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Dwa miliony złotych dofinansowania
Gmina Brwinów otrzymała ze środków Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej dla Województwa Mazowieckiego dofinansowanie w wysokości 2 mln zł na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1.

D

zięki zwiększeniu limitu środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
dla Województwa Mazowieckiego na 2015 r. pochodzących z Ministerstwa
Sportu i Turystyki, zarząd województwa mazowieckiego dokonał zmian w programie rozwoju bazy sportowej i przyznał dofinansowanie 79 samorządom, które
inwestują w obiekty sportowe. Znalazła się wśród nich gmina Brwinów, która w
ubiegłym miesiącu rozpoczęła budowę hali sportowej przy brwinowskiej Jedynce.
ala będzie nowoczesnym budynkiem w standardzie pasywnym, co obniży
koszty późniejszego utrzymania. Znajdzie się w nim m.in. arena sportowa
z możliwością podziału na trzy części, zaplecze szatniowo-sanitarne, hol, pokój trenerów, siłownia, pomieszczenia techniczne oraz widownia na 224 miejsca.
ączny koszt tej inwestycji wyniesie ponad 9 mln zł. Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej dla Województwa Mazowieckiego będzie przekazywane stopniowo: jeszcze w 2015 r. gmina Brwinów otrzyma
130 tys. zł, w 2016 r. – 570 tys. zł, zaś w 2017 – 1,3 mln zł. Zakończenie budowy hali
sportowej planowane jest na czerwiec 2017 r.

H
Ł

Kalendarze dla Czytelników
Gmina Brwinów wydała
kalendarz ścienny z pracami plastycznymi, które
powstały podczas zajęć
i plenerów prowadzonych
przez Gminny Ośrodek
Kultury w Brwinowie.
Pierwszych 10 osób, które
dodzwonią się do Biura
Promocji w poniedziałek
21 grudnia o godz. 1700
(tel. 22 738 26 29), otrzyma
kalendarz i niespodziankę.
Kolejny „kalendarzowy”
konkurs już we wtorek
22 grudnia na stronie:
facebook.com/Brwinow
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Podatki i opłaty lokalne

Niezwykła historia wsi Moszna

Rada Miejska w Brwinowie uchwaliła wysokość stawek podatku
od nieruchomości, od środków transportowych, podatku rolnego, opłaty za posiadanie psów i opłaty targowej na rok 2016*.

W niedzielę 13 grudnia 2015 r. w OSP Moszna miała miejsce premiera książki „Kalendarium mazowieckiej wsi Moszna” autorstwa brwinowianina Waldemara Matuszewskiego. Kolejne spotkanie autorskie: 20 grudnia w GOK w Brwinowie o godz. 1800.

Roczna stawka

S

potkanie promocyjne w Mosznie
rozpoczęło się od pokazu filmu
„Moszna dawniej i dziś” zrealizowanego przez Adama Gzyrę i Waldemara Matuszewskiego. Film po raz
pierwszy został zaprezentowany publicznie w OSP Moszna 9 listopada
2014 r., a w tym roku ukazał się na
płycie DVD. W filmie został przedstawiony rys historyczny miejscowości, począwszy od jej najstarszych
dziejów po czasy współczesne. Pokazane zostały zasłużone dla Moszny postaci, długoletni mieszkańcy,
miejsca, w których niegdyś znajdowały się zabudowania pałacowe.

0,71 zł/m2
22,86 zł/m2

10,68 zł/m2
4,65 zł/m2

7,36 zł/m2

N

ajważniejszym punktem wieczoru była jednak promocja
książki i spotkanie z autorem Waldemarem Matuszewskim, reżyserem teatralnym i filmowym, który
od kilku lat poświęca coraz więcej
czasu na badanie lokalnej historii.
W 2013 r., z okazji jubileuszu Towarzystwa Przyjaciół Brwinowa,
opracował kalendarium miasta pt.
„Nasze 40 lat. 1973–2013”. Opracowanie historii Moszny było dla niego nowym wyzwaniem.

2% od wartości
0,89 zł/m2
0,42/m2

50 zł za psa
30 zł za psa
105 zł/1 ha
przeliczeniowy
12. grunty posiadające klasyfikację rolną – niestano- 210 zł/1 ha
wiące gospodarstwa rolnego
fizyczny
* Szczegółowe informacje na stronie:
www.brwinow.bipst.pl w zakładce Prawo/Podatki i opłaty lokalne
Stawka podatku od garażu zależy od sposobu nabycia nieruchomości. Ci,
którzy kupują mieszkanie i miejsce postojowe, podpisując jeden akt notarialny, płacą podatek jak od budynków mieszkalnych w wysokości 0,71 zł
za 1 m kw. Z kolei ci, którzy nabędą mieszkanie i garaż w odrębnych aktach
notarialnych, płacą wyższą stawkę podatku, jak dla budynków niemieszkalnych. W takim przypadku stawka lokalna wynosi 7,36 zł za 1 m kw.
Podatnicy zgłaszają obowiązek podatkowy na formularzu IN-1
w terminie 14 dni od powstania obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość naliczanego podatku
(np. rozbiórka budynku, likwidacja działalności gospodarczej).
Formularze są dostępne na stronie internetowej www.brwinow.pl
w zakładce Urząd Gminy/ Poradnik Interesanta/ Podatki.



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
Geodeta Gminny Gminy Brwinów, tel. 22 738 26 54
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

Fot. Urząd Gminy Brwinów – pr

Podatek od nieruchomości (1–8), opłaty (9–10),
podatek rolny (11–12)
1. budynki mieszkalne lub ich części
2. budynki lub ich części związane z prowadzeniem
działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne
lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej
3. budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
4. budynki lub ich części związane z udzielaniem
świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów
o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty
udzielające tych świadczeń
5. budynki pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
6. budowle
7. grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków
8. grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego
9. opłata za posiadanie psa (niezachipowanego)
10. opłata za psa z wszczepionym chipem
11. grunty stanowiące gospodarstwo rolne

W

„Kalendarium mazowieckiej
wsi Moszna” zostały przywołane postaci historyczne i artyści
mający związek z Moszną, m.in.:
etnograf Oskar Kolberg, biskup
Antoni Onufry Okęcki, Jan Paweł
Woronicz, autor „Sielanki Moszny”, malarz Wojciech Gerson. Autor
przybliżył także postaci pedagogów
zasłużonych dla szkoły i przedszkola w Mosznie, m.in. Genowefę
Stępniewską, Krystynę i Lubomira Norberczuków. Wśród ilustracji
znalazły się m.in. fotografie z kroniki szkoły i albumu przedszkola
w Mosznie. Zamieszczono też historię straży pożarnej w Mosznie,
która stanowi osobną i bogatą kartę
w życiu wsi. Książka jest wspaniałą
pamiątką i zarazem powrotem do
lat szkolnych dla starszych mieszkańców wsi, a dla młodszych – idealną okazją do zapoznania się z bogatą i niekiedy zaskakującą historią
mazowieckiej wsi Moszna. Niewiele
osób zdaje sobie sprawę, że przechadzając się po Łazienkach Królewskich w Warszawie, można natknąć
się na rzeźby znajdujące się niegdyś
w parku w Mosznie.

P

ublikacja została sfinansowana
przez gminę Brwinów, częściowo z funduszu sołeckiego Moszny.

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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Nowy tunel pieszo-rowerowy w Brwinowie
W poniedziałek 16 listopada 2015 r. burmistrz Arkadiusz Kosiński oraz przedstawiciele PKP PLK podpisali porozumienie, na
mocy którego zostanie wybudowane nowe podziemne przejście pieszo-rowerowe, które połączy ulice Przejazd i Sportową
w Brwinowie.

S

nel będzie oświetlony i włączony do
gminnego monitoringu. Szacowany
koszt budowy to 4,5 mln zł.
race będą prowadzone w latach
2016–2019. Zostaną wykonane w ramach zaplanowanej w tym
czasie modernizacji linii kolejowej Warszawa Włochy – Grodzisk
Mazowiecki. W ramach tej inwestycji powstanie także przystanek kolejowy w Parzniewie. Linia
nr 447 to jeden z najbardziej obciążonych ruchem odcinków kolejowych
w Polsce. Dzięki modernizacji stacje
i przystanki (w tym Brwinów) zyskają nową infrastrukturę służącą
do obsługi pasażerów: nowe perony
i przejścia podziemne z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych,
systemy informacji statycznej i dynamicznej.

P

Fot. Urząd Gminy Brwinów – pr

półka PKP Polskie Linie Kolejowe planuje wspólnie z gminą
Brwinów budowę podziemnego
przejścia pieszo-rowerowego. Dokument o współpracy przy realizacji inwestycji podpisali burmistrz
Arkadiusz Kosiński oraz przedstawiciele PKP PLK – dyrektor Regionu Centralnego Centrum Realizacji Inwestycji PKP PLK S.A. Rafał
Połóg oraz zastępca dyrektora Katarzyna Ciarkowska. Spółka PKP
PLK uwzględniła budowę przejścia
w ramach planowanej modernizacji linii kolejowej. Zadaniem gminy
Brwinów jest opracowanie projektu
podziemnego przejścia pieszo-rowerowego, które połączy ulicę Przejazd
i ul. Sportową. Obiekt będzie posiadał zadaszenie, wygodne wejścia
wraz ze schodami i pochylniami dla
osób o ograniczonej mobilności. Tu-

Komentarz burmistrza Arkadiusza Kosińskiego
na temat naboru wniosków na przebudowę dróg lokalnych

Wszystko zaczęło się od moich propozycji (najpierw
w styczniu–lutym 2015 r., następnie w czerwcu, potem
w październiku i wreszcie w listopadzie) dotyczących
współpracy Gminy Brwinów z Powiatem Pruszkowskim przy pozyskaniu
dofinansowań zewnętrznych na przebudowę dróg. Dość spuentować, że
podobno „Burmistrz Brwinowa jest nazbyt aktywny w forsowaniu inwestycji na brwinowskich drogach powiatowych” (choć akurat taka opinia
jest jak miód na moje serce). Ale czy to źle, że jak jest do podniesienia kasa
rządowa (50% dofinansowania) i unijna (63,63% dofinansowania), to staram się przekonywać Zarząd Powiatu Pruszkowskiego do podjęcia prób jej
pozyskania, jednocześnie proponując konkretną pomoc finansową i rzeczową Gminy Brwinów ‒ ba, nawet proponując przygotowanie za Powiat
wniosków o dofinansowanie?
Z kilku zgłoszonych do tej pory propozycji Powiat w czerwcu br. przystał
na jedną: złożenie wniosku o tzw. schetynówkę (50% dofinansowania rządowego + 600.000 zł dotacji z budżetu gminy Brwinów) na przebudowę
drogi Brwinów–Koszajec–Moszna, ale pod koniec października się z niej
wycofał (na tydzień przed terminem składania wniosków). Nie policzę, ile
po tej informacji przybyło mi siwych włosów na głowie!
Dość, że w wyniku niezwykle intensywnych zabiegów we wtorek wieczorem
27 października (tj. na 3 dni przed terminem składania wniosków) Zarząd
Powiatu Pruszkowskiego zgodził się na powrót do tematu, a ja podjąłem
się „mission impossible”: miałem 3 noce i 2 dni na przygotowanie wniosku o dofinansowanie i nie mogłem liczyć na pomoc pracowników Urzędu
Gminy Brwinów, którzy w tym samym czasie finalizowali nasz wniosek.
Odetchnąłem dopiero po tym, jak Zarząd Powiatu podpisał przygotowany
przeze mnie wniosek o dofinansowanie i gdy już wiedziałem, że został on
złożony w kancelarii Wojewody.

Dzisiaj z wielką satysfakcją mogę zakrzyknąć: Mam to!!! Udało się zdobyć
dofinansowanie w wys. 2.400.573 zł!
Wniosek ten został bardzo dobrze oceniony i znalazł się na 10. miejscu,
podczas gdy dofinansowanie otrzyma aż 19 inwestycji powiatowych.
Powiat dostanie dotację na przebudowę drogi Brwinów–Koszajec–Moszna.

Impreza

p o d pat r o n at e m

Burmistrza Gminy Brwinów

Jak oni śpiewają? Patriotycznie!
Powodzenie szkolnego konkursu piosenki patriotycznej, który
odbył się 19 listopada 2015 r. w Zespole Szkół w Otrębusach,
było miłym zaskoczeniem dla organizatorów: dzieci bardzo
chętnie śpiewają piosenki patriotyczne.

W

konkursie udział wzięło 35
uczestników z pięciu szkół
podstawowych: z Zespołu Szkół nr 1
i Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Brwinowie, Zespołu Szkół w Żółwinie, Zespołu Szkół w Otrębusach
oraz Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Familia” w Brwinowie.
Inicjatorką i główną organizatorką
była Magdalena Oksiuta-Żukowska,
nauczycielka nauczania zintegrowanego. Jury miało przed sobą trudne
zadanie. Honorowy obywatel Brwinowa por. Stanisław Rumianek,
wicedyrektor szkoły w Otrębusach
Izabela Kordos, nauczycielka muzyki Agnieszka Witomska-Rejnowicz
oraz nauczycielka najmłodszych
klas Paulina Stacherczyk oceniali

nie tylko dobór repertuaru, ale też
wyraz artystystyczny, dykcję i rytmiczność.
owtórzenia tych samych utworów zdarzały się bardzo rzadko. Uczestnicy konkursu sięgnęli
po bardzo różnorodny repertuar.
Dzieci w strojach „z epoki” wykonywały skoczne piosenki ułańskie.
Nie zabrakło „Pieśni Legionów”
i najbardziej znanych piosenek z Powstania Warszawskiego. Wzruszały
wykonania „Czerwonych maków
pod Monte Cassino” oraz „Warszawo ma”. Dzieci wykonywały też
piosenki współczesne: „Żeby Polska
była Polską” oraz „Niepodległość
– trudne słowo”. Brawa i dyplomy za
uczestnictwo otrzymali wszyscy.

P

Laureataci konkursu:
klasa I: Zofia Dziuruń oraz
Stanisław Grzyb (Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Familia”), prowadząca
R. Kosińska
klasa II: Klara Rejnowicz
(Otrębusy), prowadząca
B. Karczewska
klasa III: Aleksandra Gomuła i Jagoda Olszewska
(Żółwin), prowadząca
H. Łukasiewicz
klasa IV: Klaudia Kust
(SP nr 1 w Brwinowie),
prowadzący
K. Kolator
klasa V: Aleksandra
Wołowiec ze (SP nr 2
w Brwinowie), prowadząca L. Jarząbek
klasa VI: ex æquo
Gabriela Hyckowska
(SP nr 1 w Brwinowie), prowadzący
K. Kolator, oraz
Jakub Pietrzak (ŻółFot. Ur zą d Gm iny
win), prowadząca
Brw inów – pr
M. Brzozowska
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Wyprawa gimnazjalistów na EuroWeek

Dzieci na basenie

Od 26 do 31 listopada 2015 r. grupa 21 uczniów z Gimnazjum
w Otrębusach wraz z nauczycielkami, Beatą Pietras i Katarzyną
Woźniakowską, uczestniczyła w obozie edukacyjnym
EuroWeek – Szkoła Liderów w Międzygórzu na Dolnym Śląsku.

W zajęciach na basenie,
które odbywały się
wiosną i jesienią 2015 r.,
uczestniczyło ponad
430 uczniów szkół
podstawowych.

ponad
160 tys. zł.
Serdeczne podziękowania za pomoc w realizacji projektu należą się: wszystkim osobom,
które realizowały projekt od strony
merytorycznej w Miejskiej Krytej Pływalni Kapry w Pruszkowie,
od strony organizacyjnej – dyrektorom zespołów szkół i nauczycielom
oraz paniom z Referatu Oświaty,
a także rodzicom, dziadkom, którzy pomagali jako wolontariusze,
oraz opiekunom, którzy sprawowali
opiekę nad dziećmi.

manie barier językowych i zawarcie wielu nowych przyjaźni. Oprócz
nas przyjechali tam także uczniowie
pięciu innych gimnazjów z różnych
stron Polski. Zajęcia miały charakter luźny i swobodny, dzięki czemu
atmosfera była bardzo przyjazna
i nikt nie odczuwał presji. Wiele niesamowitych chwil sprawiło, iż sądzę,
że dla niejednej osoby Międzygórze
stało się miejscem niezapomnianym.
Dla mnie osobiście był to najszczęśliwiej spędzony tydzień mojego życia
i mam pewność, że na EuroWeek powrócę jeszcze nie jeden raz.
– Gabriela Weyher,
kl. IIc Gimnazjum w Otrębusach
Fot. ZS w Otrębusach

Ostatnie zajęcia w tegorocznej edycji odbyły
się 25 listopada. Projekt powszechnej nauki
pływania „Umiem pływać” był dofinansowany
ze środków państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów w Ministerstwie
Sportu i Turystyki. Bezpłatny kurs
nauki pływania obejmował 20 godzin zajęć, które odbywały się dwa
razy w tygodniu przed lekcjami
i po lekcjach. Zajęcia prowadzone były przez wykwalifikowanych
instruktorów. Dzieci na basen dowożone były w ramach środków
z projektów. Wartość otrzymanej
dotacji wyniosła 73.950 zł. Wartość całego projektu wyniosła

Wyjazd okazał się wspaniałym doświadczeniem dla młodzieży, gdyż
wszystkie zajęcia odbywały się w
języku angielskim. Obóz prowadzony był przez wolontariuszy z całego
świata – m.in. z Włoch, Meksyku,
Turcji, Azerbejdżanu, Kenii, a nawet
z odległych Filipin i Chin. W ciągu
pięciu dni poznawaliśmy rozmaite
kultury: woluntariusze prezentowali swoje rodzinne strony. Braliśmy
udział w różnorakich warsztatach
ćwiczących znajomość i praktyczne
użycie języka, obudziliśmy swoją
kreatywność, a nawet nauczyliśmy
się egzotycznych tańców i piosenek.
Innowacyjna metoda nauki poprzez
zabawę pozwoliła nam na przeła-

Święto szkoły w Żółwinie
We wtorek, 10 listopada, w przeddzień Narodowego Święta
Niepodległości, społeczność Szkoły Podstawowej im. 11 Listopada w Żółwinie obchodziła Święto Szkoły.
Święta był III Festiwal Piosenki Patriotycznej, w czasie którego uczniowie wszystkich klas zaprezentowali
wybrane przez siebie piosenki.
Wyjątkowym punktem tego dnia
było odsłonięcie i poświęcenie tablic
upamiętniających ludzi związanych
z początkami szkoły, z jej okołowojenną historią: Michała Natansona,
fundatora ziemi pod budowę szkoły
oraz Józefa Owczarka – jej pierwszego kierownika. Historię powstania
szkoły przybliżył wszystkim obecnym
Krzysztof Pilawski, mieszkaniec Żółwina i wielki propagator jego historii.
Poświęcenia tablic dokonał ksiądz
Wojciech Osial – proboszcz parafii
w Podkowie Leśnej, w obecności zaproszonych gości: burmistrza gminy
Brwinów Arkadiusza Kosińskiego,
wiceburmistrza Sławomira Walendowskiego, Józefa Streżyńskiego, radnego Rady Miejskiej w Brwinowie
oraz Karola Marchwiaka, sołtysa wsi

Żółwin, z którego inicjatywy powstały tablice. Odsłonili je przedstawiciele rodzin fundatora oraz pierwszego
kierownika szkoły: Wojciech Natanson (prawnuk Michała Natansona)
i Barbara Jastrzębiec-Kostka (córka
Józefa Owczarka).
– Marta Szwemin,
Zespół Szkół w Żółwinie

Fot. ZS wŻółwinie (2)

Program uroczystości składał się
z kilku części: występu uczniów klas
pierwszych, ślubowania pierwszaków i pasowania ich na uczniów
oraz przedstawienia w wykonaniu
koła teatralnego o tematyce związanej z imieniem Szkoły. Pierwszaki
zaprezentowały się w prawdziwie
olimpijskim stylu. Tańcząc, ćwicząc
i śpiewając, zachęcały wszystkich
do zdrowego stylu życia. Robiły to
z takim przekonaniem i zapałem,
iż co chwila wzbudzały aplauz licznie zgromadzonej publiczności. Po
przedstawieniu nastąpiła uroczysta
chwila ślubowania oraz pasowanie
na uczniów.
W drugiej części uroczystości uczniowie koła teatralnego przypomnieli swoim kolegom, dlaczego data
11 Listopada jest tak ważna w historii Polski oraz co to znaczy dla młodych ludzi być patriotą w dzisiejszych
czasach. Zwieńczeniem tej części

o g ł o s z e n i e

Zostań partnerem
Fot. ZS wŻółwinie

Karty Dużej Rodziny

Firmy i instytucje, które chciałyby
przystąpić do programu, mogą to
uczynić w prosty sposób.
E-deklaracje dla firm dostępne są
na stronach:
rodzina.gov.pl
oraz empatia.mpips.gov.pl.
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Awanse nauczycieli
Burmistrz Arkadiusz Kosiński
wręczył nauczycielom akty
nadania stopnia awansu zawodowego. Otrzymało je
ośmioro nauczycieli z gminnych placówek oświatowych.
Warunkiem otrzymania awansu
na nauczyciela mianowanego było
zdanie egzaminu przed komisją
powołaną przez organ prowadzący
szkołę, którym jest Burmistrz Gminy Brwinów.
Awanse nauczycielskie otrzymali:
- Wioleta Łęgowska, wychowawca w świetlicy w ZS w Otrębusach,
- Monika Zarychta, nauczyciel wspomagający w ZS w Żółwinie,
- Milena Golańska, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w ZS w Żółwinie,
- Bożena Gubernat-Maciszewska, nauczyciel wych. przedszkolnego w ZS nr 1,

- ks. Arkadiusz Śledzik, nauczyciel religii w ZS nr 1 w Brwinowie,
- Michał Bańka, pedagog szkolny w ZS nr 1 w Brwinowie,
- Marcin Oprządek, nauczyciel wychowania fizycznego w ZS w Żółwinie,
- Ryszard Krzywik, nauczyciel geografii i j. francuskiego w ZSO w Brwinowie.

Tydzień Świadomości Dysleksji

Przygotowania do Świąt z tradycją

Zespół Szkół w Otrębusach obchodzi Tydzień Świadomości
Dysleksji. Tegoroczne hasło „Mogę. Umiem. Potrafię!” miało
włączyć i zaangażować dzieci z dysleksją w życie szkoły. Specjalnie dla nich zorganizowano konkursy, w których uczniowie
zmagający się z tym problemem, mogli odnieść sukces.

Biblioteka Publiczna w Brwinowie przygotowała liczne działania, które wprowadzały młodych i dorosłych czytelników w atmosferę Świąt Bożego Narodzenia. Ozdoby choinkowe (wstążeczkowe bombki, choinki, szydełkowe gwiazdki itp.) można
obejrzeć w filii biblioteki w Otrębusach.

elem Tygodnia Świadomości Dysleksji było przybliżenie
wszystkim tematyki dysleksji, dlatego
też do przeróżnych działań i przedsięwzięć zostali zaangażowani także
inni uczniowie i nauczyciele.
odczas
zajęć
artystycznych
uczniowie z gimnazjum mogli
wykazać się kreatywnością w tworzeniu plakatów propagujących idee
Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji. Na lekcjach języka
polskiego układali krzyżówki z hasłem „dysleksja”, a dzieci w świetlicy uczestniczyły w zajęciach pt.
„Zabawa z ortografią”. Podczas długich przerw wszyscy uczniowie mieli
możliwość rozwiązywania zagadek
ortograficznych, tym samym walcząc
o tytuł MISTRZ SŁOWA.

Biblioteka ogłosiła również konkurs
plastyczny dla dzieci i młodzieży
pt. „Święta z tradycją”. Inspiracją
dla konkursu była książka Marzeny
Kuźmińskiej pod tym samym tytułem. Komisja konkursowa wyłoniła po trzy najlepsze prace z każdej
grupy wiekowej. W sobotę 12 grudnia 2015 r. nastąpiło uroczyste
wręczenie nagród i otwarcie wstawy
w poczekalni przychodni w Otrębusach (Toeplitzówka). Dla wszystkich
uczestników konkursu przygotowano świąteczny prezent: uczestnictwo
w spektaklu „Teoś i Boże Narodzenie”
Teatru Dobrego Serca z Warszawy
oraz przyjazd szczególnego gościa,
św. Mikołaja. Organizatorem konkursu była Biblioteka Publiczna im.
Wacława Wernera w Brwinowie,
„Galeria Pomysłów Pasja Pracownia
edukacji artystycznej z Kań oraz portal otrebusy.pl. Szczególne podziękowania należą się dr. Motyczyńskiemu
za udostępnienie poczekalni NZOZ
Vita-Med.
7 grudnia w Oddziale dla Dzieci
w Brwinowie do dzieci przyjechał św.
Mikołaj, z workiem pełnym prezen-

C
P

la najmłodszych uczniów z oddziału przedszkolnego realizowano program „Poczytaj Bratkowi –
Dzieci czytają dzieciom” oraz warsztaty grafomotoryczne mające na celu
rozwijanie sprawności manualnej.
Dla zainteresowanych rodziców zorganizowano zajęcia pt. „Wskazówki
logopedyczne oraz
słów kilka o ryzyku
dysleksji”.

bib l i o t e k a

z a p r a s z a

„PROSTE, JAK… DRUT”

W

trakcie podsumowania Tygodnia Świadomości
Dysleksji odbyło się
rozstrzygnięcie konkursów i wręczenie
nagród oraz dyplomów, a także Turniej
Łamigłówek Ortograficznych dla dzieci
z dysleksją, podczas
którego uczniowie
rywalizowali między

tów. Każde dziecko, które dobrze odpowiedziało na zagadkę, dostało prezent. Tematem zagadek było wszystko to, co dotyczy zimy, Świąt Bożego
Narodzenia i św. Mikołaja. Dzieci
wspólnie z Mikołajem odśpiewały
kolędę. Mikołaj był zachwycony, długo rozmawiał z dziećmi, poczęstował
obecnych słodyczami i obiecał, że na
pewno przyjedzie za rok.
– Elżbieta Skalska,
Biblioteka Publiczna w Brwinowie,
filia w Otrębusach

Fot. BIBLIOTEka publiczna w Brwinowie

D

sobą w przyjaznej i radosnej atmosferze. Uczestnicy świetnie się bawili
– utrwalali zasady poprawnej pisowni, pobudzali wyobraźnię oraz
logiczne myślenie podczas różnych
konkurencji. Gimnazjaliści zaprezentowali swój autorytet z dysleksją,
przekazali także rady dla młodszych
kolegów i koleżanek. Dla dzieci
z klas I-III biorących udział w
konkursie dodatkowym przywilejem było uczestnictwo w Turnieju
Memory. Rozgrywki przebiegały
uczciwie i z uśmiechem na twarzy,
wyłoniono zwycięzców, mistrzów
gry. Konkursy dla dyslektyków
spotkały się z ciepłym przyjęciem
uczestników zabawy. Było wesoło
i przyjemnie, a młodzi ludzie „z trudnościami” uwierzyli w siebie.
Uwierzyli, że z dysleksją można
z sukcesem walczyć. Wszyscy uczestnicy doskonale się bawili i aktywnie brali udział w tym wyjątkowym
i nietypowym Tygodniu.
– Anna Grudzień,
Monika Rawska,
Joanna Wasak,
Zespół Szkół w Otrębusach

Rozmowa o najciekawszych
książkach przeczytanych w 2015 r.
w oddziale dla dzieci w Brwinowie,
ul. Kościuszki 1E,
w czwartek 17 grudnia o godz. 1045

warsztaty robótek na drutach
dla dzieci w wieku 7-12 lat.
Zajęcia w czwartki
o godz. 17 w Oddziale
dla Dzieci w Brwinowie.

Zachęcamy do zapoznania się z księgozbiorem dotyczącym
Świąt Bożego Narodzenia, z książkami kucharskimi, z poradnikami,
jak zrobić własnoręcznie ozdobę świąteczną lub prezent
dla najbliższych. W bibliotece są też książki dla najmłodszych,
w pięknych szatach graficznych i z ciekawymi tekstami.
Fot. ZS w Otrębusach
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Ponad 50 lat razem: uroczyste wręczanie medali od Prezydenta RP
Burmistrz Arkadiusz Kosiński
wręczył dziesięciu parom
medale przyznane przez
Prezydenta RP za ponad 50
lat małżeństwa. Uroczystość
odbyła się 13 listopada
w
Otrębusach.
Kolejne
dwie pary odebrały medale
w Urzędzie Gminy Brwinów.

B

urmistrz Arkadiusz Kosiński
wręczył dziesięciu parom medale przyznane przez Prezydenta RP
za ponad 50 lat małżeństwa. Uroczystość odbyła się 13 listopada w
Otrębusach.
a tę wyjątkową uroczystość
burmistrz gminy Brwinów
Arkadiusz Kosiński wraz z kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
Mirosławą Osęką zaprosili zamieszkałych w gminie Brwinów jubilatów z długim stażem małżeńskim.

N

Ponad 50 lat razem świętowali: Leokadia i Jerzy Kawęczyńscy, Józefa
i Władysław Kowalczykowie, Halina
oraz Witold Minksztymowie, Lucyna i Edward Śniegowscy, Władysława
i Marian Mazurkowie, Anna i Wacław Marchelowie, Irena i Edward
Maciszewscy, Elżbieta i Wiktor Jaworscy, Jadwiga i Marian Nowakowie, Danuta i Leszek Góralscy.

N

ajdłuższym, 60-letnim stażem
mogą pochwalić się Leokadia
i Jerzy Kawęczyńscy, którzy zawarli
związek małżeński w 1955 r. Kolejne
pary wzięły ślub w 1960, 1963 oraz
1964 r. Sześć par ślubowało sobie
miłość w 1965 r. Cztery „najmłodsze” stażem małżeńskim pary pobrały się w Brwinowie.

G

ratulacje i życzenia zdrowia
oraz dalszego darzenia się miłością i szacunkiem składali burmistrz Arkadiusz Kosiński oraz
wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

w Brwinowie Małgorzata Kucharska. Jubilaci otrzymali bukiety
kwiatów oraz kosze wypełnione słodyczami.

J

ubilaci świętowali w gronie najbliższej rodziny i przyjaciół.
Obecne były dzieci, wnuki, a także
prawnuki, dla których dziadkowie
są wzorem do naśladowania. Nie
zabrakło tortu z napisem „Jubileusz
małżeństwa”, a zaproszeni goście
wznieśli toast lampką szampana
i odśpiewali jubilatom gromkie „Sto
lat”. Na skrzypcach akompaniował
Łukasz Parcheta.

3

grudnia 2015 r. burmistrz Arkadiusz Kosiński wręczył kolejnym
dwóm parom medale przyznane
przez Prezydenta RP z okazji jubileuszu ponad 50 lat małżeństwa.
odczas spotkania w Urzędzie
Gminy Brwinów burmistrz Arkadiusz Kosiński wraz z kierowni-

P

kiem Urzędu Stanu Cywilnego Mirosławą Osęką przekazał dwóm parom zamieszkałym na terenie gminy
Brwinów medale przyznane przez
prezydenta RP. Państwo Barbara i
Krzysztof Chotkowscy oraz Teresa
i Marian Woźniakowie mogą pochwalić się ponad 50-letnim stażem
małżeńskim. Jak zgodnie stwierdzili, nie wiedzą, kiedy ten czas
tak im zleciał. Wraz z serdecznymi
życzeniami od burmistrza przyjęli
bukiety kwiatów, kosze wypełnione
słodyczami oraz pamiątkowe upominki.
ary małżeńskie, które w najbliższym czasie obchodzić będą
okrągłą 50. rocznicę zawarcia związku małżeńskiego, oraz pary, które są
małżeństwem dłużej niż 50 lat, a nie
otrzymały jeszcze medali przyznawanych przez Prezydenta RP, proszone są o kontakt z Urzędem Stanu
Cywilnego w Urzędzie Gminy Brwinów, tel. 22 738 25 61.

P

Pracownicy ŚOPS: z sercem do pracy
Z jednej strony potrzebna jest wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka. Z drugiej strony – umiejętność poruszania się w gąszczu przepisów. Pracownicy Środowiskowego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Brwinowie, obchodzili 19 listopada 2015 r. Dzień Pracownika Socjalnego.
opiecznych. Tradycyjne kojarzenie
ŚOPS-u z zasiłkami dla biednych też
dalekie jest od codziennej praktyki. – My po prostu wspieramy ludzi
w ich potrzebach – mówiła dyrektor
Joanna Dzierzba, podając jako przykłady interwencje w przypadkach
przemocy, wspieranie osób, które
nie radzą sobie z problemem alkoholizmu, aktywizację bezrobotnych,
zapewnianie opieki dla pogorzelców
czy działalność świetlic socjoterapeutycznych. Rosną też zadania nakładane na opiekę społeczną przez
państwo i rosną wydatki. W tegorocznym budżecie gminy Brwinów
środki przeznaczone na opiekę społeczną przekraczają 9,5 mln zł.

Na zdjęciu powyżej: dyrektor ŚOPS Joanna Dzierzba i kierownicy działów
– Jolanta Spoczyńska (Dział Pomocy Środowiskowej), Małgorzata Kret (Dział
Usług Opiekuńczych), Marianna Wojciechowska (Dział Świadczeń), Bogumiła Rypkowska (Księgowość) oraz Agnieszka Olejniczak (Dział Wspierania
Rodziny). Poniżej: zgrany zespół „siłaczy” – pracownicy brwinowskiego ŚOPS.

Fot. Urząd Gminy Brwinów – pr (2)

Wśród codziennych działań brwinowskiego Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej jest nie tylko
przyznawanie zasiłków i zapomóg,
opieka nad osobami niepełnosprawnymi, uzależnionymi, rodzinami
w potrzebie, ale także prowadzenie świetlic, warsztaty pomagające
w radzeniu sobie z wychowywaniem dzieci, terapia różnego rodzaju
uzależnień, ale także trudne sprawy
związane z przemocą w rodzinie.
Praca jest trudna i wymagająca, ale
– co nieustannie podkreślała dyrektor brwinowskiego ŚOPS Joanna
Dzierzba – wykonują ją niezwykli
ludzie, którzy na co dzień potrafią
z uśmiechem pokonywać trudności
i mają wielkie serce dla swoich pod-
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Podwarszawskie
Trójmiasto
Ogrodów :

KONSULTACJE
na temat
gospodarki
wodnej
Od 1 do 21 grudnia 2015 r. trwają konsultacje społeczne „Koncepcji programowo-przestrzennej całościowego uregulowania
i ochrony stosunków wodnych na terenie gmin Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów”. Mieszkańcy obszaru Brwinowa, Milanówka i Podkowy Leśnej mogą wyrazić swoją opinię na temat tego opracowania.

O

pracowany program uregulowania gospodarki wodnej na
obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów tworzy podstawy
efektywnego gospodarowania zasobami wodnymi, z uwzględnieniem
ochrony stosunków wodnych. Wnioski wynikające z opracowania mogą
stanowić fundament do stworzenia
katalogu dobrych praktyk w dziedzinie zarządzania gospodarką wodną
na obszarze gmin PTO.

K

oncepcja zawiera diagnozę stanu
i opis głównych problemów gospodarki wodnej. Została wykonana
inwentaryzacja urządzeń wodnych,

Koncepcja CMENTARZa
w Żółwinie

K

onsultacje dotyczyły projektu
cmentarza komunalnego i założeń projektowych przedstawionych
w koncepcji oraz na wizualizacjach.
W ramach prowadzonych konsultacji społecznych wpłynęło pięć wniosków od mieszkańców obszaru PTO
oraz opinia połączonych komisji
Rady Miejskiej w Brwinowie - Komisji Rolnictwa, Środowiska i Ładu
Przestrzennego oraz Komisji Inwestycji i Finansów.

K

onsulatacje nie obejmowały
kwestii lokalizacji cmentarza,

„SAmorządowy lider
Zarządzania ”
Gmina Brwinów znalazła się
wśród 12 finalistów konkursu
ogłoszonego przez Związek
Miast Polskich.

oceniono też funkcjonujący system
melioracyjny. Na terenie gminy Brwinów sprawnie działa Spółka Wodna,
która od kilku lat systematycznie
odtwarza i konserwuje rowy. Na gospodarkę wodną znaczący wpływ ma
także poziom skanalizowania obszaru gmin. Przeprowadzona analiza
wskazuje Podkowę Leśną jako obszar
o największym zagrożeniu powodziowym. Jest to spowodowane m.in.
niewystarczającym światłem przepustów oraz dużym stopniem zurbanizowania obszaru gminy. Zabudowa
na dawnych terenach zalewowych
niesie ryzyko podtopień, np. w rejonie rzeki Zimna Woda.

W

spółpraca trzech gmin pozwoli na wypracowanie wspólnych
rozwiązań w tym zakresie tak, aby
dzięki prawidłowej gospodarce wodnej można było zapobiegać z jednej
strony skutkom długotrwałej suszy,
a z drugiej strony – zagrożeniu powodziowemu. Konieczna jest m.in.
poprawa stanu odwodnienia dróg
i torowisk, budowa zbiorników retencyjnych, odtwarzanie i przebudowa
urządzeń melioracyjnych.

cyjną lub elektroniczną na adres:
Arcadis Sp. z o.o.
ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa
z dopiskiem „Konsultacje PTO”
E-mail: pto@arcadis.com
tytuł e-maila „Konsultacje PTO”

wagi do opracowanej koncepcji (dokumenty dostępne są na
stronie brwinow.pl) należy składać
do 21 grudnia 2015 r. pocztą trady-

Projekt „Podwarszawskie Trójmiasto
Ogrodów – poprawa spójności obszaru
Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie
polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej
i komunikacji” współfinansowany jest
ze środków Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz ze środków budżetu państwa.

płynęły też uwagi dotyczące
formy budynku domu pogrzebowego, jak również uwagi negujące

jego budowę. Projektant wyjaśnia:
założeniem było uzyskanie współczesnej formy budynku, odpowiedniej do czasów, w których powstaje.
Ze względu na ustronną lokalizację
dom pogrzebowy nie stanowi elementu istniejącej zabudowy czy układu urbanistycznego wsi. Jego otoczeniem będzie krajobraz przyrodniczy.

Powstanie domu pogrzebowego jest
konieczne: wynika to z obowiązujących przepisów. Przepisy regulują też
rodzaj ogrodzenia cmentarza. Powinno ono być wykonane z trwałego
materiału o wysokości nie niższej niż
1,5 m, tak więc zmiana formy i wysokości ogrodzenia cmentarza nie jest
w tym przypadku możliwa.

Celem konkursu „Samorządowy
Lider Zarządzania 2015 – Razem
dla rozwoju” jest znalezienie najciekawszych przykładów praktycznie stosowanych metod i narzędzi
współpracy międzysamorządowej
i międzysektorowej. Jury wybrało
12 finalistów spośród 27 zgłoszonych projektów. Wyniki zostaną
ogłoszone 16 grudnia (już po ukazaniu się tego numeru „Ratusza”).

Znalezienie się w gronie finalistów
jest już dużym sukcesem, zwłaszcza że konkursowe jury doceniło
zgłoszenia gminy Brwinów dotyczące aż dwóch standardów:
skład partnerstwa z punktu widzenia jego potrzeb oraz programy rozwoju dla obszaru funkcjonalnego. Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów służyć może jako
modelowy przykład. Do współpra-

cy włączyły się nie tylko samorządy, ale także podmioty pochodzące
z różnych sektorów i środowisk. Powstają strategie wspólnych działań.
Konkurs jest częścią projektu realizowanego przez Związek Miast Polskich
i partnerów (Związek Powiatów Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP
oraz Norweski Związek Władz Lokalnych i Regionalnych), ze środków
Mechanizmu Finansowego EOG.

U

Mieszkańcy i radni wypowiedzieli się w konsultacjach
koncepcji cmentarza komunalnego w Żółwinie.
a jednak temat ten pojawił się w
trakcie ich trwania. Lokalizacja
cmentarza we wsi Żółwin została
zatwierdzona uchwałą Rady Miejskiej w Brwinowie już w 2000 r.
Wówczas miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wskazywał usytuowanie cmentarza parafialnego. Konieczność założenia nowego
cmentarza jest uzasadniona istotnymi względami społecznymi.

W
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Wszystkim mieszkańcom gminy Brwinów i sąsiadom
przypadkowym gościom i wiernym widzom
słuchaczom i artystom, młodym mamom i aktywnym babciom
zapracowanym czterdziestolatkom i radosnym gimnazjalistom
wędkarzom i piłkarzom
słowem
wszystkim Wam życzymy:
radosnych poniedziałków i krótkich kolejek w sobotnie przedpołudnia
inspirujących przypadkowych spotkań
niekurczącego się grona przyjaciół
siły woli, by wytrwać w diecie, zdrowia dla zwierząt domowych
i miłości

OKej

a wszystkich niecierpliwie wyczekujących świąt zapraszamy na magiczny, teatralny, przedświąteczny weekend...
w OKeju i w OWCY w sobotę, w Otrębusach w niedzielę:
świąteczny rarytas – Teatr Małe Mi! bożonarodzeniowa Szydełkowa Szopka Babci Klary, a w niej wszystkie postaci znane z tradycyjnej szopki – jest
tu Dzieciątko, Maria, Józef, są Trzej Królowie, Pasterze, Zwierzęta i... duuużo Aniołów; jasełkowe przedstawienie – ze wspólnym śpiewaniem kolęd
i pastorałek – wprowadza młodych widzów w niezwykły świat Wigilijnej Nocy;
również w sobotę, na Scenie Kameralnej OK, debiut Grupy Teatralnej Lampaka działającej pod kierunkiem Pawła Remeza – Opowieść Wigilijna
Karola Dickensa w adaptacji członków grupy;
poniedziałek zaś muzyczny – w Wieczorze Kolęd zaprezentują się uczniowie pracowni muzycznych OKeja – nastrojowo zabrzmią: fortepian, gitara,
saksofon oraz perkusja;
a po świętach? po hucznym Sylwestrze? nie zabraknie noworocznego koncertu w stylu wiedeńskim – już 3 stycznia 2016 roku Kwartet Prima Vista
wprowadzi nas w klimat wytwornych balów karnawałowych, a kilka dni później powrócimy do kolęd i pastorałek w wykonaniu uczniów pracowni
gitary klasycznej prowadzonej przez panią Beatę Makarewicz oraz koncertującego tu i ówdzie Chóru Wydartych Domom Kur – szczegółów warto
szukać na ok.brwinow.pl oraz na naszej stronie fejsbukowej
zapraszamy
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SUKCESY SUKCESY SUKCESY
-Kalińskiej, i naszym tancerkom oraz życzymy im sukcesów na coraz większych scenach!
Dziekan BUKW
Marzena Wysocka

3 stycznia

KONCERT NOWOROCZNY

Kwartet Prima Vista zagra
utwory tradycyjnie wykonywane
przez Filharmoników Wiedeńskich
podczas noworocznych koncertów
Sala Kameralna OK
[OKej, ul. Wilsona 2, Brwinów]
12.00

UNIWERSYTET KAŻDEGO WIEKU
Miło nam poinformować, że słuchaczki naszego uniwersytetu, tańczące w zespole Tańców Etnicznych
Brwinowskiego Uniwersytetu Każdego Wieku, zdobyły
III miejsce na XIII Ogólnopolskim Przeglądzie Twórczości Artystycznej Seniorów „Teraz My”.

Dziekan BUKW
Marzena Wysocka

9 stycznia
GITAROWY KONCERT KOLĘDOWY
UCZNIÓW BEATY MAKAREWICZ
[Świetlica OK, ul. Krótka 10, Otrębusy]
17.00
PRACOWNIA PLASTYCZNA OK
Adepci pracowni plastycznej pani Agnieszki Kremky
po raz kolejny zostali docenieni w szerokim, dalekim
świecie. Gratulujemy zdolniachom i – przede wszystkim
– pani Agnieszce Kremky!

Gratulujemy instruktorce, pani Annie Abramowicz-

Wyróżnienia otrzymali:
Max Kamoji, kl. II
Konrad Mengual, kl. II
Maja Trzciałkowska, kl. VI

BILANS ZAMKNIĘCIA
Wypada podsumować rok. Zastanowić się, z czym go zaczynaliśmy i z czym kończymy.
Czy osiągnęliśmy to, co zamierzaliśmy, czy w ogóle planowaliśmy coś na samym początku i czy daliśmy
sobie margines, po którym szalał nieokiełznany stworek żyjący w zakamarkach kultury, zwany potocznie SPONTANEM?
Czy dokonała się dzięki naszym działaniom jakaś ZMIANA?
Czy udało nam się wykrzesać trochę dobrej energii, która przyciąga wartościowych, inspirujących ludzi?
Czy było dzięki nam miło, dostojnie, śmiesznie?
Czy słuchaliśmy uważnie tego, co do nas mówicie?
Czy wskazaliśmy jakieś nowe możliwości spędzania wolnego czasu, czy ktoś dzięki podjętym inicjatywom czegoś nowego się nauczył?
Zrobimy rachunek zysków i strat i rok 2016 rozpoczniemy bogatym bilansem otwarcia. Takim, że mucha
nie siada, że zdechnie, zanim doleci.
Czyli...
wszystkiego OKej w Nowym Roku!

LISTY doElizy
Drodzy czytelnicy,
wydawać by się mogło, że zupełnie
niedawno z naszej redakcyjnej skrzynki
wypadły listy z zapytaniem o program
akcji „Lato w mieście”, a tu za oknem
wieje i po szesnastej już ciemno. Nic
więc dziwnego, że zaczęły wypadać
listy z pytaniami o akcję zima. Zanim
więc weźmiemy na warsztat Państwa
zapytania dotyczące nowych zajęć
w Ośrodku Kultury czy przepisów na

zdrowe potrawki dla spasionych kotów,
zajmijmy się zimą, bo niechybnie nadejdzie (i koty będą jeść jeszcze więcej).
Zapisy na „Zimę w mieście” trwają od
pierwszego grudnia i póki co, nie będziemy wprowadzać limitów. Zapraszamy wszystkie dzieci. Na pytania o szczegółowy program przygotowywany
na tę okazję, odpowiadam w imieniu
organizatorów: na liście chętnych znajdują się dzieci, zarówno siedmioletnie,
jak i dwunastolatki. Dlatego program
zostanie przygotowany z uwzględnieniem potrzeb różnych grup wiekowych.
Myślę, że najpóźniej miesiąc przed feria-

mi zimowymi zostanie Państwu przedstawiony plan zabawowo-edukacyjny.
Na pewno będzie wesoło, ale nie ma
się co łudzić, że dzieci spędzą czas na
zabawie i nie będą musiały się czegoś
nauczyć, zbadać, zgłębić, poszerzyć
horyzont. Przecież to przyszłość naszego narodu i gminy. Przyszli urzędnicy,
hipsterzy, radni, przedsiębiorcy. Trzeba
o nich teraz zadbać, by potem nie było
za późno.
Eliza
Zachęcamy do pisania listów do redakcji Qltywatora
qltywator@ok.brwinow.pl

10 stycznia
MIERZYMY WYSOKO
24.FINAŁ WOŚP
[OKej, ul. Wilsona 2, Brwinów]
18.00
17 stycznia
DZIEŃ HISZPAŃSKI
spotkanie dla dzieci
[OKej, ul. Wilsona 2, Brwinów]
11.00
wieczór dla dorosłych
[OKej, ul. Wilsona 2, Brwinów]
18.00
23 stycznia
CYRKOWY BAL KARNAWAŁOWY
DLA DZIECI
[OSP, ul. Pszczelińska 3, Brwinów]
18.00
23 stycznia
CHWDK W SZYDŁOWCU
9. Szydłowieckie Spotkania
Chóralne im. Zofii Stachowskiej

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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Fot. tennis life Brwinów (3)

Dziecięce talenty tenisowe
Sezon na grę w tenisa trwa przez cały rok. Klub Tennis Life
Brwinów organizuje tenisowe imprezy dla najmłodszych
i wyławia talenty.

N

a kortach w Brwinowie często można spotkać bardzo
młodych zawodników: to wynik
realizowania przez KS Tennis Life
ogólnopolskiego programu Tenis10,
którego celem jest popularyzacja
tej dyscypliny wśród najmłodszych.
Turniej zorganizowany 22 listopada
2015 r. w Brwinowie cieszył się bardzo dobrą frekwencją: wśród około
60 dzieci w wieku od 6 do 9 lat połowę stanowili zawodnicy Tennis Life.
W turnieju wzięli udział uczniowie
Zespołu Szkół nr 1, którzy są podopiecznymi nauczycielki prowadzącej tam zajęcia o profilu sportowym
– Magdalena Przydatek z powodzeniem stara się zaszczepiać najmłodszym zamiłowanie do sportu.

Na turniej w Brwinowie przyjechali także goście z Łodzi, Warszawy
i Bełchatowa. Świetną formę potwierdziła Julia Pacocha, która wygrała kolejny turniej z rzędu. – Nie
sposób nie być pod wrażeniem nie
tylko jej umiejętności technicznych
– chwalił Julię prezes Waldemar Cecuła. – Dziewczynka ma dopiero siedem lat, ale ma serce do walki!
ulia Pacocha startuje w barwach
klubu Tennis Life Brwinów.
Ostatnie tygodnie są dla niej bardzo
udane: zwyciężyła m.in. w zawodach rozegranych 14 i 15 listopada
na kortach warszawskiej Legii.
– W zawodach wzięło udział ponad
150 osób, z całej Polski, w tym cała
czołówka Mazowsza. Można się po-

J

kusić o stwierdzenie, że był to jeden
z największych turniejów tenisowych dla dzieci, jaki kiedykolwiek
odbył się w Polsce – relacjonował
prezes Waldemar Cecuła. – Julia
zrobiła tam prawdziwą furorę w kategorii czerwonej (dzieci z rocznika 2007 i młodsze) – dodał. Słowa
uznania należą się Przemysławowi
Lewandowskiemu, trenerowi Julki.
ukcesy odnoszą też starsze zawodniczki klubu sportowego

S

Tennis Life, które startują w kategorii skrzatek (do 12 lat). Karolina
Grzeszczuk i Kinga Ziółkowska
wywalczyły sobie awans do finału
Drużynowych Mistrzostw Polski.
Na zawodach rozegranych w dniach
11–13 grudnia w Zabrzu trafiły na
mocniejsze przeciwniczki, ale ósme
miejsce drużynowe dla klubu Tennis
Life jest i tak dużym osiągnięciem.
Na zdjęciu u góry: „skrzatki” Karolina Grzeszczuk i Kinga Ziółkowska.
Obok: pamiątkowe zdjęcie z turnieju Tenis10 rozegranego na kortach
w Brwinowie.
Na zdjęciu poniżej: zawodnicy Tennis
Life wracają z pucharami z kolejnych
zawodów: Julia Pacocha i Tymoteusz
Mazgajski na turnieju o Puchar Prezydenta Radomia.

Orlik w Żółwinie: na medal
Wśród argumentów przemawiających za przyznaniem dla Brwinowa tytułu „Sportowa Gmina” było m.in. funkcjonowanie Orlika w Żółwinie.
Obiekt zarządzany przez Gminny Ośrodek Kultury tętni życiem i gości ciekawe imprezy.
Wyróżnienie „Boisko na medal” jest przyznawane dla obiektów sportowych, które są eksploatowane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz regularnie pielęgnowane, a przez to są trwałe i przyjazne dla
użytkowników. Dodatkowo liczy się też aktywna działalność w promocji sportu i rekreacji. Klub
Sportowa Polska nagradza tytułem „Boisko na medal” samorządy rozwijające swoją bazę sportową
oraz zarządców obiektów, którzy mogą być przykładami dla innych.

Impreza

p o d pat r o n at e m

Burmistrza Gminy Brwinów

Festiwal Sztuk Walki w Brwinowie
Klub Sportowy Pantera Brwinów już po raz piąty zorganizował Festiwal Sportów oraz Sztuk Walki. Podczas imprezy,
która odbyła się 27 listopada 2015 r., prezentowali się zarówno młodzi adpeci, jak i doświadczeni zawodnicy.
Prezes klubu Kazimierz Rutkowski zaprezentował filmowe podsumowanie działalności Pantery Brwinów. Zawodnicy już od wielu lat wyjeżdżają
na zawody i pokazy w kraju i za granicą, biorą też udział w klubowych
zgrupowaniach. Film przywołał także wspomnienia z poprzednich edycji
Festiwalu Sztuk Walki. W tym roku jako pierwsze na tatami wystąpiły panie, które uczestniczą w zajęciach samoobrony. Pokaz przygotowali także
młodzi adepci jujitsu oraz najbardziej doświadczeni zawodnicy. Gośćmi
specjalnymi byli zawodnicy klubu Budokan z Piastowa.
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Fot. Elżbieta Nitecka

Sportowa Gmina 2015 i Pasjonat Sportu
Brwinów znalazł się po raz kolejny wśród samorządów nagrodzonych tytułem „Sportowa Gmina”. Przyznano też indywidualne wyróżnienia za wkład w rozwój kultury fizycznej. Dyplom i medal Pasjonata Sportowej Polski otrzymał
Wojciech Nitecki z Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”.

S

J

eszcze zanim przyznano tytuły gminom, na scenę zaproszeni
zostali laureaci uhonorowani tytułem „Pasjonat Sportowej Polski
2015”. Jednym z wyróżnionych
był Wojciech Nitecki z Brwinowa.
Wzruszony odbierał medal, który wręczyli mu wybitni sportowcy
i medaliści olimpijscy: Paweł Nastula i Grzegorz Skrzecz. Kapituła konkursowa doceniła ludzi, którzy na
co dzień promują sport i rekreację,
zachęcają do uprawiania zdrowego
stylu życia i są inicjatorami imprez
sportowych. Wojciech Nitecki od
2006 r. związany jest z Towarzystwem Gimnastycznym „Sokół”,
w którym pełni obecnie funkcję
kierownika sekcji trójboju siłowego
i kulturystyki. W Brwinowie znają
go prawie wszyscy. Jest pomysłodawcą i organizatorem przeprowadzonych już 15-krotnie Mistrzostw
Brwinowa w wyciskaniu sztangi
leżąc oraz uczestnikiem wielu zawodów siłowych w kraju i za granicą.
W ubiegłym roku na Mistrzostwach
Świata Federacji WUAP w wyciska-

Na zdjęciu obok:
mistrz olimpijski i wielokrotny
mistrz świata i Europy Paweł
Nastula, mistrz federeacji WUAP
Wojciech Nitecki oraz medalista
olimpijski Grzegorz Skrzecz.
Na zdjęciu poniżej:
Do kolekcji sportowych trofeów
Wojciecha Niteckiego dołączył
okolicznościowy medal „Pasjonat
sportowej Polski”.

niu sztangi leżąc w Austrii stanął
na najwyższym miejscu na podium.
Jego pokazy siłowe są wielką atrakcją imprez gminnych i przyciągają
zawsze liczną grupę kibiców. Zainteresowanie tą nietypową dyscypliną
sportu przekazuje młodym mieszkańcom Brwinowa. W sekcji trójboju siłowego i kulturystyki pod okiem
kierownika trenuje 15-osobowa grupa młodzieży i dorosłych.

G

mina Brwinów wspiera kluby
sportowe i inwestuje w infrastrukturę sportową, budując m.in.
ścieżki rowerowe. Pojawiają się nowe
miejsca rekreacji i place zabaw w sołectwach. Kultura fizyczna łączy się
w tym przypadku z rekreacją. Coraz
więcej osób decyduje się na aktywne spędzanie wolnego czasu. W tym
roku rozpoczęto budowę nowej hali
gimnastycznej przy ZS nr 1 w Brwinowie. Budynek ma posiadać trzy
kondygnacje o łącznej powierzchni
1914 m². Hala zostanie wykonana
jako budynek pasywny. Udało się
już pozyskać pierwsze dofinansowanie na jej budowę. Więcej na ten
temat w artykule na str. 1.

Wygrali – jak z Realem w Madrycie
Pokonanie faworyta na jego własnym terenie to podwójne
zwycięstwo. Wygrać z Realem w Madrycie – to porównanie
przemawiające do kibiców piłkarstwa, ale w międzygminnych rozgrywkach z cyklu Mazovia Cup podobną rangę ma
zwycięstwo koszykarzy z Brwinowa nad reprezentacją gminy Michałowice w Komorowie.
Fot. z archiwum Arkadiusza Janiszka

portowa Gmina to wyróżnienie
przyznawane samorządom, które w szczególny sposób starają się o
rozwój kultury fizycznej na swoim
terenie, np. poprzez budowę obiektów sportowych, zapewnienie szerokiej oferty zajęć, rozwój różnych
dyscyplin sportu i organizację imprez sportowych, popularyzujących
sport wśród mieszkańców. Wśród
38 nagrodzonych takim tytułem
w tegorocznej edycji są nie tylko
duże aglomeracje, gdzie powstają
imponujące areny sportowe, ale też
mniejsze miasta i gminy, które działają na skalę swoich możliwości.
Laureaci spotkali się na gali zorganizowanej 26 listopada 2015 r. w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie.

Zwycięski zespół składał się z uczniów Gimnazjum nr 1 oraz Gimnazjum
nr 2 w Brwinowie. Stoją od lewej: Patryk Daniluk (1), Krzysztof Rowicki (2),
Kasper Wojewódzki (1), Adrian Lewandowski – najlepszy zawodnik turnieju
(1), Hubert Kidziński (2), Piotr Sarniak (1), Rafał Słyk (1). Klęczą od lewej:
Adam Federczyk (1), Paweł Walasek (1), Mateusz Kocoń (1), Arkadiusz Kosiński – burmistrz gminy Brwinów, Arkadiusz Janiszek – opiekun drużyny
i nauczyciel ZS nr 1 w Brwinowie. Leży: Karol Suchecki-Tuszyński (2).
W historii rozgrywek Mazovia Cup, organizowanych przez Stowarzyszenie
Gmin Zachodniego Mazowsze, brwinowianie nie zwyciężyli w tak imponującym stylu – i to w koszykówce! 28 listopada 2015 r. będzie pamiętną
datą. Wyjście z grupy eliminacyjnej dodało drużynie z Brwinowa pewności
siebie: Leszno zostało pokonane z wynikiem 20:0, a Błonie – 20:9. Faworytem turnieju była jednak od początku reprezentacja gospodarzy. W swojej
grupie eliminacyjnej Michałowice pokonały Nadarzyn oraz Podkowę.
Finał był bardzo emocjonujący. Ostatecznie zakończył się zwycięstwem
Brwinowa 17:16. Najlepszym zawodnikiem turnieju został Adrian Lewandowski. GRATULACJE dla zawodników i nauczycieli z obu szkół!
Fot. Urząd gminy Brwinów -PR
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Naprzód Brwinów: droga do marzeń
Naprzód Brwinów rocznik 2000/2001. Drużyna, która od ośmiu
lat wzbudza zainteresowanie nie tylko na Mazowszu, ale i w
kraju. Przewinęło się przez nią aż 10 reprezentantów kadry
Mazowsza. Ta drużyna potrafiła rywalizować z powodzeniem
z silnymi zespołami z kraju i ponownie wraca do najlepszej
ósemki zespołów z rocznika 2000 na Mazowszu.

C

el przed tym sezonem był jasny. Brwinów grał przed rokiem
w ekstralidze i ponownie chciał do
niej powrócić. Nie jest to łatwe, bo
chętnych sporo, a miejsce premiowane awansem zaledwie jedno w
grupie. Zatem cały sezon trzeba
prezentować nie tylko wysoką, ale
i równą formę, bo strata punktów
może być już nie do odrobienia. Kto
jak kto, ale my o tym już wiedzieliśmy. Choć po spadku z ekstraligi za
cel numer jeden postawiliśmy sobie
poprawę naszej gry, to przecież najłatwiej się rozwijać wśród najlepszych. Stąd marzenie o powrocie do
elity. I tak oto, kroczek po kroczku je
spełnialiśmy.
Fot. BKS Brwinów naprzód (2)

P

ół roku temu uplasowaliśmy
się na drugim miejscu w I lidze
wojewódzkiej, dwa punkty za liderem. Ale ciśnienia z tego powodu
jakoś nie mieliśmy. I chyba to dało
nam jeszcze większą pewność siebie, a może i większy luz na boisku
w kolejnej rundzie. Przynajmniej
tak można ocenić grę niektórych
naszych zawodników. Po prostu jak
w życiu: nie ma tego złego, co by na
dobre nie wyszło.

P

rzede wszystkim do każdego ze
spotkań podchodziliśmy z dużym zaangażowaniem. Z każdym
meczem prezentowaliśmy się coraz
lepiej i wiedzieliśmy, że zmierzamy
w dobrym kierunku. Wprawdzie
w piątej kolejce przytrafiła nam się
wpadka z Pogonią Grodzisk Mazowiecki, jednak ten mecz tylko
podrażnił i zmobilizował zespół.
Bo właśnie po przegranej przyszła
seria aż 9 meczów bez porażki!
W tej serii zanotowaliśmy tylko jeden remis z Unią Warszawa.

W

sumie, grając niemal na całym Mazowszu od Ciechanowa przez Warszawę aż do Ostrołęki, wygraliśmy 12 z 14 meczów!
W całym sezonie mieliśmy zaledwie
jeden remis i jedną porażkę. Strzeliliśmy 49 goli (najlepszym strzelcem okazał się Szymon Śmieciński),

a straciliśmy 11. Ta ostatnia statystyka to również rekord ligowy.
Ze wszystkich drużyn występujących na tym poziomie rozgrywkowym Mazowieckiego Związku
Piłki Nożnej najrzadziej wyciągaliśmy piłkę z siatki. Co więcej, drugą
w tabeli Szkołę Futbolu Warszawa
wyprzedziliśmy aż o osiem punktów. Liczby zatem nie kłamią. Sukces
w tym sezonie należał się drużynie
juniorów młodszych Naprzodu Brwinów i ta drużyna sukces osiągnęła.

J

est jednak jedno „ale”. Piłka nożna to nie matematyka. Tutaj nie
grają liczby i statystyki. Liczą się
umiejętności, serce do walki, duch
zespołu i odrobina szczęścia. Ważne jest podejście piłkarzy, trenera,
rodziców. Sukcesu nie osiąga się za
dotknięciem czarodziejskiej różdżki: to ciężka praca wszystkich. Co
ważne, to bycie z drużyną na dobre
i na złe. Bo tych słabszych momentów nie da się tak po prostu wykasować. One były, są i będą. Kto tego

o g ł o s z e n i e

nie rozumie, nie wzbije się na szczyt.
A jeśli nawet mu się to uda, to spadnie szybciej niż myśli. Dlatego o tych
wszystkich rzeczach nie możemy
zapomnieć, grając od marca w ekstralidze. Łatwo nie będzie, to pewne
i my to wiemy. Ależ ile to już razy
ten zespół był wystawiany na próbę. I najważniejsze: ileż to już razy
z tych prób wychodził zwycięsko.
kład Naprzodu Brwinów rocznik 2000/2001, który wywalczył
awans do ekstraligi juniorów młodszych w sezonie 2015/2016 – runda
jesienna: Aleksy Stawiński (br.),
Adrian Lewandowski, Mateusz
Matyjasek, Piotr Cybulski (kpt.),
Maciej Mutwicki, Jakub Składowski, Szymon Śmieciński, Krzysztof
Szuster, Dawid Śliwowski, Maciej
Mroczkowski, Daniel Bogucki, Mateusz Przybyszewski, Jakub Martynow, Aleksander Orzeł, Jan Chyziak, Ernest Szafran, Leonard Panfil.
Trener: Marcin Parzuchowski. Kierownik zespołu: Dariusz Cybulski.
– Marcin Kośla,
prezes BKS Naprzód Brwinów
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ZGŁOŚ AWARIĘ LAMP ULICZNYCH!
Wystarczy zadzwonić pod numer



22 720 39 07 Telefon czynny 24 h/7 dni w tygodniu

Punkty, w których można otrzymać Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy Brwinów „Ratusz”. Kolejne wydanie planowane jest 20 stycznia 2016 r.

BRWINÓW: INSTYTUCJE, PLACÓWKI OŚWIATOWE, Przychodnie, AGENCJA POCZTOWA		
Urząd Gminy Brwinów – ul. Grodziska 12 oraz ul. T. Kościuszki 4A  Biblioteka Publiczna w Brwinowie – ul. Grodziska 12  Gminny Ośrodek
Kultury – ul. Wilsona 2  Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej – ul. T. Kościuszki 4A  ZS nr 1, ul. J. Piłsudskiego 11  ZSO, ul. Żwirowa 16 
Przedszkole Słoneczne, ul. Słoneczna 6  Przedszkole Leśne, ul. S. Lilpopa 4  Filia przedszkola, ul. J. Piłsudskiego 19  NZOZ Alfa – ul. Powstańców
Warszawy 8  NZOZ Peronowa, ul. Peronowa 4B  Agencja pocztowa, ul. 11 Listopada 4F/F				
BRWINÓW: SKLEPY
Sklep „Czwórka” – ul. Grodziska 4,  Apteka – ul. Grodziska 7  sklep – ul. Grodziska 10  Książki Galeria Brwinów – ul. Grodziska 46  Hurtownia
Magmar – ul. Wilsona 52  Sklep Krokodyl – ul. Wilsona  Sklep Jaworek – ul. Wilsona 28A  sklepy przy Rynku: Zdrowa żywność  Carrefour 
Antoniak  Melba  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, owczarnia: NZOZ Basis, ul. Kazimierzowska 33D
DZIĘKUJEMY ZA POMOC W DYSTRYBUCJI „RATUSZA” SOŁTYSOM SOŁECTW:
 Biskupice  Czubin  Krosna  Milęcin  Terenia  Owczarnia  Żółwin  Parzniew  Falęcin  Moszna  Domaniew  Kotowice  Koszajec

