozwoju
gminy. Konieczne jest załączenie uzasadnienia oraz podanie szacunkowych
kosztów poszczególnych przedsięwzięć
(fundusz sołecki można przeznaczyć
na jedno większe przedsięwzięcie lub
podzielić na różne zadania).
Kto dysponuje środkami funduszu
sołeckiego?
Fundusz sołecki jest częścią budżetu gminy. Przy wydatkowaniu funduszu ważna jest współpraca sołtysa
z pracownikami urzędu gminy,
gdyż to gmina uruchamia pieniądze
na zakup towarów i usług ujętych we
wniosku.

Komentarz burmistrza Arkadiusza Kosińskiego
„Wprost ”

na temat rankingów gmin publikowanych przez

Czy wiecie, że w Polsce mamy 304 gminy miejskie, 611 gmin
miejsko-wiejskich oraz 1563 gminy wiejskie?
To ważna informacja, bowiem w sierpniowym numerze
tygodnika „Wprost” (wydanie z datą 10 sierpnia) został opublikowany ranking „Gmina przyjazna inwestorom”, w którym gmina Brwinów znalazła się
w najlepszej trzydziestce spośród wszystkich 915 gmin miejskich i miejsko-wiejskich!!!
Warto dodać, że w grupie tej sklasyfikowano tylko 4 mazowieckie gminy
miejskie i miejsko-wiejskie (w tym Brwinów) oraz dodatkowo 6 dolnośląskich,
2 kujawsko-pomorskie, 2 łódzkie, 4 małopolskie, 1 podlaską, 2 pomorskie,
3 śląskie, 3 wielkopolskie i 3 zachodniopomorskie.

Burmistrz zaprasza na spotkania
Burmistrz Arkadiusz Kosiński rozpoczyna coroczny cykl
spotkań z mieszkańcami gminy Brwinów. W planie jest łącznie 16 spotkań. Odbędą się one we wszystkich sołectwach.
W samym Brwinowie zaplanowano dwa spotkania.

B

urmistrz Arkadiusz Kosiński od
pierwszego roku swojej kadencji
wprowadził zwyczaj organizowania
spotkań z mieszkańcami w Brwinowie oraz – wspólnie z sołtysami – we
wszystkich sołectwach. W tym roku
zostało zaplanowanych 16 spotkań,
z czego dwa odbędą się w Brwinowie
(25 września w ZS nr 1 oraz 18 października w brwinowskiej OSP). Będzie więc wiele okazji do podzielenia
się informacjami na temat działań

podejmowanych w minionym roku
oraz rozmów o dalszych planach. Dodatkowym punktem w sołectwach będzie uchwalanie funduszu sołeckiego
(więcej na ten temat w artykule obok).
Mieszkańcy mogą uczestniczyć w każdym ze spotkań, choć zakres poruszanych tematów będzie w przeważającej
części związany z danym terenem, np.
spotkanie w Parzniewie będzie okazją
do przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektowanego zespołu szkół.

z a p r o s z e n i e

Miejscowości

Termin spotkania

Miejsce spotkania

Żółwin
i Terenia

31 sierpnia

godz. 19.00

OSP Żółwin,
ul. Nadarzyńska 25

Kanie

7 września

godz. 19.00

Kanie, Patataj,
ul. Krótka 9

Milęcin

8 września

godz. 18.00

Milęcin 54

Falęcin
i Grudów

8 września

godz. 20.00

Falęcin 14

Parzniew

14 września

godz. 19.00

Parzniew,
Dom Gościnny
Zalewskich

Otrębusy

15 września

godz. 19.00

Otrębusy, świetlica
GOK, ul. Krótka 10

Czubin

16 września

godz. 18.00

Czubin 9

Kotowice

16 września

godz. 20.00

Kotowice 3

Biskupice

21 września

godz. 19.00

OSP Biskupice

Krosna

23 września

godz. 18.00

Krosna,
ul. Tęczowa 13

Koszajec

23 września

godz. 20.00

Koszajec 20

Domaniew
i Domaniewek

24 września

godz. 18.00

Pruszków, sala
ZWiK, ul. Domaniewska 23

Moszna

24 września

godz. 20.00

OSP Moszna

Brwinów

25 września

godz. 18.00

Zespół Szkół nr 1,
ul. Marszałka J.
Piłsudskiego 11

Owczarnia

28 września

godz. 19.00

Owczarnia,
świetlica przy
ul. Cyprysowej 4

Brwinów

18 października godz. 16.00

OSP Brwinów,
ul. Pszczelińska 3
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Ciąg dalszy walki z próchnicą u dzieci

o g ł o s z e n i e

Gmina Brwinów będzie kontynuować program bezpłatnej profilaktyki stomatologicznej. Obejmie on dzieci z niższych klas szkół podstawowych. Bezpłatny program
dla najmłodszych będzie prowadzony przez cały rok szkolny: do czerwca 2016 r.

D

zieci uczęszczające do szkół
prowadzonych przez gminę
Brwinów będą mogły skorzystać
z
badania
stomatologicznego
z wypełnieniem karty medycznej,
wstępnej konsultacji ortodontycznej oraz fluoryzacji. Badania przeprowadzi lekarz stomatolog w gabinetach
pielęgniarskich w
szkołach. Dzięki programowi
prof i la kt yk i
stomatologicznej dzieci
nauczą się, jak
dbać o higienę jamy ustnej,
a rodzice otrzymają
wskazówki, jak postępować w przypadku występowania próchnicy i wad zgryzu u
swoich podopiecznych. Realizatorem programu jest Fundacja Zdrowie i Medycyna 2000 z Konstancina-Jeziorny.

G

mina Brwinów, jako pierwsza w regionie, rozpoczęła realizację programu opieki stomatologicznej już w ubiegłym roku.
Wtedy 433 dzieci poddało się badaniu kontrolnemu, a 382 młodych mieszkańców skorzystało z fluoryzacji i lakierowania zębów.
W ankietach oceniających ubiegłoroczną akcję rodzice wskazali,
że program był przydatny w dalszej opiece nad dzieckiem oraz
zwiększył ich wiedzę w zakresie profilaktyki stomatologicznej.
tegorocznej edycji programu mogą wziąć udział
dzieci od 6 do 9 roku życia, które są zameldowane
na terenie gminy Brwinów – również te, które korzystały z ubiegłorocznej akcji. O tym, jak program jest przydatny i ważny, świadczy opinia jednego z rodziców na
temat dostępności usług stomatologicznych: „Usługi
w państwowych gabinetach są średniej jakości, długie
terminy na wizyty, mało gabinetów. Ceny w prywatnych gabinetach są dosyć wysokie”.

W

Zachęcamy nowe stowarzyszenia
i fundacje do kontaktu
z Urzędem Gminy Brwinów:
Zapraszamy do współtworzenia
Rocznego Programu Współpracy
Gminy Brwinów z Organizacjami
Pozarządowymi na 2016 rok.
Biuro Promocji
tel. 22 738 26 29 e-mail: promocja@brwinow.pl

ZGŁOŚ AWARIE
LAMP
ULICZNYCH!

N

a początku września w szkołach odbędą się spotkania informacyjne dla rodziców, podczas których
będą mogli zapoznać się z programem oraz poznać szczegółowy harmonogram akcji. Rodzice otrzymają również deklaracje,
które po wypełnieniu będą mogli składać w Urzędzie Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12 lub w sekretariatach szkół: Zespołu
Szkół nr 1 w Brwinowie, Zespołu Szkół Ogólnokształcących w
Brwinowie, Zespołu Szkół w Otrębusach i Zespołu Szkół w Żółwinie.

o g ł o s z e n i e

BEZPŁATNE SZCZEPIENIA
PRZECIW GRYPIE

Numer telefonu:

22 720 39 07

czynny
24 h/7 dni w tygodniu

Prace wokół Toeplitzówki w Otrębusach
Prace konserwacyjne i pielęgnacyjne drzew starych w parku
przy Toeplitzówce będą trwały do 15 listopada.

Gmina Brwinów rozpoczyna w 2015 r. bezpłatny program szczepień przeciw grypie.
Celem programu jest obniżenie liczby zachorowań na grypę oraz powikłań odgrypowych wśród osób starszych. Aby zgłosić się do programu należy wypełnic deklarację. Zgłoszenia sa przyjmowane od 1 września br., a liczba miejsc jest ograniczona.

Dotacja w wysokości
40.645,00 zł, tj.
do 90% kosztów
pielęgnacji drzew

•
•
•
•

FOT. Urząd Gminy Brwinów -PR

Kryteria kwalifikacji uczestników:
osoby po 65 roku życia (urodzone w roku 1949 i wcześniej),
zameldowani mieszkańcy gminy Brwinów,
brak przeciwwskazań lekarskich do zaszczepienia,
pisemna zgoda na szczepienie.

Konieczne jest złożenie deklaracji. Formularze są dostępne:
• w Biurze Obsługi Interesanta, Urząd Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12
• na stronie www.brwinow.pl
Miejsce składania deklaracji (osobiście lub pocztą):
Urząd Gmniy Brwinów, ul Grodziska 12, 05-840 Brwinów
Szczepienia odbędą się przed sezonem wzrostu zachorowań na grypę,
od 15 września do 30 listopada. Szczepionka będzie podana w jednej dawce.
Informacje na temat programu: Referat Kadr i Organizacji,
Urząd Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12a, tel. 22 738 26 23
Szczepienia prowadzić będzie:
Lecznica Rodzinna Alfa, ul. Powstańców Warszawy 8, Brwinów
Program bezpłatnych szczepień przeciw grypie
jest finansowany z budżetu gminy Brwinów.

N

a pielęgnację drzew rosnących
w Otrębusach na terenie posesji
przy ul. Wiejskiej 1 gmina Brwinów
uzyskała dofinansowanie w ramach
programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pod
nazwą „Zadania z zakresu ochrony
przyrody”. Przetarg wygrała firma FU Wiewiórka ze Słonego (gm.
Brześć Kujawski) i już wiosną rozpoczęła prace: cięcia pielęgnacyjne,
redukcję koron, usuwanie jemioły,
instalację wiązań w koronach drzew
oraz działania związane z ochroną
przed szrotówkiem. Ten niebezpieczny dla drzew szkodnik atakuje przede wszystkim kasztanowce,
a walka z nim musi być prowadzo-

na konsekwentnie i systematycznie:
wielosezonowe pułapki feromonowe
zostały rozłożone już w maju.
race pielęgnacyjne przy Toeplitzówce zakończyć się mają
w połowie listopada. Termin realizacji umowy uwzględniać musiał okres ochronny: prace konserwacyjne i pielęgnacyjne drzew,
w koronach których znajdują się
gniazda, można prowadzić dopiero
po zakończeniu okresu lęgowego
ptaków tj. od 16 października do
15 listopada.

P

Ł

ączny koszt prac wyniesie
45.162,36 zł, z czego dofinansowanie pokryje 40.645 zł, czyli 90%
kosztów.
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Gazeta Zespołu Szkół w Otrębusach. Bezpłatny dodatek do spotkań towarzyskich, podróży, kanapek i przerw.

Po prostu jestem optymistą

Wywiad
z burmistrzem Arkadiuszem Kosińskim przeprowadzony przez redakcję gazetki "GIM-BUM"

Szkoła w Otrębusach wciąż

Jak wspomina Pan swoją szkołę?
Bardzo dobrze! Szczególnie ciepło wspominam tych nauczycieli, którzy byli najbardziej wymagający. Im zawdzięczam dobre przygotowanie do nauki na kolejnych etapach edukacji.
Spędzając czas nad odrabianiem zadań domowych, nie doceniałem tego, że taka „zachęta” do wytężonej pracy zaprocentuje w przyszłości. Byłem dzieckiem o żywym usposobieniu,
więc zdarzało mi się napsocić: pewnego razu za karę musiałem nauczyć się całej „Reduty Ordona” Adama Mickiewicza...
i do dziś potrafię prawie całą wyrecytować z pamięci.
Każde dziecko marzy o czymś
niezwykłym. Kim, jako dziecko,
chciał Pan zostać w przyszłości?
Fascynowała mnie fizyka i marzyłem o projektowaniu samochodów.
Mogę powiedzieć, że w pewnym
sensie część tych marzeń spełniłem, kończąc studia na Politechnice
Warszawskiej, choć wybrałem już
się rozwija
inną specjalizację: elektronikę.

Fragment artykułu na temat historii szkoły
w Otrębusach

Szkoła w Otrębusach powstała dzięki staraniom mieszkańców Otrębus i Kań, zrzeszonych w Komitecie Budowy Szkoły, oraz Rady Sołeckiej.
31 sierpnia 1992 roku pierwsza dyrektor szkoły dr Joanna Jabłońska otrzymała symboliczne klucze do szkoły, a już następnego dnia rozpoczął się
pierwszy rok szkolny w nowym gmachu. Był to wówczas jeden pawilon
zawierający sale lekcyjne i blok administracyjny. W późniejszych latach
dziewięćdziesiątych szkoła została rozbudowana. Od września 1999 roku
w budynku wraz ze szkołą podstawową mieści się gimnazjum.
W XXI wieku społeczność szkolna, na czele z panią dyrektor Urszulą Wojciechowską (od 1996 roku sprawującą pieczę nad naszą placówką), podjęła
się wielu nowych inicjatyw. W ramach opracowanego przez panią dyrektor
i nauczyciela informatyki – Arkadiusza Młyńskiego – programu Nasza
szkoła w Europie, uczniowski klub Pszczółka nawiązał współpracę z JANUN Biber Club z Hannoweru. Szkoła współpracowała też z Europejskim Centrum Młodzieży w Łodzi. W ramach tej inicjatywy młodzież
zwiedziła Niemcy, Francję, Szwajcarię, Wielką Brytanię i Norwegię.
Niedawno nasza szkoła uczestniczyła w programie eTwinning – europejska społeczność szkolna. Warte nadmienienia są liczne sukcesy sportowe,
a także wspaniały występ naszego chóru w Czechach. W 2015 roku został
zbudowany oddzielny, nowoczesny budynek dla gimnazjum. Myślę, że nasza szkoła wciąż się rozwija, o czym świadczą kolejne realizowane projekty
i zaangażowanie naszej młodzieży.
– Jacek Wiśniewski

Fraszka „Początek”

wo,
Do naszej szkoły chodzimy żwa
prawo,
w
Przy Panu Stopku skręcamy
,
imy
sto
Później przed bramą szkoły
poz drowimy.
et
wn
„Cześć!”, „Siemka!” - kumpla

Fraszka „O
szkole”

Na n a sz ą sz
ko łę ciut n a
rzekamy:
Stopnie, kla
sówki, malu
tkie złości…
Potem myśl
ami do niej
wracamy
– Jak do pie
rwszej miłoś
ci!

Autorki fraszek
– Natalia Panasewicz
i Natalia Maciejewska

Czy społecznikiem człowiek się
rodzi, czy zostaje nim po latach
nauki, doświadczeń?
Żeby rozpocząć pracę społeczną,
wystarczą dobre chęci, ale nauka
i doświadczenie przydają się, aby
działanie było skuteczniejsze. Podam taki przykład: w latach szkolnych byłem przybocznym w mojej
drużynie harcerskiej. Opiekowaliśmy się wtedy mogiłą powstańczą
z 1863 roku, porządkując ją i upamiętniając kolejne rocznice powstania. Natomiast kilka lat temu, zanim
zostałem burmistrzem, pracowałem społecznie w komitecie przygotowującym obchody 70. rocznicy bitwy pod Brwinowem i mogłem wykorzystać moją wiedzę
fachową i doświadczenie inżyniera
z uprawnieniami budowlanymi
przy renowacji miejsc pamięci na
terenie naszej gminy.
Co uznałby Pan za swój największy sukces na stanowisku burmistrza?
Udało mi się wprowadzić w naszej gminie bardzo duże zmiany
w porównaniu z tym, co zastałem,
sprowadzając się tutaj 12 lat temu.
Na początku najważniejsze było to,
żeby przekonać ludzi do wspólnego działania. Dziś czuję satysfakcję z tego, że gmina zaczęła się tak
intensywnie rozwijać. Co roku na
inwestycje wydajemy kilkadziesiąt
milionów złotych, a o poszczególnych zadaniach, takich jak budowa
Waszego gimnazjum, mógłbym
opowiadać godzinami.

Ile równ ań
n
Ile jest szereg iezależnych,
ów zbieżnych
,
Ile całek nie
właściwych,
Ile n a p łasz
czyźnie
krzywych,
Ile funkcji k
wadratowych
,
Co nie mają
miejsc zero
Tyle sz części wych…
a
redakcja szk i słodyczy,
olnej ga zetk
i
GIM-B
swoim Czyte UM
lnikom życz
y!

Burmistrz Jan Witkowski w 1991
roku podjął decyzję o budowie
szkoły w Otrębusach, a Pan zdecydował o wybudowaniu nowego
obiektu dla gimnazjum. Z jakimi
trudnościami się Pan spotykał?
Problem pojawił się na samym początku z interpretacją przepisów
prawa autorskiego. Projektant „starej” szkoły zażądał 1,25 mln zł za
zgodę na dobudowanie kolejnej
części do istniejącego budynku. Jak
widać, trudność ta została pokonana: zamiast płacić odszkodowanie,
zbudowaliśmy nowe gimnazjum
jako oddzielny budynek.
Jak Pan widział Brwinów jako
nowy mieszkaniec przed laty,
a jak Pan ocenia miasto teraz?
Miasto bardzo się zmienia, zresztą
tak jak cała gmina. Coraz bardziej
mi się tu podoba!
Jakie jest Pana hobby? Co Pana
wprawia w dobry humor?
Mam bardzo mało czasu na hobby.
Lubię jednak jeździć na rowerze,
a jeśli chodzi o drugie pytanie: rzadko zdarza mi się tracić dobry humor.
Po prostu jestem optymistą.
Jakich rad udzieliłby Pan młodym
ludziom, którzy niezadowoleni
z sytuacji w kraju podejmują decyzję o wyjeździe na stałe za granicę? Co zrobić, by młodzi, wykształceni i wartościowi Polacy
nie uciekali z Polski?
To przede wszystkim zadanie dla
polityków. Trzeba stworzyć takie
warunki do inwestowania, rozwoju produkcji i przedsiębiorczości
– także w dziedzinie nowych technologii – aby wzrósł poziom wynagrodzeń i polepszyła się jakość
życia. Wtedy młodzi ludzie chętnie
u nas zostaną.

6 ratusz
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Śpieszmy się kochać ludzi...

Jest Pani bardzo związana z naszą szkołą. Jakie motto przyświeca
Pani codziennej pracy?
„Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą”. Te słowa zapadły mi
w serce wiele lat temu i są moim drogowskazem. Nie szanujemy życia, nie
doceniamy daru, którym jest możliwość patrzenia na świat, na to, co nas
otacza, każdego ranka od nowa i na nowo. W ludziach czasami jest tyle nienawiści, złości, złych emocji. Po co? Dlaczego? Dlaczego nie umiemy cieszyć
się z faktu, że dziś tak pięknie świeci słońce albo też tak uroczo, nostalgicznie pada deszcz? Dlaczego nie umiemy się uśmiechać do siebie z serdecznością i wyrozumiałością? Dlaczego z taką łatwością obwiniamy, posądzamy, czasami ośmieszamy innych, a nie chcemy dostrzec w tym wszystkim
swojej „emocjonalnej ułomności”? Od wielu lat mam to szczęście, że mogę
prowadzić naszą szkołę ku przyszłości. Traktuję ją jak swój drugi dom. Cieszę się ogromnie z każdego sukcesu naszych dzieci. Jestem dumna z wielu przedsięwzięć nauczycieli, ich zaangażowania i poświęcenia. Miło mi
ogromnie, kiedy widzę, ile serca w swoją pracę wkładają nasze panie woźne, panowie dozorcy, pan konserwator. Przyjemnie jest współpracować
z rodzicami, którzy rozumiejąc problemy naszej zbiorowości szkolnej, starają się nas wspierać na każdej płaszczyźnie. Nie ma większego daru niż życie.
Szanujmy je, szanujmy siebie.

Na jubileusz 20-lecia szkoły podejmowała Pani gości w barwnym
stroju tancerki „Mazowsza”. Proszę nam opowiedzieć, co łączy szkołę
w Otrębusach z Zespołem „Mazowsze”?
Od bardzo dawna współpracujemy z „Mazowszem”. Współpracę tę zawdzięczamy przede wszystkim pani Ewie Kurlej. To „nasza
Pani Ewunia” jest stałym gościem w szkole, od wielu lat
uczy dzieci tańca. Dyrektor „Mazowsza” niejednokrotnie zapraszał nas na przedstawienia. Jesteśmy
stałymi gośćmi w muzeum „Mazowsza”. Dzięki
wielkiej uprzejmości dyrekcji udostępniane są nam
stroje. My natomiast użyczamy swojej bazy sportowej, aby występujący członkowie zespołu mogli poszczycić się dobrą kondycją. To niezmiernie miłe,
że mamy tuż obok tak wspaniałego „sąsiada”.
Zespół Pieśni i Tańca „Mazowsze” to ostoja
polskiej tradycji i kultury. To kuźnia talentów.
W szkole staramy się pokazać dzieciom choć
odrobinę tej kultury i tradycji.
Jakie są Pani pasje?
Hm… uwielbiam podróżować, poznawać nowe miejsca i ciekawych
ludzi, doznawać nowych wrażeń.
Bardzo lubię czytać, bo wtedy, będąc
w zaciszu swojego domu, przenoszę się
w zupełnie inny świat. Niestety, ostatni rok
nie pozwalał mi na tego typu doznania.
Mam nadzieję, że następny będzie łaskawszy.
Jakie problemy zostaną rozwiązane
po otwarciu nowego gimnazjum?
Przede wszystkim lokalowe. Gimnazjaliści będą mieć swój budynek, swoją przestrzeń. Dzieci młodsze zyskają dodatkowe sale lekcyjne. Nareszcie będziemy
w stanie zapewnić uczniom właściwą
opiekę świetlicową. Uczniowie z oddziałów przedszkolnych będą chodzić
na jedną zmianę (poranną). Będą dysponowali własną świetlicą. Będziemy
mieć nową stołówkę w pełni odpowiadającą współczesnym wymogom. Pojawi się też nowa biblioteka.
Czy planuje Pani wznowienie
kontaktów z uczniami zaprzyjaźnionej szkoły z zagranicy?
Wznowienie kontaktów z zaprzyjaźnioną szkołą
w Hanowerze niestety nie jest już możliwe. Nasza
współpraca trwała ponad 15 lat. Rozważamy jednak
nawiązanie nowych kontaktów. Życie pokaże, czy
uda nam się zrealizować ten plan.
Jakich rad udzieliłaby Pani uczniom wychodzącym z naszej szkoły, idącym dalej w świat?
Młodzież zazwyczaj nie słucha rad. Wydaje im się,

Wywiad z Urszulą Wojciechowską,
dyrektorem Zespołu Szkół w Otrębusach

że sami wiedzą lepiej. Dopiero potem, po latach prób i błędów przypominają sobie o „złotych myślach”, którymi ich obdarowywaliśmy. Jeśli ktoś
z mojej kochanej młodzieży chciałby je sobie wziąć do serca, to bardzo proszę:
Po pierwsze: Szanuj siebie i innych! Po drugie: Bądź sobą, uwierz w siebie, nikogo nie naśladuj! Potrafisz, jesteś tak samo zdolny i mądry jak inni.
Po trzecie: Odważnie i z ciekawością patrz w przyszłość! Po czwarte: Miej
zawsze uśmiechniętą buzię i radosne oczy!

Czy spotyka Pani dawnych uczniów, już dorosłych? Jakie są z nimi
relacje?
Ach… to wspaniałe chwile. Spotykam absolwentów naszej szkoły na każdym kroku. To niezmiernie miłe, że po latach potrafią powiedzieć „dzień dobry”, uśmiechnąć się, czasami o coś zapytać. Niektórzy już przyprowadzają
swoje dzieci do szkoły. Jest śmiesznie, kiedy pojawia się w szkole dorosły,
aczkolwiek bardzo młody człowiek, zagląda do mojego gabinetu, mówi
„dzień dobry” i zaczyna wspominać swój pobyt w szkole. Bardzo się cieszę
z takich chwil. Trochę przykro, kiedy obok przechodzą piękne młode kobiety i udają, że nie widzą. Może czują się już tak dorosłe albo tak ważne…?
Są to sporadyczne sytuacje. Tu słowo do tych wszystkich, którzy nie potrafią powiedzieć „dzień dobry” osobom, które doskonale znają: Moi drodzy,
wystawiacie świadectwo sobie.
Pragnę podziękować moim Absolwentom za wyrazy sympatii, ciepłe spojrzenia, uśmiechy, pozdrowienia. Kochani, to dla mnie wielka radość.
O jakiej „szkole przyszłości” Pani marzy?
Marzę o szkole wypełnionej radością, inwencją, tętniącej życiem i pomysłami, doskonale wyposażonej i przyjaznej pod każdym względem. Zastanawiam się niejednokrotnie, czy możliwe jest wyeliminowanie stresu z życia
szkoły. Pewnie nie, ale zminimalizowanie z pewnością tak. Pracujemy nad
tym. Stąd tyle przeróżnych konkursów, imprez, przedstawień, wyjazdów,
które, mam nadzieję, uatrakcyjnią wszystkim naukę. Bardzo bym chciała,
aby uczniowie czuli się w szkole tak jak w domu, swobodnie i bezpiecznie.
Co ocenia Pani jako największy sukces naszej szkoły?
W moim przypadku to „niebezpieczne” pytanie: gazeta mogłaby nie pomieścić naszych sukcesów. Trudno określić, co było największym sukcesem
szkoły. Czasami mam ogromną ochotę powiedzieć bardzo nieskromnie, że
każdy rok naszej pracy to kolejne pasmo sukcesów. Posiadamy szereg certyfikatów np. „Szkoły z klasą”, „Szkoły otwartej na Unię Europejską”, „Szkoły łowców talentów”, „Bezpiecznej szkoły”. Otrzymujemy wiele dyplomów
uznania i podziękowań za zaangażowanie w niesienie pomocy innym,
za współpracę oraz wrażliwość na potrzeby środowiska. Co roku o przyjęcie
do naszej szkoły ubiegają się osoby niezamieszkałe w obwodzie. Od pierwszej edycji egzaminów gimnazjalnych nasza szkoła osiąga jedne z najwyższych wyników. Co roku mamy laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych. Osiągamy wielkie sukcesy w dziedzinie literackiej, teatralnej. Nasi
sportowcy zdobywają puchary i medale na wszystkich imprezach sportowych, w których biorą udział. Sukces, sukces, sukces…
Nauczyciele to doskonale wykwalifikowana kadra, bardzo zaangażowana
i twórcza. To dzięki nim mają miejsce wszystkie imprezy, przedstawienia,
wydarzenia kulturalne, wycieczki, wyjazdy, spotkania… Z większością
z tych ludzi pracuję od początku. Nigdy mnie nie zawiedli. Chylę przed nimi
czoło za ich mądrość, poświęcenie i niegasnącą inwencję. Sukces, sukces, sukces… Panie woźne, zawsze uśmiechnięte, wyrozumiałe, z ogromną cierpliwością znoszące „spóźnialskich”. Zawsze służą pomocą. Wszystko zrobią na czas
i tak jak trzeba. Sukces, sukces, sukces…
Przez wiele lat czekaliśmy na nowy budynek. Już nawet ja, wiecznie niepoprawna optymistka, zaczynałam mieć wątpliwości, czy doczekamy tego
momentu. Obecny burmistrz Arkadiusz Kosiński zrealizował nasze oczekiwania. Udało się. Sukces, sukces, sukces…
Wielkim sukcesem tej szkoły była wspaniała współpraca z Radą Rodziców.
Nigdy nie zapomnę pani Bożeny Brzostowskiej, przewodniczącej Rady Rodziców, której zaangażowanie, poświęcenie i inwencja nie miały sobie równych. Pamiętam wszystkich wspaniałych ludzi, którzy nas wspierali w naszej
działalności. Są nadal wśród nas, nadal pomagają. Sukces, sukces, sukces…
Przez 15 lat prowadziliśmy wymianę międzynarodową z Hanowerem.
W zeszłym roku zakończyliśmy wspaniały program oparty na współpracy
międzynarodowej „Tour de Europe with Mela”. Snujemy plany na przyszłość
w tej dziedzinie. Sukces, sukces, sukces…
Każdy z nas przyjmuje inną miarę sukcesu. Dla mnie największym sukcesem
są moi uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły. Jestem z Was bardzo
dumna i szczęśliwa, że dane mi jest tu pracować i patrzeć, jak wyrastacie
na wspaniałych ludzi.
Bardzo dziękujemy za ciekawy wywiad
– Redakcja „Gim-Bum” i Bartek Jędrasik
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O świętych i nie tylko
Wywiad z ks. Bolesławem
Bolkiem, proboszczem parafii NMP Matki Kościoła
w Otrębusach
Jak wygląda Księdza zwykły,
pracowity dzień w parafii?
Głównie zajmuję się sprawami
kancelarii i odwiedzam chorych.
Odprawiam Mszę Świętą, a w wolnym czasie podlewam kwiatki
w przykościelnym ogrodzie.
Czy rower to Księdza ulubiony
środek transportu?
Tak.
Rys. Malina Kąkol

Kiedy Ksiądz odkrył w sobie
myśl, że będzie duszpasterzem?
Od dzieciństwa byłem ministrantem i nie to, że ja tak chciałem,
tylko Pan Bóg.
„PROSTO Z MOSTU”

Wypowiedź ucznia klasy VIII
(dziś gimnazjalnej): „Dlaczego nie może nas Pani uczyć
języka niemieckiego, przecież
Pani przeżyła II wojnę światową?”

Odpowiedź ucznia klasy VI
podczas lekcji:
„Pierwszy sztuczny
satelita nazywał się Jurij
Gagarin i poleciał bezzałogowym statkiem”.

Z zeszytów szkolnych:
„Wojska polskie w bitwie
pod Grunwaldem prowadziła
do boju Jagienka”.
„Napoleon został pochowany w Pałacu Inwalidów w Paryżu, choć miał
wszystkie ręce i nogi”.

Gorąco dziękujemy pani Elżbiecie
Wojciechowskiej i pani Annie Buza
za przytoczenie anegdotek.
– Redakcja
SŁOWNICZEK GWARY
UCZNIOWSKIEJ

• Dziennik elektroniczny –
niewygodna prawda wyjdzie
na jaw, kapownik na jeden
przycisk;

• Nauczyciel – Smoczyca,
Tyran, Zabieracz wolnego
czasu;

• Dzwonek na przerwę
– ostatnia deska ratunku,
zbawienny dźwięk, ryczący
dzikus, kogut, dzyndzołek;
• Stołówka – żarełko,
małpi gulasz, żarłodajnia;

• Patio – ring, arena walk,
oaza spokoju, miejsce
dla bachorków;

• Pracownia informatyczna
– komputerownia, świątynia
„CZAT”, raj na ziemi;
• Ściąga – zbawienie,
lekarz pierwszego kontaktu,
najlepszy przyjaciel w biedzie, super papka naukowa.

Nasza szkoła w Europie

Nauczyciel informatyki Arkadiusz Młyński podsumowuje międzynarodową aktywność szkoły z Otrębus.
W ramach edukacji europejskiej nasza szkoła prowadzi ożywioną współpracę międzynarodową. Najważniejszym jej celem jest przygotowanie
młodego pokolenia do życia w zjednoczonej Europie. Uczymy przyjaznego
i integralnego współistnienia poprzez usuwanie stereotypów i uprzedzeń,
propagowanie zachowań proekologicznych i przyjaźni między narodami.
Nasze działania:
Wymiana młodzieży: Klub Pszczółka Otrębusy i JANUN Biber Club
Hannover, w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Współpracujemy z Albert Liebmann Schule oraz Szkolnym Centrum Biologicznym
w Hanowerze. Wspólne spotkania pozwoliły poznać kraj partnera, jego historię, kulturę i obyczaje. Nasze cele zrealizowaliśmy poprzez wycieczki, lekcje, zabawy, spotkania i projekty, w których uczestniczyła młodzież polska
i niemiecka. Ważnym tematem spotkań było przekazanie młodemu pokoleniu tragicznych kart wspólnej historii obojga narodów m.in. Auschwitz-Birkenau – Obóz Koncentracyjny w Oświęcimiu, warszawskie getto, obozy
koncentracyjne i miejsca pamięci w Dolnej Saksonii.

Wiemy, że tworzy Ksiądz piękny
przykościelny ogród. Jakie rośliny w tym zakątku są księdza
ulubionymi?
Storczyki gruntowe, derenie
i iglaki karłowate. Ogólnie kocham
wszystkie rośliny.
Ksiądz jest wielkim przyjacielem
szkoły i szkolnej młodzieży. Jak
Ksiądz ocenia współpracę naszej
szkoły z Kościołem NMP Matki
Kościoła w Otrębusach?
Rewelacyjnie, wzorowo, jestem
bardzo zadowolony.

Wymiana młodzieży: Gimnazjum w Otrębusach i Max-Reinhardt Gymnasium Berlin, w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Została zapoczątkowana w 2005 r. w Krzyżowej, miejscu pojednania Polski
i Niemiec.

W naszej szkole są często organizowane konkursy recytatorskie dotyczące poezji ks. Jana
Twardowskiego. Czy Ksiądz jest
także wielbicielem tej poezji
i dlaczego?
Owszem. Można modlić się tą poezją. Znałem ks. Jana Twardowskiego osobiście i mogę śmiało powiedzieć, że kocham jego poezję.

Współpraca z Europejskim Centrum Młodzieży w Łodzi. W ramach tej
współpracy młodzież odwiedziła Niemcy, Francję, Szwajcarię, Wielką Brytanię i Norwegię. Oprócz poznania walorów turystyczno-krajoznawczych,
odwiedzając tamtejsze szkoły, mogliśmy poznać różne systemy oświaty.

Kim dla Księdza prywatnie był
Jan Paweł II? Przewodnikiem?
Nie da się tego powiedzieć. Jest to
mój umiłowany wzór.

EuroWeek - Szkoła Liderów - to międzynarodowe spotkania młodzieży, których głównym założeniem jest doskonalenie komunikacji w języku
angielskim. Wszystkie zajęcia na EuroWeeku powadzone są w tym języku
przez wolontariuszy z całego świata. Zajęcia odbywają się w formie interaktywnych warsztatów, gier symulacyjnych i praktycznych ćwiczeń, które
pozwoliły rozwinąć nam umiejętność pracy w zespole.

Czy Ksiądz może nam coś opowiedzieć o najnowszym obrazie,
który znalazł się w naszej świątyni?
Są tam wszystkie sceny z życia
Papieża. Ciemny dół płótna ukazuje wydarzenia historyczne, a świetlista góra – życiorys i duchową
wspinaczkę Papieża.

Tour de Europe with Mela - to projekt zrealizowany w ramach programu edukacyjnego Unii Europejskiej „eTwinning – europejska społeczność
szkolna”. Dzieci opiekujące się misiem podróżującym po Europie porozumiewały się ze sobą po angielsku – poznały swoich rówieśników z innych
państw, przekazały informacje o sobie, swojej szkole i miejscowości. W projekcie edukacyjnym, zainicjowanym przez nauczycielkę jęz. angielskiego
Arletę Kowalską, uczestniczyło 200 dzieci z siedmiu krajów: Polski, Włoch,
Bułgarii, Chorwacji, Turcji, Hiszpanii i Słowacji.

S K R Ó CO N Y P R Z E P I S N A S ZC Z Ę Ś L I W E G O G I M N A Z J A L I S T Ę

¾ szklanki płynnej czekolady;
wyciąg ze zdanego sprawdzianu – pięć kropli; garść piątek; dwie łyżeczki
wolnego piątkowego popołudnia; szczypta zasuszonego uśmiechu.
Spożywać z lodami śmietankowymi, truskawkami itp.
UWAGA!!! Deser najlepiej smakuje w budynku NOWEGO GIMNAZJUM!!!

Jakich rad udzieliłby Ksiądz
proboszcz młodym parafianom,
często trochę zagubionym
w dzisiejszym świecie?
Żeby nie bali się księży, żeby im
ufali i wiedzieli, że można z nimi
rozmawiać o wszystkim. Żeby byli
sobą i nie dawali się prowokować.
Serdecznie dziękujemy
za interesujący wywiad.
– Redakcja gazety „Gim-Bum”
i Bartosz Zdybel

Autor przepisu: Julek
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Nowe gimnazjum: nasz reporter na tropie...
Kiedy mówimy, że wszyscy wyczekujemy na nową szkołę, nie wyrażamy się z przesadą. Od początku
roku szkolnego 2014/2015 z sali 56
obserwowaliśmy prace budowlane
i wznoszoną przez maszyny konstrukcję. Żaden z nas nie sądził, że
nowa szkoła będzie dostępna już za
rok. Sam miałem wątpliwości: „Jak
to możliwe, by z tego krajobrazu
jak po bitwie, odgłosów wiercenia i
stukania powstał gotowy budynek
na wrzesień?”

Szkoła będzie dwupiętrowa, z dużym podjazdem, placem i terenem
z tyłu, na którym prawdopodobnie kiedyś stanie boisko. Sportowcy rozwiną tu skrzydła. Szkoła ma
posiadać osobną salę do uczenia
– biologii, fizyki, polskiego itp.
Wiemy też, że ściany będą obwieszone wspaniałymi malowidłami,
które właśnie wychodzą spod ręki
pani Barbary Małeckiej i jej ekipy
plastycznej. „Początkowo bałyśmy
się ogromnych rozmiarów płócien,
ale później entuzjazm całej grupy

udzielił się i nam…” – mówią o projekcie uczennice.
Pomieszczeniem, które najbardziej wszystkich zaintrygowało,
jest pokój spotkań gimnazjalnych.
Ma to być zawsze dostępny pokój
z fotelami, kanapami, stolikami
i „piłkarzykami”. Brzmi fascynująco,
prawda? Problemem będzie jednak
zatłoczenie – klasa, która będzie
najbliżej pokoju na lekcjach, zajmie
go sobie pewnie na wyłączność.
– Julek Szwajkajzer

O czym myśli uczeń na lekcji matematyki, patrząc na powstający
budynek gimnazjalny? Fotoreportaż Arkadiusza Leszkiewicza
Jeszcze niedawno pasły się
tutaj sarny i bażanty.

Co to? Czy to nową
piaskownicę budują?

PÓŁ ŻARTEM, PÓŁ SERIO
Do szkoły chodzili lub chodzą wszyscy….Dzieci i dorośli,
którzy kiedyś byli dziećmi.
Postanowiliśmy zbadać, jakie
szkolne wspomnienia przechowują w swojej pamięci
nasi nauczyciele. Ruszyliśmy
z notatnikiem i długopisem
w dłoni. W krótkiej ankiecie
pytaliśmy:

1. Co pan/pani najbardziej
lubił/ła w swojej dawnej
szkole?
2.Jakiego figla spłatali państwo w swoich szkolnych
czasach?
Oto odpowiedzi:

Nauczyciel wf:
1. Ferie.
2. Podczas jednej z wycieczek szkolnych zatrzy
małem ruchome schody.
Nauczycielka geografii:
1. Przerwy i ferie.
2. Zostałam przyłapana
na wiązaniu sznurówek
butów w szatni.

A mury rosną,
rosną, rosną…!

Takiemu to dobrze, jeździ sobie
koparką albo spychaczem. Nie
musi obliczać równań!

Ratunku!
Wyrwano mnie
do odpowiedzi!

Nauczycielka biologii:
1. Lekcje wychowania
fizycznego.
2. Zostałam przyłapana na
podpowiadaniu na lekcji
koledze z pierwszej ławki.
Nauczyciel religii:
1. Ferie.
2. Dostałem uwagę na lekcji
biologii.

Nauczycielka j. angielskiego:
1. Przerwy między lekcjami.
2. Najgorszą rzeczą, jaką
zrobiłam w czasach
szkolnych, było wrzucenie
koleżance do plecaka
szczura w słoiku z wodą.
Pani Bibliotekarka:
1. Bibliotekę.
2. Zostałam przyłapana na
podłożeniu kartki z niezbyt ładnymi słowami,
i miałam problem
z przyznaniem się do tego.

A to wygląda jak
basen. Czyżby
budowali basen?
Hurra!

Z chaosu wyłania się … Czy to
Biedronka?

Dziękujemy za podzielenie się
wspomnieniami. Nasi nauczyciele
mają barwną przeszłość, a przede
wszystkim ludzkie oblicze.
– Michał i Bartek

Już kawałek widać… Nie
mogę się doczekać finału.

Czarne okna – czerwone
mury – ciekawe!

Z tymi chmurkami i błękitem wygląda
ciekawie, tylko jak zatrzymać tło?

ratusz 9
Jesienne inspiracje artystyczne:
OtwARTe Pracownie zapraszają

Lokalna Strategia
Rozwoju

Podczas wrześniowych, jesiennych weekendów będzie możliwość wzięcia nieodpłatnego udziału w warsztatach rękodzielniczych i artystycznych organizowanych przez lokalne
pracownie współtworzące nieformalną grupę „OtwARTe pracownie Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów”.

Na co będą potrzebne środki
w ciągu najbliszych 5 lat? Dla
gmin, dla lokalnych przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, mieszkańców...

Na terenie gminy Brwinów, Milanówka i Podkowy Leśnej działa
wielu artystów. Pracownie artystyczne z Owczarni, Kań,
Otrębus,
Milanówka
i Podkowy Leśnej organizowały już wiosenne
dni otwartych pracowni. W projekcie jesiennym uczestniczą: Galeria ARTWILK (malarstwo, zdobnictwo), Pracownia ARTEFAKT (witraż, malarstwo), Galeria Pomysłów PASJA (biżuteria, zdobnictwo) oraz Pracownia
Florystyczna ECRU (florystyka).
Projekt ma na celu integrację mieszkańców (rodzinnie i wielopokoleniowo) wokół działań twórczych. Jest
zachętą do kreatywnego spędzania
wolnego czasu oraz odkrywania
własnych talentów i pasji. Szczegółowe informacje o projekcie (terminy
i miejsca warsztatów) znajdują się
na stronie: www.zielonesasiedztwo.

Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo” zarządzała już w
ubiegłych latach środkami z programu LEADER i organizowała
m.in. konkursy na dofinansowanie.
W nowym okresie finansowania Zielone Sąsiedztwo chciałoby kontynuować tę działalność. Potrzebne jest
zatem opracowanie strategii, która
będzie podstawą do dysponowania
pulą pieniędzy. Ważne jest, by zebrać rzeczywiste plany i potrzeby
ludzi (i organizacji) na najbliższych
5 lat i zastanowić się, które z tych
planów można wpisać do strategii,
by mogły uzyskać realną możliwość
dofinansowania. Praca nad strategią musi być konsultowana w jak
najszerszym gronie mieszkańców,
ponieważ ma pokazywać rzeczywiste oczekiwania mieszkańców.
Zachęcamy do aktywnego udziału
w pracach nad strategią. Konsultacje
LSR odbędą się we wrześniu.
– informacje LGD Zielone Sąsiedztwo

pl. Z uwagi na warsztatowy charakter spotkań i ograniczenia lokalowe
o możliwości uczestnictwa zadecyduje kolejność zapisów
u gospodarzy pracowni.
Serdecznie
zapraszamy
w imieniu gospodarzy pracowni.
Projekt jest dofinansowany ze środków Programu
„Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Mazowsze
Lokalnie” realizowanego przez Fundację Fundusz Współpracy, Stowarzyszenie BORIS oraz Stowarzyszenie Europa i My, objęty patronatem
Lokalnej Grupy Działania „Zielone
Sąsiedztwo”.
– na podstawie informacji przekazanych przez LGD Zielone Sąsiedztwo

z a p r o s z e n i e

Spotkania
konsultacyjne

Wspolnie	
  stwórzmy	
  nową	
  Lokalną	
  Strategię	
  	
  Rozwoju	
  	
  
na	
  lata	
  2014-‐2020	
  
Zapraszamy	
  na	
  spotkania:	
  

8.09.2015 godz. 17:00-19:00 – Willa
	
   Borówka w Milanówku
15.09.2015 godz. 17:00-19:00 – Biblioteka
Publiczna w Otrębusach
	
  
22.0.2015 godz. 17:00-19:00 – Weranda Cafe w Podkowie Leśnej
więcej informacji na stronie www.zielonesasiedztwo.pl

••• GODZINY OTWARCIA BIBLIOTEKI
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Biblioteka, ul. Grodziska 12
Tel. 22-729-57-55
poniedziałek 12.00 – 20.00
środa
9.00 – 15.00
czwartek
12.00 – 19.00
piątek
12.00 – 18.00
sobota*
10.00 – 13.00
* tylko w II i IV sobotę miesiąca
Oddział dla dzieci, ul. Kościuszki 1E
Tel. 22-729-30-84
poniedziałek
12.00 – 18.00
środa
9.00 – 15.00
czwartek
12.00 – 18.00
piątek
12.00 – 18.00
sobota*
10.00 – 13.00
* tylko w II i IV sobotę miesiąca
Filia w Otrębusach, ul. Wiejska 1
Tel. 22-758-50-79
poniedziałek
środa
czwartek
piątek

z a p r o s z e n i e

8:30 – 16:00
8:30 – 16:00
12:00 – 19:30
10:30 – 18:00
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w sobotę od rana po drogach
narasta raban wydechowych rur
siermiężnie w waciakach
fiatami lub na bosaka
wali rojny tłum

przed pierwszą przygrywką chłopaki
z pomocą piwka poprawiają wzrok
na sali, pod ścianą
panienki jak malowane
skromnie patrzą w bok

zabawa, zabawa, zabawa w stylu folk
Raz w roku, gdy cykl wegetacyjny zbóż dobiega końca, gdy traktory i kombajny wyjadą w pola i zaczną się żniwa, narasta w ludziach chęć, by nasilające się pod koniec okresu ciężkiej pracy zmęczenie wytupać z duszy,
wytańczyć i utopić. Po to są dożynki. Mieszczanie ochoczo się do zabawy
przyłączają, a i szlachta z duchowieństwem nie pogardzi wspólnym świętowaniem – w końcu wszyscyśmy równi wobec czasu i płomienia. Jemy ten
sam chleb, pijemy te same zboża.
Święto plonów to tradycja stara i nieobca mieszkańcom Brwinowa. W tym
roku uroczyście świętowaliśmy z całym powiatem pruszkowskim. Gościliśmy włodarzy i sołtysów okolicznych gmin, twórców ludowych i koła
gospodyń. Dożynkową mszę polową odprawił, zaproszony specjalnie na
tę okazję przez burmistrza, biskup Michał Janocha. Zarówno on sam, jak
i starosta pruszkowski Zdzisław Sipiera oraz burmistrz gminy Brwinów
Arkadiusz Kosiński dziękowali rolnikom za trud, za chleb, życzyli wytrwałości i dali wyraz szacunku dla ich pracy, z której efektów wszyscy korzystamy.
Nie byłoby dożynek bez konkursu na najpiękniejszy wieniec. Zgłoszono jedenaście unikalnych dzieł sztuki ludowej – dodatkowo pod sceną i na niej
pyszniły się wieńce: powiatu – wykonany przez Dom Pomocy Społecznej
w Czubinie oraz gminy Brwinów – autorstwa Anny Żaczek-Siwczuk (Ośrodek Kultury w Brwinowie, Warsztat Sztuki) niebiorące udziału w konkursie.

Jury, w skład którego weszli etnografowie – Irena Kubiak, Klara Sielicka-Baryłka, Krzysztof Kubiak oraz malarki – Iwona Wojewoda-Jedynak i Anna
Żaczek-Siwczuk, z trudem wyłoniło zwycięzców. Z trudem, bo wieńce były
wjątkowo udane i okazałe. Zarówno te mieszczące się w kategorii Tradycja
Pokoleń, jak i Nowa Tradycja.
W tym roku zwycieżyła Tradycja Pokoleń – I miejsce zajął bogaty w różnorodne płody ziemi wieniec sześcioosobowej grupy z gminy Michałowice.
Nowatorska instalacja - wieniec miejski autorstwa członków Stowarzyszenia Projekt Brwinów – zajęła II miejsce! Można więc stwierdzić, że tym samym narodziła się w Brwinowie nowa, świecka tradycja ludowej twórczości miejskiej. III miejsce to wieniec z Żółwina wykonany przez znanego w
naszej gminie twórcę Zbigniewa Kuleszę. Przyznano również Nagrodę Publiczności, której wybór pokrył sie z wyborem jury, czyli nagrodzony został
wieniec z Michałowic. Kolejne wyróżnienie to Nagroda Specjalna Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie – zwiedzanie typu VIP wystawy „Czas świętowania w Polsce i Europie”. Skorzystają z niej autorzy wieńca
z sołectwa Urzut z gminy Nadarzyn. Burmistrz gminy Brwinów także przyznał indywidualne wyróżnienie i nagrodę pieniężną dla korony z kłosów,
którą uznał za najpiękniejszą wśród pięknych, a otrzymali ją państwo Maria
i Marek Kołeccy z Nadarzyna.
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małej scenie warsztaty bębniarskie i nie tylko dzieci wykazywały ogromne
zainteresowanie wydawaniem dźwięków z pięknych, egzotycznych bębnów.
Całe boisko stadionu miejskiego stało się polem do popisu dla animatorów
z Towarzystwa Gimnastycznego SOKÓŁ, KS Tennis Life i OGNIA Brwinów
oraz z Nadarzyna. Gwar, rejwach oraz zapach litewskich kiełbasek czy tureckich kybynów ze stoickim spokojem znosiły dwie miękkie jak dziecięcy kocyk
alpaki przyprowadzone przez Polski Związek Hodowców Alpak.
Na scenie głównej tymczasem skoczne rytmy poruszające do tańca sympatyków muzyki popularnej, której źródeł można szukać między innymi w rustykalnych potańcówkach spod strzech, czyli współczesne wydanie w wykonaniu Zenona Martyniuka (AKCENT) i chłopaków z grupy BOSTTON, INWOX
i GALAXY.
A na koniec fajerwerki... czyli świat kręci się dalej, jak się kręcił i za rok znowu
będziemy siać, zbierać i bawić się na dożynkach. A gdzie? Czas pokaże... [aq]
(W tekście wykorzystano fragment utworu Krzysztofa Krawczyka)

JUŻ WKRÓTCE

LISTY doElizy
Droga pani Elizo,
okres wakacji to oczywiście czas urlopów,
zbierania ogórków itepe. Rozumiemy, że
również Pani ma prawo wypocząć, ale są
pewne pilne sprawy, które my, mieszkań-

cy, uważamy za bardzo dla nas istotne.
Proszę więc w imieniu swoim i innych rodziców z naszego osiedla o jasną odpowiedz na pytanie: kiedy można zapisać
dziecko na „zimę w mieście”?
W ośrodku kultury panie – skądinąd miłe
- zapraszają na Dni Miasta, na zajęcia,
na balet i malarstwo, ale nie potrafią

SOFFa'rt

NAROŻNIK SATYRYCZNY

podczas PIKNIKU MYŚLIWSKIEGO odbywającego się w ramach dni naszego miasta zaprezentowane zostaną
fotografie MICHAŁA ŁUKASIEWICZA. Autor zdjęć, lekarz stomatolog,
z pasją fotografuje przyrodę. Zafascynowany bogactwem lasu stara się
go poznać i uchwycić za pomocą magii obiektywu. Fotografię przyrodniczą początkowo traktowałem jako formę dokumentacji, obecnie staram
się pokazać piękno i mój sposób jego widzenia. Mam wiele pokory wobec
przyrody, dla mnie spotkania z nią mają charakter mistyczny, ale również
terapeutyczny. Mogę powiedzieć, że jestem uzależniony od natury. (...) jestem zdania, że niewielu z nas ją rozumie, stąd większość boi się lasu nocą,
jego zapachów, odgłosów i tajemnic.

SOFFa'rt

opowiedzieć nic na temat programu akcji zima, o zaplanowanych wycieczkach
i atrakcjach. Czas mija bardzo szybko
i ani się obejrzymy, jak śnieg zalegnie
na polach. Już czuję w kościach jesienne chłody. Czekam z niecierpliwością na
Pani powrót ze słonecznej Bułgarii...

rys. Chochlik Dożynkowy

Tradycja – także ta nowa – to ważny element budowania tożsamości, dlatego
zanim część artystyczna przerodziła się w wybitnie rozrywkową ze wszystkimi tego konsekwencjami, na dechy ułożone pod sceną zeszli artyści z Zespołu Pieśni i Tańca POLSKI ŁAN (między innymi Piotr Zalipski, tancerz solista,
aranżer i trener grupy tanecznej naszego Brwinowskiego Uniwersytetu Każdego Wieku). Zabawę, konkursy na ludowo i na wesoło wzbogacił występ
członków Fundacji WIEŚWIEJAK z Koszajca. Nie musieli długo zapraszać widzów do poloneza.
Zabawa i nauka nie muszą się wykluczać, a wręcz powinny żyć w symbiozie. Dożynki stanowiły okazję, by na pewnym etapie imprezy stworzyć ku
temu odpowiednie warunki: animatorki współpracujące z Ośrodkiem Kultury w Brwinowie prezentowały jak powstaje masło z gęstej śmietanki i zachęcały do samodzielnego jej ubicia. Opowiadały o tym, że bułeczki powstają
z ziarna, że słowa chleb i dożynki kryją mnóstwo znaczeń i są kanwą legend
i podań ludowych. Perkusistka zespołu Shannon i Same Suki prowadziła na

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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12_09
13_09
12_09
13_09
12 WRZEŚNIA
16.00 zawody SIŁACZE

Wojtek Nitecki – Towarzystwo Gimnastyczne
Sokół – zaprasza na zawody z udziałem znamienitych gości z branży

19.00 muzyczny START
20.00 LAO CHE koncert
Stadion Miejski_Turystyczna 4_BRWINÓW

13 WRZEŚNIA
10.30 MSZA w kościele św. Floriana w Brwinowie
11.30 OFICJALNE UROCZYSTOŚCI

przy pomniku 36 pułku piechoty Legii Akademickiej
na Rynku w Brwinowie

16.00 I BRWINOWSKI PIKNIK MYŚLIWSKI

w programie koncert hejnalistów, prezentacje psów myśliwskich i sokolników, potrawy z dziczyzny, konkursy i zabawy
dla najmłodszych, warsztaty artystyczne, wystawa fotografii
Stadion Miejski_Turystyczna 4_BRWINÓW

16.30 SPOTKANIE Z HISTORIĄ

Bitwa pod Brwinowem – wykład Zbigniewa Markerta

oraz wystawa Brwinowski Wrzesień 1939
OSP Brwinów_Pszczelińska 3_BRWINÓW



Punkty, w których można otrzymać Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy Brwinów „Ratusz”. Kolejne wydanie planowane jest 30 września 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  Top Market Zygzak, ul. Armii Krajowej 14  sklep – ul. Kościelna 19  sklep – ul. Płocka 13  sklep – ul. Powstańców Warszawy 30
 Społem – ul. Pszczelińska 48  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

