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Pałac w parku w Brwinowie znalazł się wśród projektów, które uzyskają dofinansowanie w ramach Działania 5.3
Dziedzictwo kulturowe „Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020.

N

iemal rok trwało oczekiwanie na wyniki naboru. O dotację
na renowację zabytków starało się kilkudziesięciu wnioskodawców z całego Mazowsza. Wniosek gminy Brwinów został
wysoko oceniony, zdobywając ponad 78% możliwych punktów i dzięki temu gmina Brwinów otrzyma dofinansowanie w
wysokości 3.499.562,05 zł. Zabytkowy pałac w parku miejskim
w Brwinowie zostanie przeznaczony na cele kulturalne. Swoją
nową, przestronną siedzibę i przestrzeń do rozwijania działalności znajdzie tutaj Gminny Ośrodek Kultury.

Z

akres prac zewnętrznych obejmie m.in. wykonanie izolacji
przeciwwilgociowych, odtworzenie kolumn portyku wejściowego, odtworzenie/remont balustrad na tarasach, wykonanie nowego cokołu budynku, uzupełnienie i naprawy tynków
na kominach, wymiana całej stolarki okiennej i drzwiowej wraz
z ościeżnicami, naprawy tynków elewacyjnych, malowanie elewacji, naprawy schodów wejściowych od strony południowej,
wykonanie warstw posadzkowych na tarasach, wykonanie nowych warstw pokrycia dachu i obróbek blacharskich: gzymsów
nadokiennych, gzymsów tarasowych i gzymsu koronującego,
zwieńczenia pilastrów, parapetów okiennych, balustrad nad
gzymsem koronującym i belwederkiem oraz styku kiosku wyjściowego z zadaszeniem belwederku, wykonanie nowych rynien
i rur spustowych, naprawy i zabezpieczenie czap kominowych.

W

ewnątrz konieczne będzie osuszenie tynków i likwidacja
grzybów i pleśni, które pojawiły się na kondygnacji podziemnej i parterze. Zostaną wykonane nowe instalacje i schody
w narożniku południowo-zachodnim, tak jak były umieszczone
pierwotnie. Ponad 100-letni pałac zostanie jednak nieco zmieniony, tak aby obiekt był dostępny dla niepełnosprawnych. Konserwator zabytków zgodził się na wykonanie szybu windowego
i montaż dźwigu. Renowacja obejmie też wymianę fragmentów
więźby dachowej i deskowania na poddaszu oraz wykonanie
izolacji termicznej dachu. W ramach robót wykończeniowych
konieczne będzie wykonanie gładzi gipsowej i malowanie, urządzenie pomieszczeń sanitarnych, ułożenie posadzek, wymiana
lub odtworzenie stolarki wewnętrznej. Stary pałac otrzyma nowe
instalacje: ciepłej i zimnej wody, kanalizacji sanitarnej centralnego ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, elektryczną i teletechniczną (monitoringu, komputerowa, alarmowa, telefoniczna, internetowa, zliczająca użytkowników, domofonowa, sygnalizacji
pożarowej, telewizji, audio-wideo) oraz instalację odgromową.

R

enowacja pałacu ma zostać zrealizowana w latach 2017–2018.
Będziemy informować o kolejnych etapach działań. Pierwszym krokiem będzie podpisanie umowy dotacyjnej z Urzędem
Marszałkowskim.

Dokończenie przebudowy ul. Pszczelińskiej: realizacja w 2017 r.

W

grudniowym numerze „Ratusza” opisywaliśmy historię
10 lat starań o przebudowę ulicy Pszczelińskiej. Pierwszy
odcinek został wykonany w 2014 r. Teraz nadszedł nareszcie czas
na dokończenie prac na odc. od ul. Pedagogicznej w Brwinowie
do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 719 ul. Warszawską
w Otrębusach. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłosił przetarg, na który wpłynęły 4 oferty mieszczące się w zaplanowanej na ten cel kwocie 6 mln zł. Prace powinny ruszyć
w kwietniu i mają zakończyć się do końca sierpnia.
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Sukces gminy Brwinów: pozyskanie 3,5 mln zł na rewaloryzację pałacu

2 ratusz
Biuletyn informacyjny Ur z ę d u G m i n y B rw i n ó w
nr 63 | 8 marca 2017

Remonty dróg
po zimie

Remonty cząstkowe nawierzchni
bitumicznych masą mineralno-asfaltową z recyklera na terenie gminy Brwinów zostaną wykonane na
łącznej powierzchni 7 000 m². Koszt
prac to 249.690,00 zł. Referat Inwestycji i Remontów dokonał już pierwszego przeglądu dróg, wyznaczając
pierwsze odcinki kwalifikujące się
do remontów cząstkowych. Na liście
znalazło się 21 ulic w Brwinowie, droga prowadząca przez Grudów (odc.
przy przystanku autobusowym), dwie
drogi w Żółwinie i osiem w Otrębusach. Więcej na ten temat w artykule
na www.brwinow.pl. Kolejne drogi
do remontów będą wskazywane
sukcesywnie. W marcu zostaną też
wyznaczone drogi kwalifikujące się
do przebudowy w technologii utwardzenia destruktem bitumicznym
z utrwaleniem emulsją asfaltową.

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA (IR)

Gmina Brwinów rozstrzygnęła
przetarg – firma Elbet z Grodziska Maz. wkrótce rozpocznie remonty nawierzchni dróg
gminnych.

Powtórne ogłoszenie przetargów
Ceny najkorzystniejszych ofert przewyższyły kwoty, jakie gmina Brwinów przeznaczyła
na przebudowę ul. Armii Krajowej oraz budowę przedszkola w Otrębusach.

D

o tej pory można było liczyć na
to, że oferenci będą starali się
konkurować niską ceną i często po
rozstrzygnięciu przetargów pojawiały się w budżecie gminy Brwinów dodatkowe oszczędności. W tym roku
sytuacja się zmieniła. Być może jest
to efekt wprowadzenia wyższej kwoty płacy minimalnej oraz minimalnej stawki godzinowej, co powoduje,
że firmy budowlane muszą się liczyć
z wyższymi kosztami wynagrodzeń.

K

olejny przetarg na przebudowę
ul. Armii Krajowej (wykonanie
II etapu przebudowy) zostanie ogłoszony jeszcze w marcu. Planowane
prace obejmą odcinek o długości około 210 m od skrzyżowania ul. Zgoda
z ul. Armii Krajowej do ul. Powstańców Warszawy. Czasowa organizacja
ruchu oraz harmonogram prac będą
ustalone po rozstrzygnięciu kolejnego przetargu i podpisaniu umowy
z wykonawcą.

P

onownie ogłoszony zostanie także
drugi z unieważnionych przetargów, dotyczący budowy przedszkola
w Otrębusach. W pierwszym przetargu wpłynęło aż 13 ofert, ale
wszystkie przekraczały kwotę przeznaczoną na ten cel w budżecie gminy. Nowy budynek ma powstać przy
Zespole Szkół przy ul. Piaseckiego.
Jest to inwestycja zaplanowana na
dwa lata: nowe przedszkole ma zostać oddane do użytku w 2018 r.

Jubileusz: ponad pół wieku razem

Nowe nazwy dróg w Falęcinie i Żółwinie

W 2017 r. Rada Miejska w Brwinowie podjęła już dwie uchwały Państwo Alicja i Janusz Dorocińscy otrzymali medale
przyznawane przez Prezydenta RP za ponad 50 lat małżeństwa.
o nadaniu nazwy drogom wewnętrznym.

Z

Fot. WIKIPEDIA (2)

wykle z inicjatywą i propozycją
nadania nazwy drodze występują sami mieszkańcy lub właściciele działek położonych przy drodze.
Tak też było w przypadku Falęcina, gdzie działka nr 130/8 stanowi
drogę prowadzącą od drogi gminnej do kolejnych działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe. Będzie ona nosić nazwę
ulica Rumiankowa.

P

aństwo Dorocińscy pobrali się 12
marca 1966 r. w Brwinowie. Burmistrz Arkadiusz Kosiński złożył
parze gratulacje i życzenia zdrowia,
szczęścia oraz dalszej wytrwałości.

P

ary małżeńskie obchodzące
50. rocznicę zawarcia związku
małżeńskiego (lub z dłuższym stażem) proszone są o kontakt z USC
w Brwinowie, tel. 22 738 25 61.

N


Urząd Gminy Brwinów: adresy i telefony			

URZĄD GMINY BRWINÓW, ul. GrodziskA 12
Biuro Obsługi Interesanta, tel. 22 738 26 15
Sekretariat burmistrza Arkadiusza Kosińskiego,
oraz II zastępcy burmistrza Jerzego Wysockiego 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 68
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)

ową nazwę otrzymała też droga
wewnętrzna w Żółwinie, odchodząca od ul. Południowej (pomiędzy
ul. Cedrową i Wschodnią). Znajduje się przy niej kilkanaście działek.
Współwłaściciele działki drogowej
nr 453/6 zaproponowali nazwę ulica
Polnej Róży.

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. 8–10 i 12)
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Gmina Brwinów w metropolii warszawskiej
Ogłoszony na początku lutego projekt włączenia do miasta
stołecznego Warszawy 33 okolicznych gmin wywołał szeroką
dyskusję. W wielu spotkaniach samorządowców, a także
w spotkaniu z wojewodą mazowieckim Zdzisławem Sipierą
i posłem wnioskodawcą Jackiem Sasinem uczestniczył
burmistrz Arkadiusz Kosiński (komentarz obok). Rada Miejska
w Brwinowie także wyraziła swoje stanowisko.
Stanowisko
Rady Miejskiej w Brwinowie
z dnia 7 lutego 2017 r.
w sprawie projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy
Na podstawie § 25 ust.2 pkt b Statutu Gminy
Brwinów przyjętego uchwałą Rady Miejskiej
w Brwinowie nr 69 IV z dnia 30 kwietnia 2003
r. (tekst jednolity Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z 2010 r. Nr 213, poz. 7206 ze zm.)
Rada Miejska w Brwinowie, postanawia co następuje.

§1
Rada Miejska w Brwinowie sprzeciwia się zmianom w ustroju Warszawy zaproponowanym w poselskim
projekcie ustawy z dnia 30 stycznia
2017 r. o ustroju miasta stołecznego
Warszawy.
§2
Uznając za priorytet w działaniach
organów władzy słuszny interes
Obywateli Rada Miejska w Brwinowie zwraca uwagę na fakt, iż
wszelkie zmiany administracyjne
gmin powinny być wprowadzane
ze względu na dobro mieszkańców,
których życia te zmiany bezpośrednio dotyczą, tymczasem projekt tych
warunków nie spełnia, a wręcz:
– narusza ideę samorządności wyrażoną poprzez fundamentalną
zasadę samorządu terytorialnego
oznaczającą prawo i zdolność społeczności lokalnej do kierowania
i zarządzania częścią spraw publicznych na własną odpowiedzialność i w interesie jej mieszkańców,
– odbiera gminom możliwość samodzielnego działania, co utrudnia
w sposób istotny możliwość
sprawnego reagowania na potrzeby mieszkańców i w negatywny
sposób wpłynie na jakość życia
zarówno mieszkańców Warszawy, jak i mieszkańców włączanych
gmin,
– „oddala” urząd od mieszkańców.
§3
Rada Miejska w Brwinowie zwraca
uwagę, iż zaproponowany projekt
ustawy:
– ze względu naokreślone w projekcie kompetencje władz Warszawy spowoduje kłopoty z podejmowaniem najbardziej istotnych
z punktu widzenia jakości życia
mieszkańców decyzji i ryzykowielu konfliktów kompetencyjnych,

– ze względu na wydłużony proces
decyzyjny utrudni realizację projektów inwestycyjnych,
– nie rozwiązuje istotnych problemów Warszawy i otaczających ją
gmin.
§4
Rada Miejska w Brwinowie pragnie
zwrócić uwagę Projektodawcom, iż
zaproponowany sposób procedowania tego projektu jako poselskiego,
nie spełnia podstawowego warunku
wprowadzania zmian w samorządach, tj. z uwzględnieniem konsultacji społecznych z obywatelami.
Taki sposób procedowania narusza
bezpośrednio również zapisy zawarte w samym projekcie, w art. 7
ustawy, o zasadzie przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami w sprawach ważnych dla miasta stołecznego Warszawy.
§5
Rada Miejska w Brwinowie widzi
potrzebę zacieśnienia zapoczątkowanej w 2014 roku w ramach
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego współpracy
podwarszawskich miejscowości ze
stolicą oraz wzmocnienia funkcji
takich jak transport publiczny, polityka przestrzenna i pozyskiwanie
inwestorów. Jednak, zdaniem Rady
Miejskiej, wprowadzenie zmian w
ustroju Warszawy, dla zapewnienia
poprawy, a nie pogorszenia jakości życia mieszkańców Warszawy
i mieszkańców podwarszawskich
gmin wymaga przede wszystkim
szczegółowego określenia skutków
tych zmian, do czego niezbędna jest
szeroka debata publiczna z udziałem
ekspertów, samorządowców i przede
wszystkim mieszkańców oraz wprowadzania zmian z poszanowaniem
woli lokalnych społeczności.
§6
Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brwinowie
do przesłania stanowiska Premierowi, Marszałkom Sejmu i Senatu oraz
posłowi – przedstawicielowi wnioskodawców projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy.
§7
Stanowisko wchodzi w życie z dniem
podjęcia.
a k t u a l n e

Zapraszamy na stronę gminy Brwinów
w serwisie społecznościowym
Facebook.com

Komentarz burmistrza Arkadiusza Kosińskiego
Warszawy,
który został złożony w S ejmie RP pod koniec stycznia .

na temat projektu ustawy o ustroju m . st.

Czy przyłączenie gminy Brwinów do Warszawy będzie dla nas korzystne, czy
też na tym stracimy?
Szczerze mówiąc, dzisiaj nie potrafię udzielić jednoznacznej odpowiedzi, bowiem przepisy projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy (dalej
będę go nazywał w skrócie: projektem ustawy) – przedstawionej pod koniec
stycznia przez grupę posłów partii rządzącej – są nieprecyzyjne i nawet mogłyby doprowadzić do paraliżu funkcjonowania gmin, które miałyby zostać
włączone w strukturę Miasta Stołecznego Warszawy.
Na wstępie, chciałbym zauważyć, że autorzy projektu ustawy sami łamią jej
zasady: w art. 7 postulują przeprowadzanie konsultacji z mieszkańcami
w ważnych sprawach dla miasta stołecznego Warszawy. Szkoda, że sami
nie konsultowali nowych przepisów przed ich złożeniem w Sejmie.
Mógłbym długo pisać o moich wątpliwościach i uwagach do projektu ustawy.
Ograniczę się jedynie do kilku najistotniejszych.
Art. 2 ust. 1 pkt. 3) projektu ustawy stanowi, że „Miasto stołeczne Warszawa wykonuje zadania publiczne w zakresie koordynowania realizacji
zadań publicznych przez gminy znajdujące się w obszarze miasta stołecznego Warszawy” zaś art. 15 ust. 1 pkt. 2) mówi, że „Koordynacja zadań
gmin w obszarze miasta stołecznego Warszawy polega w szczególności
na opiniowaniu lub uzgadnianiu projektów uchwał rad gmin”. Pomijając aspekty polityczne (preferencje dla gmin, w których rządzić będzie partia
mająca większość w nowej Warszawie a „obiektywne przeszkody” i „liczne
uwagi” do gmin, w których będzie rządziła inna partia albo radni bezpartyjni), warto zauważyć, że na takie „opiniowanie lub uzgadnianie projektów
uchwał” potrzebny jest czas, którego czasami nie ma, bowiem decyzja musi
być podjęta szybko. Dam przykład: gdybyśmy w 2014 roku byli w granicach
postulowanej Warszawy, to nie zdobylibyśmy blisko 500 tys. zł dofinansowania unijnego na budowę ścieżki rowerowej z Brwinowa do Parzniewa.
W owym czasie, żeby móc złożyć wniosek o dofinansowanie nasza Rada musiała się na to zgodzić, podejmując stosowną uchwałę. Zwlekanie z podjęciem
decyzji do czasu „uzgodnienia projektu uchwały przez Prezydenta Warszawy”
oznaczałoby niemożność złożenia wniosku o dofinansowanie.
W sytuacji, kiedy propozycje projektów uchwał gmin nie znalazłyby uznania
we władzach nowej Warszawy, np. lista zadań inwestycyjnych, gminy nie mogłyby nic zrobić. Prowadziłoby to do faktycznego ubezwłasnowolnienia gmin.
Na takim klinczu pomiędzy organami gminy a organami Warszawy tak naprawdę najwięcej straciliby mieszkańcy.
My Brwinowianie wiemy o tym najlepiej, ile straciliśmy na tym, że przez kilka
lat między poprzednim burmistrzem a radami dwóch kadencji dochodziło do
licznych konfliktów o to „kto ma rację” – w efekcie straciliśmy wszyscy, bowiem
zajmowaliśmy się sobą, zamiast gonić lepiej rozwiniętych i mocno inwestujących sąsiadów i brać pełnymi garściami ówczesne pieniądze unijne. Te lata
uciekły nam bezpowrotnie i dzisiaj dopiero w zgodzie nadrabiamy zaległości!
2. Art. 2 ust. 1 pkt. 2) projektu ustawy stanowi, że „Miasto stołeczne Warszawa wykonuje zadania publiczne w zakresie kształtowania ładu przestrzennego”.
Zobaczcie jednak, do czego może doprowadzić włączenie nas do Warszawy:
to nie my w gminie (ani nawet w powiecie) będziemy decydowali, gdzie i jaka
zabudowa będzie dozwolona, lecz urzędnicy w Warszawie. Może to prowadzić
do naprawdę poważnych konsekwencji, np. co zrobilibyście, gdyby ktoś zapragnął:
– wybudować strefę przemysłową na polach pomiędzy osiedlem na ul. Sochaczewskiej a Grudowem?
– wybudować strefę przemysłową na polach Pszczelina: pomiędzy Pszczelińską
a Obwodnicą?
– zabudować łąki parzniewskie?
– przeznaczyć tereny rolne Tereni na zabudowę pod magazyny, składy i usługi?
Oczywiście wyolbrzymiam, ale czy można być pewnym racjonalnego podejmowania decyzji przez osoby nieznające terenu i realiów Naszej Gminy?
Dlatego też, z pełnym przekonaniem podpisałem się w sobotę 4 lutego 2017 r.
pod apelem samorządowców do Premiera RP oraz Marszałków Sejmu i Senatu
o wycofanie się z prac nad przedstawionym przez PiS projektem ustawy.
i n f o r m a c j e

www.facebook.com/Brwinow
www.fb.com/Brwinow

Strona gminy Brwinów prowadzona
przez Biuro Promocji.
Charakterystyczna ikonka: herb gminy Brwinów.
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Wymiana dowodów osobistych
Gdy dowód osobisty traci datę ważności (zwykle jest to 10 lat),
należy złożyć wniosek o wydanie nowego dokumentu tożsamości. Czas oczekiwania na dowód osobisty wynosi do 30 dni.

Płatności do 15 marca
W połowie marca przypadają terminy płacenia pierwszej raty
podatku od nieruchomości, opłaty kwartalnej za wywóz śmieci oraz opłaty rocznej za posiadanie psa.

T

rwa rozsyłanie decyzji podatkowych, które w tym roku nie
są roznoszone przez pracowników
urzędu, ale rozsyłane pocztą, listami poleconymi za potwierdzeniem
odbioru. Termin płatności pierwszej raty podatku od nieruchomości mija 15 marca, jednak osoby,
które otrzymają decyzję z opóźnieniem, będą mieć na zapłatę 14 dni
od dnia jej dostarczenia. Stawki podatku od nieruchomości dla osób fizycznych nie zmieniły się, a w przypadku nieruchomości przeznaczonych pod działalność gospodarczą
zostały obniżone.

W

marcu przypada także termin
wnoszenia opłaty za odbiór
odpadów. Mieszkańcy domów jednorodzinnych otrzymają harmonogramy płatności z wyliczeniem indywidualnych opłat zgodnie ze złożonymi deklaracjami na odbiór odpadów. Terminy opłat w ciągu roku
to: do 15 marca (za I kwartał danego
roku), do 15 czerwca (za II kwartał),
do 15 września (za III kwartał) oraz
do 15 grudnia (za IV kwartał). Gmina Brwinów ma obecnie jedną z naj-

niższych stawek w regionie: 9,40 zł/
os./miesiąc za odpady segregowane
oraz 18,80 zł/os./miesiąc za odpady
niesegregowane.

P

odatki oraz opłatę za odbiór
odpadów można uiszczać m.in.
w kasie Urzędu Gminy Brwinów
lub na indywidualne konta podane
na decyzjach wystawionych przez
urząd.
ieszkańcy gminy Brwinów posiadający psa zobowiązani są
do uiszczenia opłaty rocznej – 50 zł
za psa niezaczipowanego oraz 30 zł
za psa, który czip posiada. Płaci się
tylko za jednego psa, niezależnie od
liczby posiadanych czworonogów. Z
opłaty zwolnione są osoby w wieku
powyżej 65 roku życia prowadzące samodzielnie gospodarstwo domowe, osoby o znacznym stopniu
niepełnosprawności, osoby niepełnosprawne posiadające psa asystującego, podatnicy podatku rolnego
posiadający gospodarstwo rolne.
Opłatę można uiścić w kasie urzędu,
na konto urzędu lub u wybranych
inkasentów w sołectwach.

W

niosek o dowód można pobrać w Referacie Spraw Obywatelskich (Urząd Gminy Brwinów,
ul. Grodziska 12, pok. 3) lub na
stronie internetowej urzędu. Można go też wypełnić za pomocą profilu zaufanego na platformie ePUAP. Wniosek należy złożyć 30 dni
przed upływem ważności poprzedniego i dołączyć aktualne zdjęcie
od fotografa. Wydanie nowego dowodu jest bezpłatne.

A

by skorzystać z możliwości elektronicznego złożenia wniosku,
należy wejść na stronę www.epuap.
gov.pl. Po zalogowaniu przy pomocy

Profilu Zaufanego (eGO) wypełnić
wniosek, załączyć do niego zdjęcie,
po czym podpisać wniosek przy pomocy Profilu Zaufanego (eGO) i wysłać elektronicznie do urzędu.

J

eśli nie mamy jeszcze Profilu
Zaufanego (eGO), możemy go
w prosty i szybki sposób założyć,
a potwierdzić za pośrednictwem
bankowości elektronicznej. Obecnie możliwość taką oferują swoim
klientom banki PKO BP, ING oraz
Millennium. W najbliższym czasie
mają dołączyć kolejne. Po odbiór
gotowego dowodu trzeba udać się do
urzędu osobiście.

M

o g ło s z e n i e

Burmistrz Gminy Brwinów przypomina
użytkownikom wieczystym nieruchomości gminnych
o konieczności uiszczenia opłaty rocznej za 2017 r.
z tytułu użytkowania wieczystego gruntu,
w dotychczasowej wysokości.
Termin wnoszenia opłat za rok bieżący upływa 31 marca 2017 r.

Zgodnie z art. 74 ust 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U.
z 2016r. poz. 2147 ze zm.) osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia
w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona,
ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej „Monitor Polski” organ udziela na ich wniosek 50% bonifikaty od opłat rocznych
z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, jeżeli nieruchomość jest przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe.
Kwotą uprawniającą do udzielenie bonifikaty w opłacie za 2017 r. jest dochód niższy niż
2023,61 zł brutto na jednego członka gospodarstwa domowego.
Zgodnie z art. 71 ust. 4 ww. ustawy organ na wniosek użytkownika wieczystego złożony nie
później niż 14 dni przed upływem terminu płatności, może ustalić inny termin zapłaty, nieprzekraczający danego roku kalendarzowego.
Opłaty należy wnosić w kasie Urzędu Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12 (I piętro)
pon.
w godz. 8–18
wt.–czw. w godz. 8–16
pt. 		
w godz. 8–14
lub na konto Urzędu Gminy Brwinów 79 9291 0001 0097 6738 2000 0010.

Sprawdź datę ważności!

Podatek PIT: cegiełka do rozwoju gminy
Utrzymanie szkół i przedszkoli, utrzymanie dróg, ważne inwestycje, na które czekają mieszkańcy, wspieranie kultury,
ochrona środowiska i wiele zadań gminnych można zrealizować dzięki wpływom z podatku PIT.

G

mina Brwinów przeznacza na
oświatę znacznie więcej, niż
przyznawane dotacje i subwencje.
Znaczna część budżetu przeznaczana jest też na inwestycje, zwłaszcza
na przebudowy dróg. Na finansowanie tych działań składają się m.in.
mieszkańcy, którzy rozliczają swoje
podatki PIT, wpisując faktyczny adres zamieszkania w gminie Brwinów. Osoby, które wpisują tutaj swoje adresy zameldowania w innych

gminach w Polsce, pomagają w rozwoju samorządów, z których usług
nie korzystają na co dzień.
ieszkańcom gminy opłaca się
płacić podatki tu, gdzie mieszkają. Nie trzeba się przemeldowywać, nie trzeba składać dodatkowych formularzy. Wystarczy wybrać
w deklaracji PIT 37 do rozliczeń podatku Urząd Skarbowy Pruszków
i w danych podatnika wpisać swój
adres w gminie Brwinów.

M

Urząd Skarbowy w Pruszkowie

Polska
Brwinów

mazowieckie

pruszkowski
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Stowarzyszenie Spółka Wodna Brwinów dba o rowy melioracyjne
Spółka Wodna Brwinów, działająca na podstawie ustawy o prawie wodnym, jest stowarzyszeniem, które nie działa w celu
osiągnięcia zysku i prowadzi działalność społecznie użyteczną. W jej gestii jest ponad 120 km rowów melioracyjnych, a utrzymywanie ich w dobrym stanie i zapobieganie podtopieniom to jedne z głównych działań.

S

towarzyszenie Spółka Wodna
Brwinów w 2016 r. koncentrowało się nie tylko na podstawowej
konserwacji rowów melioracyjnych,
ale także na wszelkiego rodzaju naprawach drenaży, wylotów zbieraczy
drenarskich, studzienek melioracyjnych i przepustów. – Niejednokrotnie zostaliśmy zmuszeni do działań
interwencyjnych po wichurach i innych zjawiskach atmosferycznych,
które nie zawsze dodatnio wpływały
na urządzenia wodne – podkreślał
prezes Spółki Wodnej Brwinów Benedykt Grobelny, podsumowując
miniony rok.

J

ciągu współpracuje z Krajowym Rejestrem Długów i wysyła ponaglenia
płatnicze sygnowane specjalną pieczątką. W 2016 r. udało się odzyskać
zaległości za lata ubiegłe na kwotę
15 748,00 zł. Zarząd zamierza w dalszym ciągu korzystać z usług KRD
w 2017 r.

W

2016 r. wszystkie prace konsewacyjne, naprawcze i interwencyjne wykonywane były przez
firmę AGA-Duchnice i całość wydatków zamknęła się kwotą 76 466,50 zł.
Dodatkowo w formie odpracowania
zostały wykonane prace na kwotę
6 628,50 zł. Objęły one ok. 8,4 km
rowów melioracyjnych. W sumie
w 2016 r. zostały wykonane zadania
na łączną kwotę 83 095,00 zł.

ak wynikało ze sprawozdania
przedstawionego na walnym zgromadzeniu członków Spółki Wodnej
Brwinów, z bieżących składek zea przełomie roku 2016/17 zobrano w 2016 r. kwotę 107 725,91 zł,
stały wykonane też prace ina łączne przychody w ubiegłym roku, terwencyjne mające zapewnić spływ
wraz z odsetkami oraz dotacją z Ma- z zatamowań spowodowanych przez
zowieckiego Urzędu Wojewódzkiego bobry, które określane są czasem
wyniosły 146 566,28 zł. Ściągalność mianem „najlepszych budowniczych
składek bieżących za 2016 r. wynio- urządzeń wodnych” – do zapłaty
sła 79,2 %. Zarząd spółki w dalszym w marcu 2017 r.
Na zdjęciach poniżej: Walne zgromadzenie członków Spółki Wodnej Brwinów

N

D

ziałania zapobiegające podto- Anna Stachlewska, Karol Marpieniom oraz w celu ochrony chwiak, Jacek Panek, Szymon Jarząwód i gleby podejmuje także Urząd bek i Benedykt Grobelny.
Gminy Brwinów, który wykonał
owy rok przyniósł już jedną
w 2016 r. zadania za 132,5 tys. zł
dużą zmianę w działalności
obejmujące ponad 16 km różne- Spółki. Jej siedziba została przeniego rodzaju rowów i cieków
siona z budynku OSP w
wodnych, wspomagając w
Brwinowie do budynku
Łączna długość
ten sposób działania Spółki
Urzędu Gminy Brwinów
rowów
Wodnej Brwinów.
przy ul. Kościuszki 4A.
melioracyjnych
kalę wykonanych prac ob- na terenie gminy Bez zmian pozostają godziny otwarcia biura oraz
razują liczby: sumaryczBrwinów:
tradycyjne godziny pracy
ne wydatki Spółki Wodnej
w terenie.
Brwinów i Urzędu Gminy ponad
km
Brwinów wyniosły w 2016 r.
yżury w biurze za215 595,00 zł. Prace objęły Pracami w 2016 r.
rządu będą pełnione
ponad 24 km różnorodnych
we
wszystkie
poniedziałzostało objęte
cieków wodnych i można tu
ki w godz. 10.00–18.00,
zauważyć taką tendencję, że
ponad
km natomiast w czwartki,
z każdym rokiem za mniej- cieków wodnych w godz 8.00–16.00 przesze sumy udaje się wykonać
widziane są głównie prawięcej zadań. Oznacza to, że
ce w terenie.Ze Spółką
w naszej gminie urządzenia wodne są Wodną Brwinów można skontaktow coraz lepszej kondycji, choć ulega- wać się także za pomocą poczty elekją też degradacji ze względu na wiek. tronicznej: swbrwinow@gmail.com
– Benedykt Grobelny,
arząd Spółki Wodnej Brwinów
prezes Spółki Wodnej Brwinów
pracował w 2016 r. w składzie:

N

S

120

D

24

Z

Fot. SPÓŁKA WODNA BRWINÓW

a k t u a l n e

Zapraszamy na stronę gminy Brwinów
w serwisie społecznościowym
Facebook.com

i n f o r m a c j e
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t e m a t

www.facebook.com/Brwinow
www.fb.com/Brwinow
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Strona gminy Brwinów prowadzona
przez Biuro Promocji.
Charakterystyczna ikonka: herb gminy Brwinów.
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Ogrzewanie pelletem i zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza
Temat zanieczyszczenia powietrza powracał wielokrotnie w ciągu ostatnich miesięcy: niepokojące było utrzymujące się przez
kolejne dni znaczne przekroczenie norm zawartości pyłów w powietrzu. Gmina Brwinów przyjęła w 2016 r. program, który
umożliwia osobom w trudnej sytuacji materialnej zmianę sposobu ogrzewania na bardziej ekologiczne i ekonomiczne, a firma
Orte Polska Sp. z o.o. zaoferowała dla nich nieodpłatne przekazanie i montaż 10 palników na pellet.

W

iększość zanieczyszczeń powietrza pochodzi z gospodarstw domowych. Osoby w trudnej sytuacji materialnej często szukają oszczędności, wybierając jako
opał najtańsze paliwo: węgiel niskiej
jakości lub też różnego rodzaju odpadki – chociaż to drugie rozwiązanie jest wykroczeniem, za które
grozi kara grzywny. Powstaje w ten
sposób szkodliwy dym, zawierający
wiele pyłów, rakotwórcze dioksyny
i inne szkodliwe substancje.

Z

miana sposobu ogrzewania np.
z węgla na gaz nie zawsze jest łatwa i możliwa do przeprowadzenia.
Jednym z rozwiązań w takiej sytuacji jest przystosowanie istniejącego
pieca węglowego do użytkowania
pelletu drzewnego. Ten rodzaj opału ma postać drobnych brykietów
dostarczanych w workach, a po jego
spaleniu pozostaje niewiele popiołu, który w dodatku można zużyć
jako nawóz w ogrodzie. Ponieważ

ogrzewanie domu pelletem ma wiele zalet w porównaniu z użytkowaniem pieca węglowego, dlatego
też gmina Brwinów zdecydowała
o uwzględnieniu tego rozwiązania
w programie osłonowym, określonym szczegółowo w uchwale nr
XXXII.283.2016 Rady Miejskiej w
Brwinowie z dnia 31 sierpnia 2016 r.
Do włączenia się do programu gmina
Brwinów zaprosiła przedsiębiorców,
którzy chcieli przekazać palniki
na pellet wraz z montażem
w domach wybranych osób.
Firma Orte
Polska Sp. z
o.o., zajmująca się dystrybucją i sprzedażą pelletu
drzew nego,
brykietu i drewna
kominkowego oraz nowoczesnych urządzeń grzewczych na

pellet, zaoferowała gminie Brwinów 10 palników na pellet wraz
z zasobnikiem oraz usługą montażu
i rozruchu pieca. Osoby, do których
trafią palniki, zostały wytypowane przez Środowiskowy Ośrodek
Pomocy Społecznej w Brwinowie.
– Dziękujemy firmie Orte za inicjatywę i udział w programie, który
propaguje ekologiczne rozwiązania
– mówi zastępca burmistrza Sławomir Walendowski.

P

ellet to ekologiczne biopaliwo (powstaje
z drewna), całkowicie nieszkodliwe dla
ś r o -

orte

www.orte.pl

dowiska dzięki minimalnej emisji dwutlenku węgla – jego ilość,
emitowana do atmosfery podczas
spalania biomasy, jest równa ilości
CO2 pochłanianego przez rośliny
podczas ich wzrostu. Urządzenia
na pellet mają nie tylko niską emisję
gazów, ale także wysoką sprawność,
a ze względu na niskie koszty, ogrzewanie pelletem jest nie tylko ekologiczne, ale również tanie. Ogrzewanie budynków w ten sposób jest też
łatwe, podobnie jak w przypadku
bezobsługowych kotłów olejowych.
Automatyczny podajnik zapewnia
podtrzymywanie w piecu określonej temperatury. Wymiana kotła
(lub samego palnika) nie wymaga zmiany już istniejącej instalacji,
a co najważniejsze koszt inwestycji
w kocioł zwraca się w kilka sezonów,
a w przypadku nagrzewnicy powietrza nawet w jeden sezon.

POLSKA

Wycinka drzew: nie zawsze dozwolona

Nowe przepisy ułatwiły właścicielom
nieruchomości wycinanie drzew i krzewów
na własnej działce. Nie oznacza
to jednak, że wycinkę
można prowadzić bez żadnych
ograniczeń.
Opisany poniżej stan prawny na
1 marca 2017 r. W związku z pojawieniem się różnych przypadków
budzących wątpliwości minister
środowiska Jan Szyszko już zapowiedział, że efekty stosowania
nowej ustawy będą analizowane,
a luki prawne mogą zostać wyeliminowane poprzez nowelizację ustawy.
Usuwanie drzew z terenów
prywatnych
Z terenu prywatnego usuwanie
drzew może odbyć się bez zezwolenia jedynie wtedy, gdy osoba zamierzająca usunąć drzewo jest właścicielem tej nieruchomości i zamierza
usunąć drzewo na cele niezwiązane
z prowadzeniem działalności gospodarczej. Od tej zasady są jednak
wyjątki.

Ochrona siedlisk ptaków
Od 1 marca do 15 października trwa
okres lęgowy ptaków, kiedy ptaki
dobierają się w pary, składają jaja
i wychowują młode. Jest to czas specjalnej ochrony ich siedlisk i miejsc
gniazdowania. W okresie lęgowym

zakazane jest m.in.:
 niszczenie siedlisk lub ostoi
będących obszarem rozrodu,
wychowu młodych, odpoczynku,
migracji lub żerowania,
 niszczenie, usuwanie lub uszkdzanie gniazd,
 umyślne płoszenie lub niepokojenie w miejscach rozrodu lub
wychowu młodych.
Zanim więc przystąpimy do usuwania drzewa z terenu prywatnego,
należy bardzo dokładnie sprawdzić,
czy na danym drzewie są gniazda
lub dziuple zasiedlane przez ptaki. Chrońmy je: są cenną częścią
przyrody i sprzymierzeńcami ludzi
w walce ze szkodnikami, owadami
itp.

RYS. Freepic.com

Zezwolenie konieczne
w przypadku drzew chronionych
Zezwolenie jest bezwzględnie konieczne, gdy teren nieruchomości
(ogrodu, parku) jest wpisany do
rejestru zabytków prowadzonego
przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Nie wolno też ściąć
drzewa będącego pomnikiem przyrody lub rosnącego na terenie obję-

tym inną formą ochrony przyrody.
Gmina Brwinów leży w granicach
Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, gdzie w szczególny
sposób chronione są zadrzewienia
śródpolne, przydrożne i nadwodne
na terenach pól uprawnych. Przed
rozpoczęciem wycinki trzeba koniecznie sprawdzić, czy na drzewie
przeznaczonym do usunięcia nie
znajduje się siedlisko ptaków (np.
gniazdo).

Chrońmy drzewa
Zieleń drzew upiększa krajobraz. Drzewa sprzyjają bioróżnorodności, dają
schronienie ptakom
i innym zwierzętom.
Oczyszczają
powietrze, którym
oddychamy, tworzą
mikroklimat, chronią przed hałasem,
a w upalne dni
ochładzają powietrze. Poprawiają linię architektoniczną
budynków i podnoszą wartość nieruchomości. Piękno
starych drzew jest
inspirujące.
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Kompostowniki dla mieszkańców – kontynuacja
Prowadzony od 2016 r. program „Kompostowniki dla mieszkańców”
umożliwia ekologiczne zagospodarowanie odpadów zielonych. Mieszkańcy
gminy Brwinów, którzy chcą otrzymać bezpłatnie kompostownik, mogą
składać wnioski już teraz.

W

2017 r. gmina Brwinów będzie
kontynuować program rozpoczęty w roku ubiegłym. Wówczas do
mieszkańców trafiło łącznie ponad
700 kompostowników o pojemności
700 l oraz 1100 l. Teraz w pierwszej
kolejności kompostowniki otrzymają osoby, które w ubiegłym roku złożyły wniosek, ale nie otrzymały ich
z powodu wyczerpania puli zakupionych kompostowników i znalazły się
na liście rezerwowej.

P

ojemnik o pojemności 700 l jest
zamykany na górną klapę oraz
posiada dolne otwory pozwalające
na wybieranie powstałego kompostu, natomiast w większym pojemniku górna część jest otwarta. Do
produktu jest załączona instrukcja
montażu, obsługi i prawidłowego kompostowania. O przyznaniu
kompostownika decyduje kolejność
zgłoszeń.

F

ormularze wniosków są dostępne
w siedzibie Urzędu Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12 oraz
na stronie internetowej www.eko.
brwinow.pl. Wnioski mogą składać
osoby, które złożyły deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz nie
zalegają z płatnościami z tego tytułu. Na nieruchomość objętą daną

deklaracją o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi może być użyczony tylko
jeden kompostownik, niezależnie od
liczby osób, które podpisały tę deklarację. Kompostownik będzie można
otrzymać po złożeniu wniosku oraz
podpisaniu umowy na bezpłatne
użyczenie na okres 5 lat.
nioski
są
przyjmowane
w Biurze Obsługi Interesanta
(Urząd Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12, pok. 007). Po wyczerpaniu
puli zakupionych kompostowników
nierozpatrzone wnioski będą rozpatrywane w pierwszej kolejności po
zakupie kolejnej puli.

W
K

ompostowanie niesie za sobą
wiele korzyści ekologicznych
i ekonomicznych. Gmina Brwinów
utrzymała na kolejne lata cenę za
odbiór odpadów, ale było to możliwe
jedynie dzięki zmianom w odbiorze
odpadów zielonych. Dotychczas nie
było żadnych limitów, w efekcie właściciel nieruchomości mógł wystawić nawet kilkaset worków, a odpadów zielonych przybywało. W 2013 r.
ich zbiórka zaczęła się od 40 ton miesięcznie. Pod koniec 2015 r. miesięczna masa odpadów sięgała już nawet
400 ton. Chcąc uniknąć konieczności znacznej podwyżki stawek

Dotacje dla przedsiębiorczych
To już ostatni dzwonek na składanie wniosków o dotacje na
zakładanie i rozwój działalności gospodarczej. Lokalna Grupa
Działania „Zielone Sąsiedztwo” pomaga nieodpłatnie w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej. Zainteresowane osoby
mogą się kontaktować z biurem LGD pod tel. 22 724 58 90.

Ś

rodki finansowe w tym naborze są skierowane na zakładanie działalności
gospodarczej przez osoby zamieszkałe na obszarze jednej z trzech gmin
tworzących Lokalną Grupę Działania „Zielone Sąsiedztwo”: Brwinowa, Milanówka i Podkowy Leśnej. Część środków przeznaczone zostanie także na rozwój firm, które swoją siedzibę lub oddział mają na terenie objętym strategią.
Podstawowym warunkiem jest utworzenie i utrzymanie przez co najmniej
dwa lata (dla rozpoczynających działalność) lub trzy lata (dla istniejących
firm) co najmniej jednego miejsca pracy. Podział środków ma charakter
konkursowy. O wyborze danego projektu decyduje Rada Oceniająca, która w
każdym przypadku przeanalizuje zarówno spełnianie kryteriów formalnych
oraz merytorycznych, jak i zgodność z Lokalną Strategią Rozwoju, a także pozytywne oddziaływanie na rozwój lokalny. Projekt musi uzyskać minimum
50% maksymalnej liczby punktów.

W

konkursie premiowane będą następujące rodzaje działalności: usługi
turystyczne, gastronomiczne i hotelowe, lokalna twórczość, produkcja i wprowadzanie na rynek produktów i usług lokalnych, usługi mobilne,
szkoleniowe, coachingowe, konsultingowe, ogrodnicze (z wyłączeniem działalności rolniczej), usługi IT, szkoły, kursy językowe, usługi zdrowotne, w tym
rehabilitacyjne i opiekuńcze, usługi opiekuńcze dla dzieci, usługi sportowe,
rekreacyjne, usługi z zakresu mediacji, usługi związane z ekologią, zdrową
żywnością oraz usługi wydawnicze.
Więcej informacji o naborze wniosków i działalności Lokalnej Grupy Działania znajduje się na stronie www.zielonesasiedztwo.pl.

miesięcznych
opłat, gmina
Brwinów podjęła jednogłośnie
decyzję
o wprowadzeniu limitu odbioru odpadów
zielonych (odbiór w ramach
opłaty dwóch
worków o pojemności 120 litrów miesięcznie na nieruchomość). Uchwałą
nr XIII.115.2015 z dnia 26 czerwca
2015 r. Rada Miejska ograniczyła
od 1 stycznia 2016 r. ilość odpadów
zielonych, jaką mieszkańcy mogą
oddać w ramach wnoszonych opłat
za śmieci. Mieszkańcy, którzy wytwarzają większe ilości odpadów
zielonych, mogą dodatkowo zamówić ich odpłatne wywiezienie przez
zewnętrzną firmę.

W

ielu właścicieli ogrodów usuwa jesienią liście, kierując się

względami estetycznymi. Warto jednak wiedzieć, że opadłe liście tworzą
naturalną ściółkę, ograniczają parowanie wody, stanowią ochronę roślin
przed mrozem, są naturalną kryjówką dla jeży i innych małych zwierząt,
a rozkładając się, tworzą próchnicę, która użyźnia glebę. Z suchych
liści, pozostawionych w ogrodzie
cieszą się zwierzęta, zamieszkujące
ogrody, które znajdują tam zimową
kryjówkę, np. jeże. To pożyteczne
zwierzęta, gdyż w sezonie pomagają
zwalczać szkodniki w ogrodzie (jak
choćby ślimaki).

i n f o r m a c j e
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I PO BALU
Anna Sobczak

E

Ludmiła Laskowska-Pańków
W piątkowy wieczór 3 marca spotkaliśmy się w Zagrodzie, by porozmawiać z dwiema znakomitymi pisarkami – Sylwią Chutnik i Natalią Fiedorczuk. Obie autorki zostały wyróżnione Paszportami Polityki – Sylwia
Chutnik w 2008 roku za „Kieszonkowy atlas kobiet”, Natalia Fiedorczuk
w 2016 za powieść „Jak pokochać centra handlowe”. Nie można jednak
aktywności bohaterek naszego wieczoru opatrzyć jedną etykietą – kobieta-pisarka, obie są animatorkami życia społecznego, matkami, świadomymi obywatelkami – to kobiety, które się wtrącają i które obchodzi
otaczająca je rzeczywistość.
„Mama ma zawsze rację” Sylwii Chutnik i „Jak pokochać centra handlowe” Natalii Fiedorczuk to książki o doświadczeniu macierzyństwa.
Zupełnie różne gatunkowo – pierwsza to zbiór felietonów, pisanych
z pazurem, humorem, ciepłą ironią, o drugiej zaś sama autorka pisze,
że „znajduje się na granicy reportażu i prozy” – powstała z osobistego
doświadczenia depresji poporodowej i nasłuchiwania głosów innych
matek i osób im bliskich.
Jednak nie było to spotkanie grupy wsparcia dla matek małych dzieci,
a rozmowa o literaturze, zarówno o jej artystycznej, jak i terapeutycznej
funkcji. „Literatura nie jest od rozwiązywania zagadnień, ona je stawia”
pisał w „Dzienniku” Witold Gombrowicz.
I podobny wniosek płynie z lektury obu książek i wypowiedzi autorek.
Bycie matką pozwala spojrzeć na świat z perspektywy nowego doświadczenia egzystencjalnego – pokazuje inne wyzwania, nieznane
wcześniej ograniczenia, ale i nieprzeczuwane radości. Chodzi przede
wszystkim o udzielenie głosu w literaturze tak intymnemu i prywatnemu obszarowi jak macierzyństwo – pokazanie, że ma ono jasne i ciemne strony. Że nie jest doświadczeniem naprawdę tylko prywatnym,
bo dzieci przychodzą na świat w określonej rzeczywistości społecznej
i ekonomicznej – i ta rzeczywistość bardzo się w życie młodych matek i ojców wtrąca. Ale niechętnie słucha samych zainteresowanych.
Autorki otwarcie piszą o presji ze strony zewnętrznego świata i jednoczesnym poczuciu braku wsparcia – na rynku pracy, mieszkaniowym,
wśród innych rodziców. To była rozmowa zdejmująca tabu – wszystkim
coś się udaje i coś przy najlepszych chęciach nie wychodzi. Nie ma się
czego wstydzić, trzeba zakładać „wspierające szajki”, takie jak na przykład kluby mam albo kluby czytelnicze – w grupie siła.

Nim Popielec, nim się ciała umartwianie zacznie
i wnikanie myślą głęboko w siebie, nim refleksja
nas dopadnie głębsza – Zapusty! Żacy z Brwinowskiego Uniwersytetu Każdego Wieku umieją się
zabawić, poddać woli wodzireja i roztańczonej
Bożeny (po co ten wodzirej, można było zapytać…). Pierwszy to taki karnawałowy bal w historii
naszej Uczelni, ale z pewnością nie ostatni. Rektorat BUKW stara się rozwijać działalność, proponować nowe lekcje, nowe tańce, nowe wycieczki,
ale przecież nie samą nauką człowiek żyje. Zwłaszcza człowiek dorosły, który sam, świadomie, bez
przymusu, przychodzi regularnie na zajęcia, uczy
się nowych rzeczy. Taki człowiek zasługuje na
rozrywkę. Dla takiego człowieka warto się starać, bo i bawić się w jego towarzystwie to czysta
przyjemność. Wybrano króla i królową balu, najelegantszego szeryfa, najfantazyjniejszą suknię,
najbardziej rozpląsaną parę – czyli jak to na balu.
Plastikowe korony i różczki ze świecidełkiem nie
przedstawiają pewnie większej wartości rynkowej, ale tamtego wieczora, w tamtym miejscu,
były szczególnym atrybutem wyróżnionych. Już
po balu: spokój – cisza, post – zaduma. Ale zaraz,
zaraz… co to są te Juwenalia na uczelniach całego
świata? Kiedy to się urządza?
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ROYAL S ALI X FA MILY
Anna Czeremcha
Nieliczni wiedzą, że jestem utajnioną (co właśnie
oficjalnie odtajniam) królową wierzb. Wszystkich.
Białych, purpurowych, i tych dziesiątek krzyżówek wierzbowych, co pokrywają kulę ziemską.
W wierzbach kocham się głównie w stylu mazowieckim, czyli płasko, ale wierzby z każdej innej
strony świata też są moimi miłostkami, dlatego
popadam czasem w głębsze wierzbowe relacje.
A nazywam się Czeremcha, bo miłość nie wyklucza.
O wierzbie i jej mocy piszę na przedwiośniu, bowiem ma ona związek z równonocą i pierwszym
dniem wiosny, kiedy to obchodzimy rownież
dzień wierzby, czyli jakoby trochę i moje święto,
urodziny. Złożę więc sobie życzenia, a przy okazji
Państwu, wszak być może i Wy należycie jakimś
cudem do królestwa drzew.
Życzę nam zdrowia, co wierzba zapewnia. Wierzba po łacinie to Salix, stąd nazwa kwasu salicylowego, wierzba zawiera najwięcej salicylanów ze
wszystkich roślin, zanim istniała aspiryna syntetyczna, produkowano leki z wierzby. Takie wierzbowe salicylany nie drażnią żołądka i dwunastnicy i nie można ich przedawkować. Picie herbat
z wierzbowych gałązek z nabrzmiałymi pąkami,
baziami i młodymi listkami wzmacnia organizm.
Korzystnie działa w połączeniu z lipą i młodymi
pędami sosny. W swoich artykułach wspominałam już o połykaniu kotków wierzbowych z palm
wielkanocnych i staropolskiej wierze w ich magiczne przeciwkaszlowe działanie. Otóż bazie,
czyli pączki kwiatowe wierzby, faktycznie działają
przeciwkaszlowo, wykrztuśnie, przeciwzapalnie,
są skuteczne przy leczeniu przeziębienia i z powodzeniem można je stosować przy bólach kostno-stawowych. Oczywiście nie wystarczy jeden
kotek z palmy, mówię o naparach z kilkunastu
bazi na szklankę wody i wielokrotnym piciu takiej
herbatki, niekoniecznie z palmy, ale jeśli święcone
kotki mają dla Państwa większą wartość, to w porządku, róbcie napary z kotków z palm wielkanocnych. Bazie zbiera się i suszy na zapas (ale tylko
tyle, ile faktycznie zużyjemy przez rok, pamiętajmy o umiarze!), parzy się kwadrans pod przykryciem. Taką herbatkę możemy podawać dzieciom,
a nawet po łyżeczce niemowlętom przy wyziębieniu, katarze, grypie.
Na początku ubiegłego wieku dr Czarnowski pisał, że wierzba działa przeciwko „gośćcowi, zaburzeniom w trawieniu skutkiem nadmiernej pracy,
krwawej biegunce, zołzom, gruczołom, obrzękowi śledziony, zewnętrznie do krzepiących kąpieli,
okładów, wody do ust i płukania gardła, a również
do mycia głowy od łupieżu”.

Następnie życzę nam spokoju ducha, co także zapewni wierzba. Kto ma wierzbę, ten wie, że jej stare pnie i zgrubiałe głowy są ptasią developerką.
Ileż tam muszli koncertowych, ileż festiwali się odbywa, całe ptasie radio! A wiadomo już, naukowcy
się ścigają, że ptasie trele działają antydepresyjnie
i uspakajająco. Wiosną tak sobie przysiąść pod
wierzbą to są istne czary. Na takiej starej wierzbie to nawet rosną czasem inne drzewa, u mnie
np. jarzębina i brzózka, na co pozwalam z wiadomych, królewskich względów. Kiedyś popularne
było stosowanie naparów wierzbowych do kąpieli, nie dość, że skóra piękniała i prężniała, to taka
kąpiel działała przeciwko nerwom w człeku. Nadal
działa! Dzieci kąpano z dodatkiem sproszkowanej
kory wierzby i kwiatów rumianku, dziś dolewamy
pachnących płynów pieniących, kolorowych bąbelków i dziwimy się, że skóra potem sucha i swędzi. A no swędzi, po wierzbie nie swędzi, wierzba
ukoi. Kąpcie się w wierzbie na ratunek różnym
opresjom!
Życzę nam także wszelkiej pomyślności. I tu użycie wierzby będzie zasadne, zależy to tylko od
głębokiej wiary w cuda, ale czemu nie? Wystarczy
pohuśtać się na wierzbie w intencji. Ponoć kiedyś, a było to pewnie ze sto lat temu, niedaleko
za Jaktorowem, nawet bezpłodność u mężczyzn
leczono takim huśtaniem. Mianowicie delikwenta uczepiano do gałęzi, którą naciągano z nim
jak cięciwę i fru! Puszczano z impetem. Jeśli delikwent przeleciał na drugą stronę, była szansa na
zapłodnienie. Niestety nie wiem, co w wypadku,
gdy gałąź się złamała i już się pewnie nie dowiem,
taka to chwiejność tych słownych przekazów.
Na koniec wspomnę jeszcze o słowiańskiej tradycji Wierzbicy, oddawaniu czci wierzbie, „Pradrzewu Wszechświata”, polegającemu na tym, że
w równonoc wiosenną smagano się gałązkami
wierzby w magicznym życzeniu zdrowia, a w pola
zatykano gałązki na dobry plon.
Także zatykajmy tej wiosny wierzbę wszędzie,
gdzie się da. Na pohybel wycince drzew! Sadźmy
wierzby (łatwo ukorzeniają się z młodych gałązek). Powodzenia i dobrej wiosny nam wszystkim
życzę.
Kłaniam się po królewsku
Anna Czeremcha

11 marca
RÓŻNE BAJKI –
MAŁGORZATA LEKSZYCKA

wernisaż w Galerii OK

[OKej, ul. Wilsona 2, Brwinów]
18.00
12 marca
T/ABORET koncert
[OKej, ul. Wilsona 2, Brwinów]
18.00
15 marca
40. WARSZAWSKA SYRENKA
eliminacje gminne

[OKej, ul. Wilsona 2, Brwinów]
11.00
19 marca
SHANNON koncert
[OKej, ul. Wilsona 2, Brwinów]
18.00
24 marca
BeST: WYSPA

spektakl w ramach Brwinowskich
Spotkań Teatralnych

[OKej, ul. Wilsona 2, Brwinów]
18.00
25 marca
BeST: KOT W BUTACH
spektakl dla najmłodszych
Politechniki Warszawskiej

[OKej, ul. Wilsona 2, Brwinów]
11.00
[OWCA, ul. Cyprysowa 4, Owczarnia]
15.00
MALOWANIE NA JEDWABIU
warsztaty

[OKej, ul. Wilsona 2, Brwinów]
16.00
26 marca
BeST: TEATR_FILM_MUZYKA –
IKONY XX-LECIA MIĘDZYWOJENNEGO
Wykład Anny Marii Adamiak
[OKej, ul. Wilsona 2, Brwinów]
12.00
1 kwietnia
DRZEWO AMRITY
spotkanie z cyklu Opowieści Ziemi
dla dzieci od 5 do 12 lat

[OKej, ul. Wilsona 2, Brwinów]
11.00
2 kwietnia
DRZEWO AMRITY

spotkanie z cyklu Opowieści Ziemi
dla dzieci od 5 do 12 lat

[Świetlica OK, ul. Krótka 10, Otrębusy]
11.00
Gminny Ośrodek Kultury OKej
Wilsona 2 , 05-840 B r w i n ó w
email: o k @ o k . b r w i n o w . p l
telefon: (22)
729
59
34
faks:
(22)
729
34
15
h t t p : // w w w . o k . b r w i n o w . p l
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12 lat stowarzyszenia SZANSA
Brwinowskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich SZANSA
pomaga osobom uzależnionym w wytrwaniu w abstynencji
i wspiera całe rodziny. Życie bez alkoholu nabiera nowych barw.

B

W

Fot. URZąd gminy Brwinów (PR)

rwinowskie Stowarzyszenie Rospólnie organizujemy uroczydzin Abstynenckich „SZANSA”
ste i podniosłe, bezalkoholopowstało 10 lutego 2005 r. Zrzesza we spotkania okolicznościowe. Okaniepijące osoby uzależnione od alko- zuje się, że alkohol do tego nie jest
holu oraz ich rodziny. To nie są pija- potrzebny, jak i nie jest potrzebny
cy – to trzeźwi mieszkańcy Brwino- do wspaniałych tanecznych zabaw
wa i okolic. Sami lub ze wsparciem organizowanych przez Stowarzyszerodziny podjęli decyzję – NIE PIJĘ. nie jak np. bezalkoholowa zabawa
Wzbudzają w sobie pokorę, wspiera- sylwestrowa czy też karnawałowa.
ją się wzajemnie, propagują trzeźwy Podobnie jest podczas integracyjstyl życia i bardzo ciężko pracują na nych wyjazdów na terenie całej Polzaufanie.
ski. O brwinowskiej SZANSIE słyNa zdjęciach: poniżej – goście na jubileuszu, powyżej z prawej – prezes Grażyna Jaworska przyjmuje gratulacje od burmistrza Arkadiusza Kosińskiego

szano nie tylko we Władysławowie ków trwa w trzeźwości już 22 lata.
i w Murzasichlu, ale też np. w Siemaganie się z nałogiem to nierakowie pod Poznaniem. Wszędzie
zwykle trudne zadanie ,ciągnątam i na całym Mazowszu godnie ce się wiele lat, nie oceniajmy więc
reprezentujemy nasze miasto i gmi- zbyt pochopnie tych, którzy walczą
nę, tym bardziej że we
z podstępnym przeciwwładzach Mazowieckiego
SPOTKANIA
nikiem dla siebie, roZwiązku zasiada przedsta- wt. o godz. 17.00 dziny i dla społeczności,
wicielka naszego stowa- czw. o godz. 17.30 w której żyją. Każdy korzyszenia, która uzyskała ndz. o godz. 16.00 lejny rok naszej trzeźcertyfikat
Państwowej
ul. Biskupicka 2 wości to duży sukces.
Agencji Rozwiązywania (wejście z tyłu plebanii) Do tego jeszcze należy
Problemów
Alkoholododać, że członków stoMsze
wych jako specjalista prowarzyszenia przybywa –
trzeźwościowe
filaktyki i rozwiązywania
w 2016 r. doszło do nas
w Brwinowie:
problemów alkoholowych.
kolejne 5 osób. To napierwsza niedziela stępne rodziny, w których
asze działania w du- miesiąca godz. 13 z codzienności zniknie
żej mierze są możliwe
alkohol i nietrzeźwy rodzięki wsparciu władz gminy Brwi- dzic, czasem nawet agresywny.
nów oraz Środowiskowego Ośrod- Przy rozwijającej się współpraka Pomocy Społecznej. Dyrektor cy z Gminną Komisją RozwiązyŚOPS Joanna Dzierzba w 2015 r. na wania Problemów Alkoholowych
wniosek członków Stowarzyszenia tych trzeźwych rodzin może być
SZANSA została odznaczona Od- więcej. U nas w SZANSIE pracujeznaką Honorową Prezesa Mazo- my nie tylko z uzależnionymi, ale
wieckiego Związku Stowarzyszeń równolegle z resztą współuzależAbstynenckich – „Zasłużona Dla nionej rodziny. Jest też miejsce dla
Ruchu Abstynenckiego Na Mazow- dzieci, które świetnie się odnajdują
szu”, a w 2017 r. do tego wyróżnienia szczególnie podczas wyjazdów, ale
zgłosiliśmy burmistrza Arkadiu- i przy okazji okolicznościowych sposza Kosińskiego. Ponieważ siedziba tkań. Były też przypadki, że ktoś po
SZANSY mieści się na terenie pleba- raz pierwszy w wieku kilkudziesięnii, stąd też nie możemy przemilczeć ciu lat zobaczył góry, i to na trzeźwo.
olbrzymiego udziału ks. proboszcza
tych, ale też i z wielu innych
Macieja Kurzawy. Za pozytywną repowodów dziękujemy wszystakcję na naszą obecność należą się
kim,
których spotkaliśmy na swojej
podziękowania wszystkim księżom
trzeźwej
drodze i którzy nas wspieoraz naszemu opiekunowi ks. Sylrają. Zawsze możemy liczyć również
westrowi Lamentowi.
owinniśmy wszyscy pamiętać, że na pomoc i życzliwość firm i prydla wielu uzależnionych, zwłasz- watnych osób z naszej gminy. Dzięcza tych, którzy są uzależnieni od kujemy też tym, którzy nie przealkoholu, zmiana sposobu myślenia szkadzają nam trwać w alkoholowej
i życia to bardzo trudne zadanie, abstynencji.
tym bardziej że najczęściej podejZANSA ma wielu przyjaciół nie
mowane w skrajnie trudnych życiotylko na Mazowszu, ale i w całym
wych okolicznościach. Nasi człon- kraju. Wspólne wyjazdy i zebrania
kowie są przykładem, że jest to moż- robocze organizowane przez prezesa
liwe, choć pozytywne efekty zwykle Mazowieckiego Związku Stowarzyprzychodzą z czasem. Potrzeba na szeń Absynenckich Bogdana Urbato w wielu przypadkach nawet kil- na w stowarzyszeniach rozsianych
ku lat. Na tej płaszczyźnie możemy po całym Mazowszu spowodowały
być przykładem. W ciągu ostatnie- fantastyczną integrację i wymianę
go roku nikt z naszych członków nie doświadczeń dotyczącą działalności
powrócił do picia. Lider SZANSY stowarzyszeń abstynenckich.
zachowuje abstynencję już 13 lat
– Grażyna Jaworska,
(zaczynał trzeźwieć w brwinowskiej
Brwinowskie Stowarzyszenie
Victorii i jest współzałożycielem
Rodzin Abstynenckich SZANSA
Szansy). Jeden z naszych sympaty-
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Sport

w y n i k ó w

k o n k u r s ó w

d o t a c y j n y c h

wyniki konkursów ofert na zajęcia całoroczne
dotacje przyznane w pierwszym konkursie

drugi konkurs

> Zajęcia dla mieszkańców Kań i Otrębus
UKS Otrębusy 1 – 17 000 zł

BKS Naprzód – 101 000 zł

różne dyscypliny sportu dla dzieci, młodzieży i dorosłych – w ZS w Otrębusach.

dzieci, młodzież, dorośli – treningi na stadionie
miejskim oraz w ZSO w Brwinowie.

PIŁka nożna halowa
Towarzystwo Gimnastyczne Sokół – 6 932,50 zł

Siatkówka

młodzież, dorośli – treningi w ZSO w Brwinowie.

Towarzystwo Gimnastyczne Sokół
– 6 000 zł
młodzież, dorośli – treningi w ZSO w Brwinowie.

KOSZYKÓWKA
MKS Pruszków – 3 000 zł

dzieci i młodzież – treningi w ZSO w Brwinowie.

Judo i JuJitsu
UKS Czerwone Smoki Nadarzyn –
16 417,45 zł

Lekkoatletyka
UKS Otrębusy 1 – 5 000 zł

dzieci i młodzież – treningi w ZS w Otrębusach
oraz w ZS nr 1 w Brwinowie

dzieci i młodzież – treningi w ZSO w Brwinowie.

Karate

TENIS STOŁOWY
Towarzystwo Gimnastyczne Sokół – 10 000 zł

Bushi Team – 5 000 zł

dzieci, młodzież i dorośli – treningi w ZSO w Brwinowie.

dzieci i młodzież – treningi w ZSO w Brwinowie.

Tenis ziemny

KULTURYSTYKA
Towarzystwo Gimnastyczne Sokół – 9 500 zł
dorośli – treningi w ZSO w Brwinowie.

Tennis Life – 4 000 zł

dzieci i młodzież – zajęcia na kortach w Brwinowie
przy ul. Żwirowej 18 oraz na Orliku w Żółwinie

konkurs ofert został powtórzony po raz trzeci dla dyscyplin:
wrotkarstwo oraz siatkówka dla dzieci

Judo i JuJitsu
KS Pantera Brwinów – 13 500 zł

dzieci i młodzież – treningi w sali przy stadionie miejskim w Brwinowie

Informacje i współpraca z NGO: Biuro Promocji, tel. 22 738 26 29

Talent koszykarski

z a p r o s z e n i e

Sportowa kariera młodego
koszykarza Michała Samsonowicza nabiera rozpędu.
Wziął udział w Mistrzostwach
Polski U20, gdzie pokazał
swoje mocne strony.

18

-latek z Brwinowa pomógł drużynie Biofarm Poznań w awansie do półfinału Mistrzostw Polski
U20. Miał stuprocentową skuteczność rzutów za dwa punkty, zaliczył
pięć „trójek” i zdobył w jednym meczu 40 punktów. – Wcześniej grał
w Polonii Warszawa, gdzie też już
błyszczał. Jeśli wszystko potoczy się
po naszej myśli, to w przyszłym sezonie ten chłopak będzie już u nas
na stałe – zapewniał po spotkaniu
Bartłomiej Tomaszewski, menedżer
Biofarmu.
Michał Samsonowicz był w ubiegłym
roku stypendystą gminy Brwinów.

Szkoła w Otrębusach

Przekaż nam 1% podatku, wypełniając swój PIT – zachęca
Stowarzyszenie Rodziców na
Rzecz Zespołu Szkół w Otrębusach „Nasze Dzieci”.

Wpisz w zeznanie PIT /bez skrótów/
nazwę, numer i kwotę:
KRS 0000382471
STOWARZYSZENIE RODZICÓW
NA RZECZ ZESPOŁU SZKÓŁ
W OTRĘBUSACH „Nasze Dzieci”

Z

bieramy na konkretny cel: pracownię rozwojową dla dzieci.
Pod profesjonalnym okiem nauczyciela, instruktora czy specjalisty
dzieci mogłyby otrzymać wsparcie
w rozwoju własnej osobowości. Obszarem wsparcia będzie prawidłowe
odbieranie bodźców, a także nauka
panowania nad własnymi reakcjami. Pozwoli to dzieciom lepiej
poznać możliwości umysłu i ciała
w procesie nauczania, a także w drodze do sukcesu w życiu.

N

iezbędne do osiągnięcia wyznaczonego celu jest przygotowanie kadry oraz wyposażenie
miejsca w potrzebny sprzęt. Cel ten
możemy osiągnąć dzięki Waszemu
wsparciu tej idei oraz pomocy finansowej. Orientacyjny koszt tego
przedsięwzięcia to około 40 tys zł.
Wpłaty zbieramy do czasu realizacji
celu. Działamy wyłącznie charytatywnie i nikt nie pobiera żadnego
wynagrodzenia za włożony czas
i pracę w działalność Stowarzyszenia.

N

asze rozliczenie dotychczasowej
działalności,
czyli
sprawozdania finansowe i merytoryczne są dostępne na stronie:
sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl
tym, że działamy zgodnie
z przepisami, świadczy wpis
w wykazie organizacji pożytku publicznego (OPP) na rok
2017 na stronie internetowej
www.pozytek.gov.pl/Wykaz,OPP
gdzie znajdujemy się pod numerem
7704, co oznacza, że przeszliśmy coroczny proces weryfikacji OPP.

O

J
Fot. Beata Brociek

Fot. Urząd gminy Brwinów (PR)

Piłka nożna

esteśmy pełni wiary w Waszą
ofiarność i będziemy wdzięczni za
przekazywanie tego apelu innym,
aby grono sympatyków Stowarzyszenia rosło, a dzieci coraz więcej
korzystały. Dziękujemy.
– Agnieszka Łukasiewicz
prezes Stowarzysznia „Nasze Dzieci”
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Brwinowska komunikacja miejska
– przejazdy autobusami 10 linii.
1 zł za jednorazowy bilet normalny
lub przejazdy bezpłatne dla dzieci/młodzieży
– szczegóły opisane na portalu brwinow.pl
Firma AREC Arkadiusz Kuś
(Brwinów, ul. Pszczelińska 9/7, tel. 504 943 063) zajmuje się automatyką od 15 lat i specjalizuje się w aplikacjach z serwonapędami.
10% zniżki na usługi projektowania
automatyki, programowania PLC
oraz na projekty automatycznej regulacji.
Fargelet Events – Agency
Firma organizująca imprezy integracyjne, pikniki firmowe,
przyjęcia okolicznościowe (tel. 505 229 433, namiotbankietowy.pl)
5-20% zniżki na usługi firmy
wynajem namiotów z wyposażeniem, sprzętu grillowego
i cateringowego, fotobudki, urządzeń do waty cukrowej
i popcornu oraz organizację imprez

Elektroinstalacje – Radosław Kląskała
Firma z Brwinowa (tel. 533 530 590).
10% zniżki na montaż, naprawę
i przeglądy instalacji i urządzeń
elektroenergetycznych
(np. podłączanie kuchenek elektrycznych, montaż lamp,
wymiana osprzętu instalacji – bezpieczniki, gniazdka itp.)
PRANIE
DYWANÓW
i TAPICERKI
– KANIE

USŁUGI
GEODEZYJNE
ORAZ
KARTOGRAFICZNE

K

Pralnia dywanów, Kanie ul. Miła 6
Firma istnieje od 1998 r. i zajmuje się m.in. praniem
i ozonowaniem dywanów oraz tapicerek samochodowych
i meblowych. Możliwy dojazd do klienta. Pralnia czynna:
pon. – pt. 8.15-20.00, sob. 9-13.00. (tel. 608 625 533).
10% zniżki na pranie dywanów i tapicerki

Usługi Geodezyjne – Grzegorz Kalita
Firma wykonuje m.in.: mapy do celów projektowych,
inwentaryzacje powykonawcze budynków i obiektów
liniowych, inwentaryzacje architektoniczne (tel. 606 226 526).
10% zniżki na usługi geodezyjne

arty mieszkańca wydawane
są w urzędzie Gminy Brwinów od końca grudnia 2016 r.
Tysięczna posiadaczka karty
mieszkańca otrzymała pamiątkowy upominek. – Jestem mile
zaskoczona i bardzo się cieszę,
tym bardziej że dzisiaj są walentynki – powiedziała pani
Stanisława Laskus, odbierając
prezent.



K

artę mogą otrzymać
mieszkańcy gminy Brwinów, którzy płacą podatek
dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym
w Pruszkowie, a w zeznaniu
podatkowym deklarują, że ich
miejscem zamieszkania jest
gmina Brwinów. Posiadacze
karty mogą skorzystać z różnych rabatów i zniżek.

Sklep Top Market (dawniej Zygzak)
(ul. Armii Krajowej 14 w Brwinowie) jest czynny
pon.-pt. 7.00-21.00, sob. 6-20, niedz. 9-17
Specjalne promocje dla posiadaczy karty
będą ogłaszane na ulotkach.

1000 kart mieszkańca
Tysięczną kartę odebrała
14 lutego 2017 r. mieszkanka
Brwinowa pani
Stanisława Laskus.

Więcej
informacji:

karta.brwinow.pl

W

yrobienie karty trwa
kilka minut. Zdjęcie
wykonywane jest bezpłatnie
na miejscu. Należy mieć
ze sobą dowód osobisty
(dzieci i młodzież – legitymację szkolną) oraz
kopię pierwszej strony formularza rozliczeniowego PIT za
ostatni rok rozliczeniowy.

Punkty, w których można otrzymać Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy Brwinów „Ratusz”. Kolejne wydanie planowane jest 11 kwietnia 2017 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  Świetlica Działu Wspierania Rodziny, ul. Grodziska 31  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 i apteka, 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 27A  Sklep Jaworek, ul. Wilsona 28A  Pchli Targ, ul. Leśna 3  sklepy przy Rynku: Zdrowa
żywność  Antoniak  Limonka  Top Market Zygzak, ul. Armii Krajowej 14  sklep, ul. Płocka 13  Społem, ul. Pszczelińska 48  sklep, ul. Kraszewskiego 1
 sklep U Jacka, ul. Sochaczewska 19  sklep na Borkach, ul. Kępińska 66  kioski przy rondzie Wacława Kowalskiego (obok GOK-u i TAXI)
SOŁECTWA: INSTYTUCJE i SKLEPY					
otrębusy: Zespół Szkół, ul. M. Piaseckiego 2  Toeplitzówka, ul. Wiejska 1 – Biblioteka, NZOZ  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, koszajec: sklep spożywczo-przemysłowy Lecha Martysa, Koszajec 30
owczarnia: NZOZ Basis, ul. Kazimierzowska 33D  sklep Agata, ul. Książenicka 39A  sklep Agata, ul. Żółwińska 25  Pod Świerkami, ul. Mała 1
DZIĘKUJEMY ZA POMOC W DYSTRYBUCJI „RATUSZA” SOŁTYSOM SOŁECTW:
 Biskupice  Czubin  Krosna  Milęcin  Terenia  Owczarnia  Żółwin  Parzniew  Falęcin  Moszna  Domaniew  Kotowice  Koszajec

