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r. Dzięciołowska-Barańska „Ostatnia Wieczerza”, ze zbiorów Muzeum Sztuki Ludowej w otrębusach

W numerze m.in.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Targowisko: prawie 1 mln zł dotacji
Gmina Brwinów otrzymała 999.862,00 zł dotacji na modernizację targowiska miejskiego. W 2018 r. ma zostać wykonany pierwszy etap prac: opracowanie dokumentacji projektowej. Prace na targowisku planowane są na
lata 2019-2020.

Z

mienia się wizerunek
centrum Brwinowa.
Poprawę przestrzeni
publicznej przyniosła m.in.
zrealizowana w 2017 r. przebudowa ul. Armii Krajowej, która zyskała nową nawierzchnię, chodniki, miejsca parkingowe i zieleń wraz
z elementami małej architektury. Teraz kolej na teren
samego targowiska.
	Zadanie „Przebudowa
targowiska »Mój Rynek«
w Brwinowie (etap I+II)”
otrzyma
dofinansowanie
z Programu Rozwoju Obsza-

rów Wiejskich na lata 2014–
2020 w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji
w tworzenie, ulepszanie
i rozwijanie podstawowych
usług lokalnych dla ludności
wiejskiej, w tym rekreacji i
kultury, i powiązanej infrastruktury”.
W zakresie tego zadania
jest przebudowa północnej części brwinowskiego
targowiska. – W tym roku
planujemy wykonanie dokumentacji
projektowej,
a prac budowlanych w latach
2019–2020 (etap II – do koń-

ca czerwca 2020 r.) według
wariantu wypracowanego
w konsultacjach z mieszkańcami, kupcami i właścicielami sąsiednich nieruchomości – mówi burmistrz
Arkadiusz Kosiński. Rozpoczęcie etapu II wraz z etapem III (tj. przebudową południowej części targowiska
i budową nowych pawilonów) nastąpi nie wcześniej
niż w 2019 r. Wtedy handel
zostanie przeniesiony tymczasowo na teren dawnej
Drzewotechniki, a targowisko stanie się placem budowy.

Z okazji jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę
niepodległości rozpoczynamy w „Ratuszu” publikację
artykułów o ludziach związanych z Brwinowem, którzy
odegrali ważną rolę w drodze do niepodległości, a po jej
odzyskaniu służyli Ojczyźnie swoją pracą i działalnością
społeczną. Pierwszy artykuł cyklu – na str. 3.
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Radni województwa mazowieckiego podjęli uchwałę o przekazaniu
1,13 mln zł na przebudowę drogi prowadzącej do siedziby zespołu
„Mazowsze” w Otrębusach. Umowa została zawarta 12 lutego 2018 r.

N

Samorząd postanowił przeznaczyć na ten cel określone
środki i ta uchwała jest realizacją tego postanowienia
– powiedział skarbnik województwa Marek Miesztalski.
Ulica Piaseckiego została uznana za drogę ważną
dla rozwoju regionu. Projekt
obejmuje przebudowę jej
jezdni wraz z budową chodnika na całej długości oraz
budową:
• ścieżki rowerowej i ciągu pieszo-rowerowego od
skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 720 do bramy zabytkowego Pałacu Karolin,

• 97 miejsc postojowych
przy ul. Piaseckiego w rejonie szkoły,
• 40 miejsc postojowych
wzdłuż ul. Malinowej w rejonie Matecznika Mazowsze.
Odcinek objęty przebudową ma długość 0,626 km.
Nowa droga będzie bezpieczniejsza dla wszystkich
użytkowników ruchu – pieszych, rowerzystów i kierowców, którzy udają się zarówno do siedziby zespołu „Mazowsze”, jak też do Szkoły
Podstawowej w Otrębusach. Na zdjęciu u góry: Ulica M. Piaseckiego zaczyna się w rejonie
szkoły. Poniżej: Burmistrz Arkadiusz Kosiński i marszałek
Adam Struzik po podpisaniu umowy.

Przebudowa ulic w Otrębusach
Trwają prace związane z przebudową ulic T. Toeplitza i Sadowej na odcinku
od ul. T. Sygietyńskiego do ul. Wspólnej w Otrębusach.

U

Fot. Urząd Gminy Brwinów (PR)

mowa na realizację tej
inwestycji została podpisana pod koniec grudnia
2017 r., a sprzyjające warunki atmosferyczne pozwoliły
na prowadzenie prac zimą.
Wykonawcą jest firma MKL-BUD Sp. z o.o.
	Zakres robót obejmuje przebudowę całego pasa

drogowego ul. T. Toeplitza
z wjazdem w ul. O. Kolberga oraz części ul. Sadowej
na odcinku od rejonu ul. T.
Sygietyńskiego do rejonu ul.
Wspólnej (bez skrzyżowań
z tymi ulicami).
W pasie ul. Toeplitza
zostanie wybudowana jezdnia asfaltowa z częściowo
utwardzonym
poboczem
oraz chodnikiem między ul.
Warszawską a ul. O. Kolberga. W środkowym odcinku
będzie wyniesienie z kostki
betonowej
spowalniające
ruch drogowy. Wyniesione
zostanie również całe skrzyżowanie ul. T. Toeplitza z ul.
Sadową, która na przebudowanym odcinku uzyska
nową, asfaltową nawierzchnię z częściowo utwardzonym poboczem. Na całym
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e-mail: brwinow@
brwinow.pl

				

URZĄD GMINY BRWINÓW, ul. GrodziskA 12
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-Fin.-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

Burmistrz Gminy Brwinów przypomina
użytkownikom wieczystym nieruchomości
gminnych o konieczności uiszczenia opłaty
rocznej za 2018 r. z tytułu użytkowania
wieczystego gruntu, w dotychczasowej wysokości.
Termin wnoszenia opłat za rok bieżący upływa
31 marca 2018 r.
Zgodnie z art. 74 ust 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami 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 udzielenia bonifikaty w opłacie za 2018 r. jest dochód
niższy niż 2135,76 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

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
Redakcja biuletynu:
Biuro Promocji, e-mail: promocja@brwinow.pl
Współpraca: Gminny Ośrodek Kultury w Brwinowie
(Qltywator na str. 8–9 oraz Karta Biblioteczna na str. 10)

Straż Miejska

22 729 63 94

oraz bezpłatny
z terenu gminy:

986

e-mail: straz.miejska@brwinow.pl

Urząd Gminy

przebudowanym odcinku
ul. Sadowej zaplanowano
chodnik po jej północnej
stronie. Na odcinku między
ul. T. Toeplitza a ul. Wspólną
znajdzie miejsce wyniesienie
z kostki betonowej spowalniające ruch kołowy.
Częścią inwestycji jest
budowa odwodnienia, które będzie przejmować wody
opadowe i roztopowe z pasa
drogowego. Projekt przewiduje zastosowanie zestawów
rozsączających. Właściciele
sąsiednich działek, zgodnie
z ustawą Prawo wodne, muszą zadbać o zagospodarowanie deszczówki – nie wolno odprowadzać jej na ulicę.
Koszt przebudowy wyniesie 966.000,00 zł, a planowane zakończenie robót to
koniec czerwca br.

o g ło s z e n i e

Fot. FB.com/arkadiusz. kosinski

a sesji Sejmiku Województwa Mazowieckiego, która odbyła się 30 stycznia 2018 r.,
radni podtrzymali propozycję Zarządu Województwa
i wyrazili zgodę na przekazanie gminie Brwinów dotacji w wysokości 1,13 mln
zł na przebudowę ciągu ulic
dr. M. Piaseckiego, Malinowej oraz części ul. Poziomki
w Otrębusach. – Nasza pomoc ma na celu zmodernizowanie drogi, która prowadzi
do naszej placówki kulturalnej, do zespołu pieśni i tańca
„Mazowsze” i Matecznika.

Fot. Urząd Gminy Brwinów (PR)

Droga do szkoły i zespołu „Mazowsze”
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Komentarz burmistrza
Arkadiusza Kosińskiego
na temat włączenia OSP w Mosznie
do K rajowego Systemu R atowniczo -Gaśniczego

Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości.

Walczyli o wolność i niezawisłość
W Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych
wspominaliśmy mieszkańców gminy Brwinów:
płk. Franciszka Niepokólczyckiego, Xawerego
Grocholskiego i gen. Antoniego Hedę-Szarego.

Fot. Urząd Gminy Brwinów (pR)

Xawery Grocholski
Żołnierz AK, oficer wywiadu rejonu Czerniaków. Trafił do obozu w Oświęcimiu,
jednak udało się uzyskać
jego zwolnienie. Po powstaniu warszawskim przeszedł
przez obóz Dulag w Pruszkowie. Włączył się w działalność Zrzeszenia „Wolność
i Niezawisłość”. Został aresztowany w 1946 r. i oskarżony
o współpracę z gestapo oraz

przekazywanie
informacji ambasadzie brytyjskiej.
14 stycznia 1947 r. został
skazany na karę śmierci.
Miejsce jego pochówku jest
nieznane. Na grobie rodzinnym w Brwinowie znajduje
się symboliczny napis, natomiast mogiła symboliczna w Kwaterze Ł na Cmentarzu
Wojskowym w Warszawie.
Gen. Antoni Heda-Szary
Honorowy obywatel gminy
Brwinów, długoletni mieszkaniec Kań, pochowany na
cmentarzu w Podkowie Leśnej. Pochodzący z rejonu
Gór Świętokrzyskich żołnierz AK, wsławił się akcją
rozbicia 5 sierpnia 1945 r.
więzienia w Kielcach, skąd
uwolniono ponad 350 więźniów. Po akcji w Kielcach
zaprzestał działalności konspiracyjnej, jednak nadal był
poszukiwany przez władze
komunistyczne.

zdarzeń miejscowych (wypadki, podtopienia, wykroty,
połamane drzewa...) oraz 2
fałszywych alarmów. Prawdziwych przyjaciół poznaje
się w potrzebie.
Co jakiś czas dochodzą mnie
głosy osób niezadowolonych
z tego, że inwestujemy w rozbudowę i remonty remiz strażackich oraz zakupy sprzętu
i wyposażenia Ochotniczych
Straży Pożarnych. Przykro
mi to stwierdzić, ale ludzie
ci nie rozumieją, że ich własne bezpieczeństwo i wygoda
zależą w olbrzymiej mierze
od sprawności, wyposażenia i wyszkolenia strażaków
ochotników.
Jak często siedząc przed telewizorem czy komputerem
w domu, słyszycie sygnał
przejeżdżającego samochodu
strażackiego?
Czy zdarzało się Wam siedzieć w domu po ciemku bez
prądu i z niecierpliwością

czekać, kiedy go włączą, podczas gdy strażacy w deszcz
i wiatr usuwali powalone
drzewa i wycinali połamane
gałęzie?
Staliście kiedyś w korku spowodowanym
wypadkiem
drogowym w czasie, kiedy
strażacy wyciągali z samochodu zakleszczonych rannych pasażerów?
Różne inne przykłady mogę
mnożyć...
W każdym przypadku biernie czekaliście na pomoc,
a w tym czasie Strażacy
Ochotnicy społecznie – kierowani wewnętrznym poczuciem obowiązku i chęcią
niesienia pomocy innym –
pomimo późnej pory, deszczu czy silnego wiatru – z
narażeniem własnego życia
i zdrowia, odsuwając na bok
swoją pracę i rodzinę – bezinteresownie pełnili swoją szlachetną służbę!
Fot. Fb.com/arkadiusz.kosinski

Płk Franciszek Niepokólczycki
Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej i kampanii
wrześniowej, żołnierz AK.
W 1939 r. był dowódcą niezrealizowanego zamachu
na Hitlera w Warszawie.
W 1940 r. dowodził Związkiem Odwetu ZWZ, później
współorganizował Kedyw
Armii Krajowej. Został zastępcą komendanta Kedywu gen. „Nila” Fieldorfa.
Walczył w powstaniu. Po
kapitulacji trafił do obozu
jenieckiego w Niemczech,
a po powrocie do kraju zaangażował się w działalność
konspiracyjną. Od listopada
1945 r. kierował II Zarządem Zrzeszenia „Wolność
i Niezawisłość”. Został aresztowany w Krakowie jesienią
1946 r., a rok później skazany na karę śmierci, którą
zamieniono na dożywocie.
Z więzienia wyszedł w 1956 r.

S

trażacy z OSP w Mosznie wiedzą doskonale,
że nie zostaliby włączeni do KSRG, gdyby nie ich
osobista ciężka praca co najmniej od 4 lat oraz kilkuletnie
działania Gminy Brwinów:
inwestycyjne (modernizacja
budynku wraz z zapleczem
i zagospodarowaniem terenu, zakup sprzętu i wyposażenia, wymiana samochodu…) oraz inne wydatki (na
wyszkolenie i poprawę sprawności bojowej). Dzisiaj to jednostka zupełnie odmieniona.
I to nie tylko pod względem
zaplecza i wyposażenia, ale
przede wszystkim pod względem mentalności ludzkiej…
Kilka lat temu, nad strażnicą w Mosznie unosił się
duch zniechęcenia i stagnacji, a dzisiaj wszyscy tryskają
energią i zapałem, przybywa
członków i – co chyba najważniejsze – powstała Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza licząca aż 32 członków!!!
– a to już jest prawdziwa
moc i solidna podwalina
dla dalszego rozwoju OSP.
Dziękując druhnom i druhom Ochotnikom z Moszny
za sedeczne przyjęcie podczas Walnego Zebrania OSP
w Mosznie i podziękowania za współpracę, dziękuję
im również za wszystkie 47
ubiegłorocznych akcji, kiedy
to wyjechali do 13 pożarów,

Podatek PIT: cegiełka do rozwoju gminy

Do gminy trafia część podatku PIT płaconego przez mieszkańców. Dzięki
temu możliwe jest utrzymanie szkół i przedszkoli, inwestycje, wspieranie
kultury i realizacja wielu innych zadań gminnych.

I

m większe dochody gminy, tym więcej
można zdziałać. Znaczna część budżetu
przeznaczana jest na inwestycje, zwłaszcza na
przebudowy dróg. Swój udział w nich mają
m.in. mieszkańcy, którzy rozliczają tu swoje

Został aresztowany w 1948 r.
Otrzymał cztery wyroki
śmierci, zamienione na dożywocie. Był więziony przy
ul. Rakowieckiej w Warszawie, w Rawiczu i Wronkach.
Wyszedł na wolność w 1956 r.
Na zdjęciach: 1 marca kwiaty na grobach złożyli zastępca burmistrza Jerzy Wysocki
oraz komendant straży miejskiej Tomasz Kowalski.

Nie trzeba zmieniać meldunku,
ani wypełniać
dodatkowych
formularzy.
Wystarczy wpisać
w deklaracji PIT
adres faktycznego
zamieszkania
w gminie
Brwinów

podatki PIT. Zyskują przez to rozwój swojej
gminy i możliwość wyrobienia Brwinowskiej Karty Mieszkańca. Więcej informacji
na ten temat w kolejnym numerze „Ratusza” oraz na stronie www.karta.brwinow.pl

Urząd Skarbowy w Pruszkowie

Polska

mazowieckie

Brwinów
Brwinów lub inna miejscowość na terenie gminy

pruszkowski
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Oddanie do użytkowania kolejnego fragmentu sieci kanalizacji w Owczarni
Gmina Brwinów ukończyła kolejny etap budowy kanalizacji w Owczarni. Do sieci będą mogli podłączać się mieszkańcy ulic
Żółwińskiej, Wazów, Łokietka, Mieszka I, Chrobrego, Anny Jagiellonki, Jadwigi, Kingi oraz Bony.

B

udowa
kanalizacji
w tej części gminy
Brwinów, która nie
łączy się terytorialnie z obszarem miasta i pozostałych
12 sołectw, rozpoczęła się
w 2015 r. W ciągu ostatnich
dwóch lat wybudowano już
ponad 8,2 km kanałów grawitacyjnych z odgałęzieniami, ponad 2,3 km kanałów
tłocznych oraz 9 przepompowni ścieków.
	Zakończony
obecnie
etap obejmuje 4.822,94 m
kanałów grawitacyjnych z
odgałęzieniami, 679,43 m
kanałów tłocznych oraz pięć
przepompowni ścieków. Inwestycja objęła ul. Żółwińską (na odc. od ul. Grodziskiej do ul. Kazimierzowskiej z fragmentem ul. Kazimierzowskiej), ul. Wazów,
dz. nr. ewid. 166/8, dz. 125/8
oraz dz. 127/8 (drogi od ul.
Żółwińskiej), ul. Łokietka,
ul. Mieszka I, ul. Chrobrego, ul. Jagiellonki, ul. Jadwigi, ul. Kingi, ul. Bony oraz
drogi wewnętrzne od ul.

Bony na dz. nr. ewid. 522/25
i dz. 522/15. Przyłączenia
mieszkańców do aktualnie
zakończonego etapu kanalizacji będą mogły nastąpić
po przejęciu sieci do eksploatacji przez Brwinowskie
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, co przewidywane jest w marcu br.
Osoby, które w latach
2005–2006 zawarły z Gminą umowę na wykonanie
projektu przyłącza, mogą
odbierać swoje projekty.
Wydawanie projektów przyłączy odbywać się będzie w
Urzędzie Gminy Brwinów
przy ul. Kościuszki 4a, pok.
21 w poniedziałki w godzinach 15.00–17.30. Po uzgodnieniu telefonicznym możliwy jest odbiór projektu w
innym terminie (tel. 22 738
25 87).
	Szczegółowych informacji dotyczących procedury
przyłączenia udziela Brwinowskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji,
mieszczące się w Brwinowie

przy ul. T.W. Wilsona 46,
tel. 22 729 01 63. Informacje
o kolejnych krokach, jakie
należy podjąć w celu przyłączenia się do kanalizacji,
znajdują się na stronie internetowej www.bpwik.pl.
	Trwa już budowa kolejnego etapu kanalizacji
sanitarnej w Owczarni z
odgałęzieniami w granicach pasów drogowych wraz
z zaprojektowaniem i budową brakujących odgałęzień kanalizacji sanitarnej
w następujących ulicach:
Żółwińskiej (od ul. Kazimierzowskiej do granicy
z Żółwinem oraz bocznych
na dz. nr ewid. 135, 191),
Konwaliowej oraz Lawendowej. Ten etap prac powinien zakończyć się zgodnie
z zawartą umową do końca
sierpnia 2018 r. Mieszkańcy
tego rejonu Owczarni będą
mogli podłączyć się do kanalizacji prawdopodobnie
jeszcze w tym roku, po zakończeniu wszystkich procedur odbiorowych.

Działalność Spółki Wodnej Brwinów w 2017 r. i plany na 2018 r.

Fot. spółka wodna Brwinów

S

półki wodne są organizacjami non-profit i
działają na podstawie
ustawy Prawo wodne. Spółka Wodna Brwinów koncentruje się w swoich działaniach przede wszystkim
na budowie i utrzymywaniu
melioracji wodnych oraz
ochronie przed podtopieniami.
Podczas walnego zgromadzenia spółki, które odbyło się 15 lutego br., Przewodniczący Zarządu Spółki
Wodnej Brwinów Benedykt
Grobelny przedstawił sprawozdanie z działalności
w 2017 r. Opiniująca sprawozdanie Komisja Rewizyjna podkreślała uzyskanie
dobrego wyniku ściągalności opłat, pozyskiwanie
środków zewnętrznych oraz
dobrą współpracę z Urzędem Gminy Brwinów. Spółka Wodna Brwinów w 2017 r.
koncentrowała się nie tylko
na podstawowej konserwacji
rowów melioracyjnych, ale
także na wszelkiego rodzaju

naprawach drenaży, wylotów zbieraczy drenarskich,
studzienek melioracyjnych
i przepustów. – Niejednokrotnie byliśmy zmuszeni
do prac interwencyjnych po
wichurach lub też ulewnych
opadach – podkreślał Benedykt Grobelny w swoim wystąpieniu.
	Spółka wykonała w 2017 r.
prace obejmujące ok. 7,42 km
rowów melioracyjnych na
łączną kwotę 101 tys. zł.
Działania spółki wspomogły też prace prowadzone
przez gminę Brwinów w ramach zapobiegania podtopieniom oraz ochrony wód
i gleby. Łącznie wydatki sięgnęły niemal 280 tys. zł, a
prace objęły 21 km cieków
wodnych. Delegaci udzielili
absolutorium zarządowi w
składzie: Anna Stachlewska,
Benedykt Grobelny, Szymon Jarząbek, Karol Marchwiak i Jacek Panek. Zostały też przegłosowane stawki,
które będą obowiązywać
w 2018 r.: 48 zł za 1 ha oraz

Fot. spółka wodna Brwinów

Spółka Wodna Brwinów podsumowała swoją
działalność w 2017 r. Delegaci udzielili absolutorium zarządowi i uchwalili budżet na 2018 r.

Na zdjęciu: delegaci na walne zgromadzenie Spółki Wodnej.
stała opłata 50 zł za działkę o powierzchni do 1 ha.
Przewodniczący Benedykt
Grobelny zwracał uwagę na
podwyższenie kosztów robocizny i sprzętu, co powoduje wzrost cen robót melioracyjnych. Zarząd musi
uwzględnić w wydatkach nie
tylko koszenie rowów, lecz
także prace interwencyjne.
Delegaci zgłaszali konieczność instalowania zastawek
na rowach oraz potrzebnych
konserwacji i napraw.
W spotkaniu uczestniczyła Klaudia Chmiel, zastępca naczelnika Wydziału
Infrastruktury i Ochrony
Środowiska Starostwa Powiatowego w Pruszkowie,
która omówiła w skrócie

problematykę nowego Prawa wodnego oraz kompetencje nowej instytucji –
Wód Polskich. Zapewniała
też o przychylności Starosty
Pruszkowskiego w sprawie
współfinansowania niektórych działań Spółki Wodnej
Brwinów. Ostateczną decyzję w tych sprawach podejmuje Zarządu Powiatu.
Spółka Wodna Brwinów
ma swoją siedzibę w budynku Urzędu Gminy przy ul.
T. Kościuszki 4a (pok. 19).
Biuro zarządu czynne jest w
poniedziałki w godz. 10.00–
18.00. Czwartki przeznaczone są na prace w terenie. Ze
spółką można kontaktować
się poprzez skrzynkę e-mail:
swbrwinow@gmail.com.
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Aktualne dane na stronie:

https://map.airly.eu/pl

Gmina Brwinów
oferuje

Źródło: map.Airly.eu/PL

Działka
w Kaniach
na
sprzedaż
(pod usługi
nieuciążliwe)

Stan powietrza w Brwinowie, Otrębusach i Żółwinie
Jakość powietrza pogarsza się w odczuwalny sposób w sezonie grzewczym, zwłaszcza w bezwietrzne
dni. Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa monitoruje jego stan. Cztery czujniki umieszczone
na terenie gminy Brwinów mierzą m.in. poziom stężenia pyłów zawieszonych PM2.5 oraz PM10.

Fot. Urząd Gminy Brwinów (OSR)

P

Na zdjęciu:
Czujnik mierzący jakość
powietrza w otoczeniu
szkoły w Żółwinie.
Podobne urządzenia
zamontowano w szkole
w Otrębusach oraz
ZSO w Brwinowie.
Już wcześniej do programu
Airly włączyło się przedszkole przy ul. Piłsudskiego
w Brwinowie.

ierwszym krokiem do
poprawy stanu powietrza jest zwiększenie
świadomości, a także umożliwienie lokalizacji źródeł
problemu.
Gmina Brwinów zdecydowała się na włączenie do
sieci monitoringu i montaż
sensorów Airly, które zbierają, przetwarzają i interpretują dane w czasie rzeczywistym. W oparciu o te
dane tworzona jest mapa
online, która pozwala też na
porównanie stanu powietrza
w różnych miejscowościach
na terenie Polski. Sensory
Airly mierzą poziom stężenia pyłów zawieszonych
PM2.5 oraz PM10, temperaturę powietrza, ciśnienie
atmosferyczne oraz wilgotność powietrza. Platforma

jakości powietrza map.airly.
eu jest miejscem, gdzie każdy może sprawdzić aktualną
jakość powietrza w konkretnej lokalizacji. Można tu
również sprawdzić prognozę
jakości powietrza na najbliższe 24 godziny.
Jak ocenia Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa
po pierwszych tygodniach
pomiarów w trzech dodatkowych punktach (czujnik
w przedszkolu w Brwinowie został zamontowany
w październiku 2017 r.), stan
powietrza w gminie Brwinów jest zbliżony do innych
miejscowości województwa
mazowieckiego. – Biorąc
pod uwagę konieczność
ograniczenia niskiej emisji,
jesteśmy na etapie planowania kolejnych rozwiązań

– zapowiada Edyta Osmańska-Jakóbik, kierownik Referatu Ochrony Środowiska
i Rolnictwa.
W 2017 r. gmina Brwinów prowadziła program,
umożliwiajacy
bezpłatny
montaż palników na pellet
u osób korzystających z pomocy społecznej, które mogły zmienić w ten sposób
ogrzewanie swoich domów
na bardziej ekologiczne. Istniejące piece węglowe zostały przystosowane do użytkowania pelletu drzewnego.
Poprawę przyniesie też
wprowadzona na Mazowszu
uchwała antysmogowa, która ograniczyła możliwość
handlu węglem złej jakości
oraz zaostrzyła wymagania
techniczne wobec stosowanych pieców i kominków.

Strażnicy miejscy przeprowadzają kontrole pieców
W 2017 r. strażnicy miejscy podjęli 401 interwencji dotyczących spalania odpadów, nałożyli 13 mandatów, a w 57 przypadkach zastosowali pouczenia. Pobrane próbki popiołu trafiają do laboratorium.

P

róbki popiołu z palenisk
przydomowych do badań
laboratoryjnych pobierane
są w przypadkach ewidentnego podejrzenia spalania
odpadów w piecach. Wszyscy strażnicy miejscy posiadają upoważnienia do kontroli przepisów ochrony środowiska. W związku z tym,
na podstawie art. 379 ust.
1–3 ustawy Prawo ochrony
środowiska mają prawo do:
• wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym
sprzętem przez całą dobę

na teren nieruchomości,
obiektu lub ich części,
na których prowadzona
jest działalność gospodarcza, a w godzinach 6-22
na pozostały teren,
• przeprowadzania badań
lub wykonywania innych
niezbędnych czynności
kontrolnych,
• żądania pisemnych lub
ustnych informacji oraz
wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie
niezbędnym do ustalenia
stanu faktycznego,

• żądania okazania dokumentów i udostępniania
wszelkich danych, mających związek z problematyką kontroli,
• występowania w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia przeciwko przepisom
o ochronie środowiska.
W przypadkach stwierdzenia wykroczeń strażnicy
mogą nałożyć mandat karny w wysokości do 500 zł,
a w razie skierowania sprawy do sądu karnego grzyw-

na może wynieść nawet
do 5 tys. zł.
W razie udaremniania
bądź utrudniania prowadzenia kontroli sprawca
ponosi odpowiedzialność
z art. 225 § 1 Kodeksu Karnego – „Kto osobie uprawnionej do przeprowadzania
kontroli w zakresie ochrony
środowiska lub osobie przybranej do jej pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej,
podlega karze pozbawienia
wolności do lat trzech”.

Działka położona
przy ul. Szkolnej
(w pobliżu DW nr 719)
Działka o powierzchni
3 594 m2 przeznaczona
w MPZP pod usługi
nieuciążliwe. Znajdują
się na niej pozostałości
budynku gospodarczego o powierzchni
30 m².
Cena wywoławcza działki
600 000 zł.

Termin przetargu:

5 kwietnia 2018 r.

Konieczna jest wpłata
wadium w wysokości
100 tys. zł
do 28 marca 2018 r.
więcej informacji:

Referat Gospodarki
Nieruchomościami
Urząd Gminy
więcej
informacji:
Brwinów
Referat
Gospodarki
ul. Grodziska
12
Nieruchomościami
pokój 204, II piętro
tel.
tel.22
22738
73826
2613
13
lub
22
738
26
lub 22 738 2653
53
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Fot. Urząd Gminy Brwinów (PR)

Otwarcie świetlicy
w Żółwinie
Na początku marca, po generalnym remoncie,
została otwarta zmodernizowana świetlica socjoterapeutyczna w budynku OSP w Żółwinie.
Swoją działalność rozpoczął tam Klub Seniora+.

U

w nowej przestrzeni zarówno młodszym, jak i starszym
użytkownikom. Nowością
jest zaplecze kuchenne, a
także salka klubowa i łazienka przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Klub Seniora jest otwarty dla mieszkańców w wieku ponad 60 lat z terenu
całej gminy. Seniorzy mogą
wspólnie spędzać czas, grając w gry planszowe, a także porozmawiać z innymi
przy kawie i zawrzeć nowe
znajomości. Mogą też wziąć
udział w ciekawych imprezach i wydarzeniach kulturalnych. Korzystający z
Klubu mają szansę podzielić się z innymi swoimi doświadczeniami i wiedzą oraz
zgłaszać własne pomysły na
działalność placówki.
Wykonawcą prac była
firma Rosart z Warszawy, a
koszt modernizacji wyniósł
296.903,06 zł. Dodatkowo
gmina Brwinów zmodernizowała przedsionek oraz
dwie łazienki. Uruchomienie Klubu Seniora w Żółwinie zostało dofinansowane
przez Ministra Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej
w ramach Programu Wieloletniego „Senior+”. Gmina
Brwinów otrzymała na ten
cel 137.287,00 zł dotacji.

Na zdjęciu: Ksiądz Wojciech Osial poświęcił pomieszczenia i razem z radnym Józefem Streżyńskim oraz dziećmi z Żółwina wziął udział w przecinaniu wstęgi.

Program spotkań w marcu
1 MARCA (Czw.) godz. 10–13
Spotkanie integracyjne
5 MARCA (Pon.) godz. 10–13
Wspólne spędzanie czasu
Dzielenie się zainteresowaniami, dyskusja.

19 MARCA (Pon.) godz. 10–13
Joga śmiechu
Pozbywamy się stresu.
20 MARCA (WT.) godz. 10–13
Pismo Święte, słowo Boga
– Józef Streżyński.
22 MARCA (Czw.) godz. 10–13
Nordic Walking
Wiosenna wyprawa z kijami.

6 MARCA (WT.) godz. 10–13
26 MARCA (Pon.) godz. 10–13
Zajęcia psychoedukacyjne
Jak nasze myśli kształtują Decoupage
Ozdabianie świec, dekoracje
nasze życie – coaching.
świątecznego stołu.
8 MARCA (Czw.) godz. 10–13
Dzień Kobiet

27 MARCA (WT.) godz. 10–13
Trening twórczego myślenia
Wesołe zajęcia – tworzenie
czegoś, czego jeszcze nie
było.
29 MARCA (Czw.) godz. 10–13
Wokół Wielkanocy
Malowanie pisanek wspólnie z dziećmi ze świetlicy.
Dekoracje świąteczne.
Informacji udzielają koordynatorki świetlicy Senior+
Anna Krężel i Elżbieta Dybińska, tel. 533 305 451.

12 MARCA (Pon.) godz. 10–13
Organizujemy czytelnię
13 MARCA (WT.) godz. 10–13
Kraje Dalekiego Wschodu
– K. Przybylska-Piórkowska
15 MARCA (Czw.) godz. 10–13
Domowy kabaret
Śmieszne wydarzenia z życia
w rodzinie.

Na zdjęciu: na piętrze powstał przytulny pokoik.

Fot. Urząd Gminy Brwinów (PR)

roczyste
otwarcie
świetlicy i rozpoczynającego działalność
Klubu Senior+ odbyło się
26 lutego br. Burmistrz
gminy Brwinów Arkadiusz
Kosiński oraz dyrektor Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej Joanna
Dzierzba opowiadali o idei
utworzenia Klubu Seniora
oraz ludziach, którzy zaangażowali się w realizację
inwestycji. Dyrektor ŚOPS
wręczała
podziękowania,
które otrzymali m.in. burmistrz Arkadiusz Kosiński,
Jerzy Wysocki – za starania
o pozyskanie dotacji i włączenie świetlicy do programu Senior+, Rada Miejska w
Brwinowie – za uchwalenie
środków na realizację tego
zadania. Wiele serdecznych
słów padło pod adresem zastępcy burmistrza Sławomira Walendowskiego, który
nadzorował inwestycję.
Klub Senior+ oraz świetlica
socjoterapeutyczna
prowadzone przez ŚOPS
mieszczą się w OSP przy ul.
Nadarzyńskiej 25 w Żółwinie. Część pomieszczeń
strażnicy – sala oraz przyległe do niej pomieszczenia
i sanitariaty – przeszła generalny remont oraz została
wyposażona w sprzęty, które pozwolą funkcjonować

Na zdjęciu: W dniu otwarcia przestronna sala zmodernizowanej świetlicy wypełniła się gośćmi. Kto pamiętał te pomieszczenia sprzed remontu, dostrzegł ogromną różnicę. Pochodzący z Żółwina wykonawca Lucjan Rosa (widoczny na zdjęciu pierwszy z prawej) zapewniał z uśmiechem, że prace wykonywał „jak dla siebie” i obiecywał, że będzie odwiedzać świetlicę.

Gości witała dyrektor Środowiskowego Ośrodka Pomocy
Społecznej Joanna Dzierzba.
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Fot. A. Świercz

o g ł o s z e n i e

 Stowarzyszenie Jeździeckie Szarża z Kań 

Fot. Urząd Gminy Brwinów (PR)

Przekaż
1% swoich
podatków
dla organizacji
działających
na terenie
gminy
Brwinów.

Brwinów widziany oczami osoby
z niepełnosprawnością

 Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Brwinowie 

Służę wózkiem inwalidzkim, na którym na co dzień się poruszam, moją
wiedzą i doświadczeniem. Chcę wprowadzenia rozwiązań ułatwiających
życie osobom z niepełnosprawnościami.

Ś

wiat nie jest taki zły, świat
nie jest wcale mdły, niech
no tylko zakwitną jabłonie
– śpiewała Halina Kunicka
i trzeba przyznać, że dużo
w tym racji. Świat sam w sobie nie jest zły, zależy tylko,
jak na niego patrzymy. Tak
jak w powyższych słowach,
można z perspektywy pogody, pory roku lub poniedziałkowej depresji poweekendowej, zdanego egzaminu,
narodzin dziecka, awansu
czy też jak ja – z perspektywy osoby poruszającej się na
wózku inwalidzkim. Wbrew
pozorom moje życie uznaję

za piękne, choć usłane różami nigdy nie było. Dlaczego
piękne? Bo moja dysfunkcja
ruchu nie ogranicza moich
możliwości.
Przemierzając Brwinów,
w całej swej rozciągłości,
każdy znajdzie coś dla siebie.
Mały, duży. Stary, młody.
Gruby, chudy. Sprawny i z
niepełnosprawnością także.
Wątpliwości pojawiają się,
kiedy pojawiają się bariery.
Jak dotrzeć do celu? Tu krawężnik, tu schody, tam podjazd à la rozbieg na skoczni
narciarskiej. A jeszcze tu, na
środku chodnika, ktoś zapo-

mniał posprzątać po swoim
pupilu, będąc z nim na spacerze.
Przez te 26 lat, które już
przeżyłem, nauczyłem się, że
od narzekania i użalania się
nad sobą nic się nie zmienia.
Dlatego z uporem maniaka
chcę zmieniać świat i czerpać radość z choćby jednego
krawężnika obniżonego czy
podjazdu wykonanego jak
należy. Mam nadzieję, że już
wkrótce zmiany zarówno te
architektoniczne, jaki i mentalne wejdą w życie.
Już moja w tym głowa.
– Artur Świercz

 Szkoła Podstawowa nr 1 w Brwinowie 

Artur Świercz – radny powiatu pruszkowskiego, działa na rzecz osób z niepełnosprawnościami.
Obecnie prowadzi inwentaryzację barier architektoniczno-komunikacyjnych na terenie gminy
Brwinów. Pierwsza interwencja zakończona powodzeniem – kierowcy autobusów komunikacji zastępczej ZB, którą dojeżdża z Pruszkowa, zmienili sposób podjeżdżania na przystanek,
dostrzegają potrzeby osoby na wózku i pomagają przy wsiadaniu i wysiadaniu.

Co sprawia problemy osobom z niepełnosprawnością?

Każdy może w którymś
momencie swojego życia
zacząć odczuwać trudności/
bariery. Na szczególną
uwagę zasługują:
• osoby z ograniczeniami
w poruszaniu się,
• osoby z zaburzeniami
wzroku, słuchu i mowy,
• osoby z wózkiem dziecięcym,
• kobiety w ciąży,
• osoby niskie lub wysokie.

• wysokie krawężniki,
• korytka odprowadzające wodę przy krawężnikach,
• zły stan chodników, nierówna nawierzchnia,
• przeszkody na chodniku, np. słupy, latarnie, studzienki
i psie odchody,
• brak miejsc parkingowych (brak wyznaczenia, źle oznaczone, zajęte przez kierowców, którzy nie są niepełnosprawni),
• schody,
• źle wykonane pochylnie, które nie ułatwiają poruszania się
• brak nakładek ostrzegawczych (płyt chodnikowych
z wypustkami) lub stosowanie ich różnych wzorów i odległści od krawędzi jezdni,
• brak sygnalizacji dźwiękowej na przejściach z sygnalizacją
świetlną,
• brak oznaczeń kontrastowych na pierwszym i ostatnim
stopniu schodów,
• brak oznaczeń brajlem.

 Stowarzyszenie Rodziców „Nasze Dzieci” z Otrębus 
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DZIEŃ KOBIET

to dzień istot poszukujących szczęścia i piękna. Wykonujących wiele skomplikowanych czynności, by te dwie rzeczy w życiu osiągnąć. Dlatego szczególnie w tym dniu pamiętajmy, że kobiety to co najmniej połowa społeczeństwa, która musi czasem walczyć o to, by uświadomić drugiej połowie globu, że skoro jest nas tyle samo, to wszelkie
zasoby materialne i niematerialne powinny być podzielone po równo. Jest kilka opracowań naukowych wykazujących różnice w budowie i fizjologii pomiędzy płciami, ale pewne rzeczy są tak oczywiste, że nie trzeba się nad nimi teraz rozwodzić.
Dość stwierdzić, że ludzie mają różne preferencje, niedobory i uzdolnienia i wszyscy powinni mieć też jednakowe prawo do
ich wykorzystywania, wyrażania lub ukrywania. Płeć tu nie ma znaczenia.
A wracając do Dnia Kobiet: my lubimy kwiaty, lubimy być sprawne i piękne, dobrze się czuć po zjedzeniu zdrowego posiłku.
Dlatego w sobotę 10 marca też był Dzień Kobiet – bardzo nam miło, że w towarzystwie aktywnych panów – podczas którego miałyśmy okazję poćwiczyć, potańczyć, podszkolić się w dobieraniu biustonosza i posłuchać opowieści o zdrowym
jedzeniu. Sport i ruch to endorfiny. Endorfiny to szczęście. Szczęście to piękno.

Zapraszamy w każdą niedzielę na 10.00 na poranny fitness z Adamem OKej-Jankowskim.
To cotygodniowy dzień kobiet.

tańczysz kankana robiąc przy tym action painting?
filmujesz życie owadów i piszesz o tym białe wiersze?
grasz na cytrze ludowe piosenki w stroju NASA?
jesteś drama-kingiem z monodramem w scenografii z pluszu?
TO JESTEŚ W DOMU,
TU SIĘ UWOLNISZ WŚRÓD SWOICH!

festiwal krótkich amatorskich form artystycznych,
łączonych z różnych dziedzin sztuki, zamkniętych w kilkuminutowy pokaz

dla kogo?
dla osób dorosłych czujących wszechogarniający artyzm | dla artystów amatorów potrzebujących dać upust swojej, tykającej jak bomba, kreacji twórczej
| dla osób, które łączą np. sztuki wizualne z tańcem czy obraz z żywym dźwiękiem | dla artystów przez każde a, szukających przestrzeni na swoje 5 minut!
co to mała forma?
kilkuminutowy film lub spektakl, recital czy performance, połączone z inną
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ZAPRASZAMY

NA

dziedziną sztuki, np.: malowaniem woskiem na jedwabiu, wiszeniem na
cyrkowym trapezie, graniem na flecie lub na trójkącie…
Ty tu rządzisz i Twoja wyobraźnia!
WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZEGLĄDZIE:
ukończone 30 lat
pozitiw wajbz
forma połączona z min. dwóch dziedzin sztuki
maksymalnie 2 osoby w grupie
własny sprzęt, narzędzia, warsztat, scenografia
OKEJ BRWINÓW ZAPEWNIA:
organizację festiwalu | przegląd z konkursem i nagrodami niespodziankami
organizację prób generalnych na naszej scenie
wywiady do lokalnej prasy i promocję wydarzenia na mieście
pomoc techniczną w trakcie trwania festiwalu, nagłośnienie i prestiż
No to jak? Pokażesz nam swoje dzikie oblicze?
A może oswojone drugie ja?

ZGŁOSZENIA DO 27 MARCA 2018 R.
|ANNA.ZAJDEL@OK.BRWINOW.PL
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SOBOTNIE

DOSKONAŁE W CZ AS ŚWIĄTECZNY

SPOTKANIE

ZE

SZTUKĄ

C Z A S N A R Ę K O D Z I Ę Ł O – PRZ YGOTUJ SWÓJ WIELK ANOCNY KOSZ YK Z WIKLINY PAPIEROWEJ

ZACHĘCAMY TEŻ ARTYSTÓW DO WSPÓŁTWORZNIA KIERMASZU ŚWIĄTECZNEGO
24 MARCA START 13.30
zgłoszenia uczestników warsztatów i twórców
ok@ok.brwinow.pl | 22 729 34 15 | wiadomość na FB OKej Brwinów
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w nowe

strumieniem miłości
do roślinności
Anna Czeremcha
Chcę napisać Wam coś bardzo wiosennego, bo wszystkim nam należy się
porządna i wspaniała wiosna! O soku z młodych liści podagrycznika, kurdybanku i pokrzywy. Jednocześnie chcę napisać o bylicy i krwawniku, choć
ani jedno, ani drugie jeszcze nie wyłazi przecież, jednak lada moment jak
ruszy, to się nie opędzimy. I jeszcze bardzo chcę napisać o żółtych kwiatach,
które ostatnio śnią mi się nagminnie, jakby miały zwiastować jesień, a nie
wiosnę. Wiecie – nawłocie, wrotycze, słoneczniki.
Zatem, drogie Czytelniczki i Czytelnicy, wszystkiego po trosze, bo wiosną
świat całej przyrody się odradza, a i mój mózg kiełkuje z każdej mańki,
wszak jest jej częścią, to się obficie podzielę moim strumieniem miłości do
roślinności (i do Was).
Dlaczego podagrycznik–kurdybanek–pokrzywa?
Dostarczą nam składników odżywczych do całego organizmu, wydalą wszelkie zło, co zalęgło się w ciałkach przez zimę, oczyszczą trzewia, wzmocnią
tkanki, wyrzucą zalegające boleści ze stawów i poprawią krążenie. Oraz
stan paznokci i włosów, a co za tym idzie samopoczucie, wiadomo.
Wszystkie trzy rośliny możemy spożywać na surowo jako przekąskę, w sałatce, na kanapce, w koktajlu owocowym lub jako czysty sok wyciśnięty
w sokowirówce. Zbieramy dużo, całe wiadro, płuczemy w zimnej wodzie
(taką wodą można podlewać kwiaty doniczkowe) i fru do sokownika lub
mielimy w maszynce do mielenia i odciskamy. Taki sok jest bardzo inten-

sywny, wystarczy kieliszeczek na czczo przez dwa-trzy tygodnie, żeby stan
ciała i ducha nabrał krzepy i woli działania. Sok, ażeby postał tydzień w lodówce, powinnyśmy zakonserwować odrobiną kwasu mlekowego lub cytrynowego lub kapką alkoholu (koniak, rum, spirytus).
Są to bezpieczne rośliny, bezpieczniejsze niż większość pryskanych warzyw
i ziół, które oferują markety.
Dlaczego krwawnik? Bo jego młode listki sprawują funkcję wzmacniającą.
Dlatego lubią je indyki, króliki i inne zwierzątka. Są aromatyczne i niosą nam
oczyszczenie krwi i regulację przemiany materii. Warto więc je włączyć do
diety na przednówku. Właściwości rozkurczowe i przeciwzapalne mają
kwiaty krwawnika, to one odpowiadają za regulację cyklów menstruacyjnych, zmniejszają obfite krwawienia, łagodzą skurcze i bóle brzucha. Jeszcze zdążymy tego lata ich nazbierać, będę namawiać! Bo krwawnik to też
doskonały środek przeciwzapalny w rożnych dolegliwościach jamy ustnej
(gardło, zęby, afty), gojący rany, otarcia, oparzenia, owrzodzenia. Jest grzybobójczy i antybakteryjny. Jeszcze o nim usłyszycie!
Dlaczego bylica?
Bo działa delikatnie rozkurczowo i znosi nerwobóle! Do tego jest miła dla
rur i zbiorników naszych pokarmowych i można parzyć z niej smaczne
pachnące herbatki. A i wykąpać się w niej to błogostan dla reumatycznych
i artretycznych kończyn naszych.
A dlaczego żółte kwiaty, skoro one dopiero późnym latem?
Bo teraz trzeba je wysiać! Postarajcie się, drogie moje, o kawałek poletka
u sąsiadki, jak nie macie swojego, i siejecie wrotycz (nasiona łatwo pozyskać
z główek zeszłorocznych, mnóstwo ich na łąkach) oraz słoneczniki! Te zwyczajne i te bulwiaste, czyli topinambury.
Będziemy obrywać im potem całe kwiaty i suszyć na... figa z makiem, o wrotyczu i słonecznikach osobne artykuły latem!
Dobrej równonocy, dobrego przejścia i pięknego wejścia w nowe!
Wasza forever Czeremcha

Miejska Hala Sportowa

w Brwinowie prezentuje nowe oblicze. Trenujemy, uczymy, proponujemy nowe
dyscypliny sportowe, pozostawiamy wolną przestrzeń dla wszelkich form aktywności fizycznej dla klubów i grup nieformalnych, a teraz… wprowadzamy ofertę szkoleniową dla kadr!
W najbliższych miesiącach odbędzie się cykl szkoleń dla trenerów, instruktorów, nauczycieli wychowania fizycznego oraz działaczy sportowych. Organizujemy je
z myślą o ludziach, którzy szkoląc dzieci i młodzież, prowadząc zajęcia dla dorosłych, czują, że powinni się rozwijać i podnosić swoje kompetencje. Zaprosiliśmy
wybitnych specjalistów w swych dziedzinach, by poziom przekazywanej wiedzy teoretycznej i praktycznej spełnił oczekiwania uczestników, wskazywał nowe
kierunki i inspirował. Zapraszamy i zachęcamy do udziału – człowiek powinien się uczyć całe życie.

NOWOCZESNE KIERUNKI ROZWOJU EDUKACJI
I AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ
szczegóły szkoleń na stronie 12.

Biblioteka Publiczna w Brwinowie

ZAKŁADKA DO KSIĄŻEK

Ludmiła Laskowska

CZAS NA POEZJĘ

ciąg dalszy ze strony 10.
Było tylko jedno wydanie – „Nasza Księgarnia” 1967. Współcześnie prawo
autorskie nakłada na wydawnictwo obowiązek uzyskania praw do publikacji
każdego utworu – byłaby to ogromna praca i gigantyczne koszty, więc chociaż Woroszylski pracował nad wznowieniem, uaktualniał wybór, raczej nikt
się już tego nie podejmie. Ta książka to dla mnie skarb, upolowałam ją w internecie, za nieduże pieniądze (ktoś nie wiedział, co sprzedaje), pokazuję ją
kolejnym rocznikom uczniów i czasem działa.
Myślałam o tym tomie w pewne lutowe przedpołudnie. Całe wypełnione
poezją. Pięć godzin słuchania wierszy – uważnego i życzliwego – byłam
w jury konkursu recytatorskiego. Doceniam poświęcony czas, zaangażowanie uczestników i ich opiekunów. I tylko cicho chciałabym podpowiedzieć, że
dobrych wierszy jest bezmiar – jest z czego wybierać, naprawdę można dobrać repertuar do emploi, temperamentu, treść adekwatną do wieku. Może

być lirycznie, może być humorystycznie. Trudno słucha się recytacji, w której
nie ma zrozumienia i interpretacji. Trzymam kciuki za następne występy tegorocznych laureatów i cieszę się na kolejną edycję Warszawskiej Syrenki – może
w poszukiwaniu inspiracji zajrzycie do antologii Woroszylskiego? W razie czego służę moim egzemplarzem.
Chciałam opowiedzieć Państwu o istnieniu tej książki z jeszcze jednego powodu. Antologia ta miała się ukazać w roku 1968 – była już wydrukowana,
tylko jeszcze nieoprawiona. I nagle okazało się, że cały nakład ma iść na przemiał – Woroszylski podpisał protest przeciwko polityce kulturalnej PRL i został
objęty cenzorskim zapisem. Bohdan Butenko wspomina, że pojechał do drukarni, porozmawiał z szefem zmiany i w efekcie przedrukowano pierwszy arkusz z odręcznie przez Butenkę poprawioną datą – jeśli się o tym wie, widzi się
tę poprawkę. Pozostała jeszcze kwestia oprawy – w introligatorni akurat mieli
właściwy format, tylko przygotowany dla książki grubszej – i oprawili w takie
nieco za duże ubranko. Habent sua fata libelli – książki też mają swoje losy.
Podpis Woroszylskiego, którego konsekwencją był zapis cenzury, był aktem
odwagi obywatelskiej wobec wydarzeń marcowych, w wyniku których wyjechało z kraju blisko trzynaście tysięcy osób. Formularz podróży, którym się
posługiwali, stanowił, co następuje: „posiadacz tego dokumentu nie jest obywatelem polskim”.
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ZAKŁADKA DO KSIĄŻEK

Ludmiła Laskowska

CZAS NA POEZJĘ

„Nastolatki nie lubią wierszy” – to prowokacyjne stwierdzenie to jednocześnie tytuł antologii wierszy polskich i zagranicznych poetów opracowanej przez Wiktora Woroszylskiego.
W środku Brecht, Jesienin, Osiecka, nieoczywisty Broniewski, trochę poetów amerykańskich,
trochę francuskich. Trochę łobuzerki, miłości, przygodowej przyrody, humoru i absurdu. Trochę wzruszenia. Nic z szkolnego kanonu i doktryny, że „zachwyca, chociaż nie zachwyca”.
Przede wszystkim to nie jest podręcznik do języka polskiego, to zbiór propozycji od kogoś
czytającego wiersze dla kogoś, kto wierszy „nie lubi”. Książka, na którą można trafić, po którą
można sięgnąć – żadnego obowiązku, wolny wybór. To jest również bardzo fajny edytorsko
tom – opracował go Bohdan Butenko. Kolaże, zasuszone liście, reprodukcje obrazów, charakterystyczna dla mistrza Butenki „architektura książki”.

Cudna rzecz. I prawdziwy unikat…
z a p r o s z e n i e

ciąg dalszy na stronie 9.

z e s p o ł u
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Z KALENDARZA BIBLIOTEKARZA
WIELKANOCNE ROBÓTKI 15 marca, godz. 18.00

Oddział dla Dzieci, ul. Kościuszki 1E | Fanki robótek ręcznych z grupy Splot
Towarzyski zapraszają dzieci do wspólnego spędzenia czasu przy tworzeniu ozdób
wielkanocnych. Włóczka łączy pokolenia!

ŁAP SZCZĘŚCIE! 15 marca, godz. 19.00
Filia w Otrębusach, ul. Wiejska 1 | Jak z uśmiechem patrzeć na życie? Jak nie
dać się przygnębieniu? O sposobach na smutek i o tym, że nie jesteśmy bezradni
wobec naszych nastrojów opowie Sylwia Końska. Na warsztaty zapraszamy dorosłych.

FILCOWANIE PISANEK 19 marca, godz. 18.00

Filia w Otrębusach, ul. Wiejska 1 | Zapraszamy dorosłych miłośników rękodzieła na kolejne spotkanie z cyklu Darcie Pierza. Tym razem propozycja w klimacie
świątecznym – filcowanie pisanek.

SLAJDOWISKO 23 marca, godz. 18.00

Oddział dla Dzieci, ul. Kościuszki 1E | Kolejna fotorelacja z Ameryki. O swojej
podróży po Argentynie i Chile opowie Andrzej Rożniatowski.

WIECZÓR Z BABCIĄ 5 KWIETNIA, godz. 17.30

Oddział dla Dzieci, ul. Kościuszki 1E | Zapraszamy wszystkie dzieci. Ciekawych
opowieści i humoru nie zabraknie.

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI 9 | 10 | 11 KWIETNIA

i PRZYJACIELE

Podczas ostatniego spotkania klubu Dobra Kawa i Książka sporo mówiło się o PRL-u,
PGR-owskich miasteczkach, wolności, włóczędze, o bezmiarze czasu i przestrzeni,
o sile historii i sile natury. Wszystko na kanwie powieści Andrzeja Stasiuka „Wschód”.
Przed Państwem kolejne propozycje naszych dyskusji.

kl

spotkanie i dyskusję o książc

09.04.2018
godz. 11.00

„Wariatka z Komańczy
Marii Nurowski

poprowadzi Małgorza
Sławińsk

Państwowy
klub kawa
i książka 1
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
ul. Grodziska
Akademicki spotkanie i dyskusję o książce
spotkanie i dyskusję o książce
Zespół Tańca
„Wariatka z Komańczy”
„Wariatka z Komańczy”
09.04.2018
klub
klub
klub
kawa
kawa
kawa
i iksiąż
iksią
ksi
Marii Nurowskiej Marii Nurowskiej
Ludowego
09.04.2018
poprowadzi Małgorzata
godz. 11.00
Sławińska
poprowadzi Małgorzata
im.godz.
Igora Moisiejewa
11.00
Sławińska

BIBLIOTEKA GŁÓWNA ul. Grodziska 12

BIBLIOTEKA
GŁÓWNA ul. Grodziska 12
Państwowy
Zespół Pieśni i Tańca
„Lietuva”

KONCERT
Z OKAZJI MIĘDZYNARODOWEGO DNIA TAŃCA

28 kwietnia 2018 r. , godz. 18.00

Wszystkie tytuły do wypożyczenia w naszej bibliotece.

KREATYWNE PISANIE W ODDZIALE DLA DZIECI

Na zajęcia z Moniką Jędrzejewską-Wiergiles z wydawnictwa Sofijka tłumnie przybyli
młodzi wielbiciele wymyślania historii i przelewania ich na papier. Każdy uczestnik
otrzymał tajemniczą kopertę, a w niej – jak się okazało – zestaw niezwiązanych ze
sobą obrazków, często bardzo zagadkowych. Dla dzieci stały się one inspiracją do tworzenia ich własnych opowieści. I tak powstały bajki o chłopcu, który miał wszystko,
nawet labradora; o domu, przy którym postawiono znak „stop”; o krwiożerczym komputerze… i wiele innych. Fantazjowaniu nie było końca. Młodzi autorzy bajek mogli na
koniec przeczytać głośno swoje prace.
Hm… czy to tylko przypadek, że warsztaty odbyły się 3 marca, w Międzynarodowy
Dzień Pisarzy?
Uczestnicy warsztatów, a także wszyscy chętni bajkopisarze w wieku 8-14 lat mogą
nadsyłać swoje prace do 25 marca do wydawnictwa Sofijka. Wybrane bajki zostaną
opublikowane w książce „Dzieci dzieciom”, która będzie cieszyła młodych czytelników
przebywających w szpitalach i domach dziecka, zostanie też przekazana do bibliotek.
Szczegóły na stronie wydawnictwa.

Zatem do piór, młodzi autorzy!
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Spotkania z autorami książek dla dzieci i młodzieży

Fot. SP nr 1 w Brwinowie

Choć łatwiej jest obejrzeć film czy pograć na komputerze, to czytanie książek może
okazać się jeszcze lepszą przygodą! Ciekawe książki potrafią oderwać od smartfona,
a współcześni autorzy podejmują tematy bliskie młodym czytelnikom.

Z

inicjatywy i przy wsparciu Rady Rodziców
w Szkole Podstawowej nr 1
w Brwinowie nauczyciele –
bibliotekarze w lutym i marcu br. zorganizowali cykl
spotkań z autorami książek
dla dzieci i młodzieży.

21 lutego – spotkanie
z Marcinem Koziołem
Marcin Kozioł jest stypendystą Towarzystwa Szkół
Zjednoczonego Świata i British Science Association
oraz absolwentem elitarnej
szkockiej szkoły Gordonstoun, która jest pierwowzorem
Hogwartu. Jest autorem serii
książek „Detektywi na kółkach”. „Skrzynia Władcy
Piorunów”, książka otwierająca tę serię, została lekturą
uzupełniającą dla klas IV–VI
szkoły podstawowej. Ukazała się też druga powieść z tej
serii – „Tajemnica przeklętej
harfy”. Książki łączą wątki
kryminalne i przygodowe
z elementami biografii wybitnych postaci.
Marcin Kozioł napisał
też serię książek dla młodszych dzieci o przygodach
wombata
Maksymiliana.
Za „Wombata Maksymiliana i Królestwo Grzmiącego
Smoka” otrzymał Nagrodę

Magellana dla najlepszego
przewodnika dla dzieci.
Podczas spotkania autor opowiadał dzieciom
o swoich podróżach i pisaniu
książek. Dzieci z ciekawością oglądały slajdy przedstawiające życie wombatów
– australijskich torbaczy.
	Na spotkaniu ze starszymi uczniami pan Marcin
przedstawił trójkę bohaterów serii „Detektywi na kółkach” – Julkę, nastolatkę na
wózku inwalidzkim, miłą,
bardzo bystrą, wesołą i pełną życia, Toma – jej starszego kolegę, który troskliwie
opiekuje się przyjaciółką,
oraz labradora Spike’a, zwanego również Biszkoptem.
W tomie „Skrzynia władcy
piorunów” pojawia się postać Nikoli Tesli, genialnego
wynalazcy. Są też ciekawostki ze świata nauki, np. na
temat synestezji – wrodzonej umiejętności łączenia
odbioru różnych bodźców
zmysłowych. Czytelnik może nauczyć się również szyfrowania wiadomości oraz
łamania kodów.
Uczniowie bardzo aktywnie uczestniczyli w spotkaniu, chętne brali udział
w przedstawianych przez
autora eksperymentach.

Fot. SP nr 1 w Brwinowie

Na zdjęciach poniżej: Marcin Kozioł i Dorota Gellner łatwo nawiązali kontakt z czytelnikami swoich książek.

21 lutego – spotkanie
z Robertem Kościuszką
Autor opowiedział o tym,
jak odkrył w sobie pasję
pisania, a także o radości z wydania pierwszej
książki i satysfakcji, jaką
przyniosło mu założenie
własnego
wydawnictwa.
Zachęcał uczniów, aby odkrywali swoje zdolności
i rozwijali je. Autor w barwny sposób opowiadał także
o swych przodkach (wśród
których jest Tadeusz Kościuszko) oraz rodzinie;
zauważył, że życie rodzinne może nas wiele nauczyć
i stać się wspaniałą przygodą. Właśnie dzięki najbliższym nasz gość odkrył swoje pisarskie zdolności.
Powieści Roberta Kościuszki umożliwiają czytelnikowi wędrówki w czasie,
np. przenoszą go w czasy
starożytności, znane z kart
Starego Testamentu czy do
epoki, w której żył Tadeusz Kościuszko. Występują
w nich bohaterowie współcześni, młodzież, tajemniczy agenci, służby specjalne
współczesnych mocarstw…
Bohaterem
powieści
„Wojownik Trzech Światów”
jest zwykły chłopak, spokojny uczeń, który spotyka się
w szkole z gangiem przestępców. W nieuniknionej
konfrontacji z nimi otrzymuje pomoc tajemniczego
wojownika, który zabiera
go w niezwykłą wędrówkę
w czasie.
Cykl powieściowy „Niewidzialna gra” opowiada
o nowej grze komputerowej o nazwie Babilon, która
wzbudza powszechne zainteresowanie, wręcz internetowe szaleństwo. Jednak
z graczami zaczyna dziać
się coś bardzo dziwnego.
W kolejnych krajach rodzice
zgłaszają zaginięcie swych
dzieci. Coraz częściej się
mówi, że gry nie wymyśliła
ludzka inteligencja. Czy bohaterowie zdołają rozwikłać
tę zagadkę?
Postać Tadeusza Kościuszki jest tematem dwóch
części książki „Syn wolności”. Także tutaj pojawiają
się wątki sensacyjne i fantastyczne. Oto służby specjalne Rosji i Stanów Zjednoczonych postanowiły za-

Na zdjęciu powyżej: Robert Kościuszko wśród uczniów Jedynki.
Niektórzy od razu po spotkaniu kupili książkę, by zdobyć autograf, ale jak mówią panie bibliotekarki – wzrosła też liczba wypożyczeń jego powieści ze szkolnej biblioteki.
ingerować w historię świata,
wedrzeć się do przeszłości
i ją zmienić. Czy uda im
się zlikwidować polskiego
pułkownika, bohatera walk
o niepodległość Stanów
Zjednoczonych?
Robert Kościuszko jest
autorem także innych powieści dla młodzieży, często
spotyka się z czytelnikami
w Polsce i w innych krajach
na różnych kontynentach.
3 marca – spotkanie
z Dorotą Gellner
Dzieci z oddziału przedszkolnego spotkały się z poetką i pisarką Dorotą Gellner, odznaczoną Orderem
Uśmiechu – medalem, który wybranym przez siebie
dorosłym przyznają same
dzieci. Towarzyszyła jej Alicja Twardowska – redaktor,
muzyk, właścicielka „Wydawnictwa Pani Twardowska”.
Dorota Gellner jest nazywana królową polskiej
literatury dziecięcej. Jest autorką wielu książek dla dzieci, m.in. „Gryzmoł, „Czekoladki dla sąsiadki”, „Zając”,
„Roztrzepana sprzątaczka”.
Jej wiersze, opowiadania, inscenizacje były zamieszczane w licznych czasopismach
dziecięcych: „Świerszczyk”
(na łamach, którego debiutowała), „Miś”, „Pentliczek”,
„Ciuchcia”, „Płomyczek”.

Dorota Gellner jest też
autorką słuchowisk radiowych, bajek muzycznych,
telewizyjnej „Tęczowej Bajeczki” oraz tekstów piosenek dla dzieci – najbardziej
znane to „Zuzia, lalka nieduża”, „Ogórek wąsaty”,
„A ja rosnę”, „Idzie kot”,
„Kwiatki bratki”, „Podajmy
sobie ręce”.
Autorka recytowała swoje wiersze wspólnie z dziećmi, śpiewała piosenki i uczyła małych czytelników układów tanecznych. Dziewczynki i chłopcy skakali,
tańczyli i klaskali w rytm
piosenek, chętnie odpowiadali na pytania i aktywnie
uczestniczyli w spotkaniu.
Było bardzo wesoło, głośno
i sympatycznie.
Dorota Gellner nie ma
sobie równych w wymyślaniu nietuzinkowych bohaterów, opowiadane przez
nią historie zachwycają
czytelników. Jej utwory są
nie tylko dowcipne, ale i pouczające – może, dlatego tak
lubiane przez dzieci i ich rodziców.
Po spotkaniu rozdawane
były autografy pani Dorota
z uśmiechem wpisywała
piękne dedykacje. W podziękowaniu za spotkanie dzieci
zaśpiewały jej „Piosenkę
o instrumentach”.
– Ewa Wituch,
Małgorzata Ignasiak,
Bożena Gubernat-Maciszewska
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BURMISTRZ GMINY BRWINÓW ZAPRASZA

NOWOCZESNE KIERUNKI ROZWOJU EDUKACJI
I AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ
17 MARCA 2018

14 KWIETNIA 2018

PROGRAM KONFERENCJI

WARSZTATY METODYCZNE W ZAKRESIE NAUCZANIA
BADMINTONA W SZKOŁACH

9.45 | 10.00

ZAJĘCIA TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE POPROWADZI DR DARIUSZ NOWICKI –
WYKŁADOWCA AWF W WARSZAWIE, KOORDYNATOR PROGRAMU SHUTTLE TIME
W POLSKIM ZWIĄZKU BADMINTONA.

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

10.00 | 10.15
ROZPOCZĘCIE KONFERENCJI
10.15 | 12.00
PSYCHOPEDAGOGIKA

PROGRAM SZKOLENIA

START 9.00

3 GODZ. | 30 MIN. TEORII + 2,5 GODZ. PRAKTYKI

ZASADY PRAWIDŁOWEJ KOMUNIKACJI Z DZIEĆMI, DOROSŁYMI I RODZICAMI
prof. dr hab. Tadeusz Huciński – pedagog, trener, teoretyk kultury fizycznej, psycho-

log sportu, wieloletni pracownik naukowy AWFiS w Katowicach, Gdańsku i Warszawie.
Wykładowca Politechniki Koszalińskiej i Europejskiej Szkoły Wyższej w Sopocie. Występował na wielu konferencjach krajowych i międzynarodowych.

• Dlaczego badminton w szkole?
• Podstawy badmintona: trzymanie rakiety, uderzenie forehand i backhand.
Rodzaje i zastosowanie zagrywek, systemy rozgrywek, punktacja w grach
pojedynczych i podwójnych, sędziowanie.
• Gry i zabawy w nauczaniu badmintona.
• Metodyka nauczania podstawowych elementów technicznych.
• Realizacja celów dydaktycznych i wychowawczych w grze.
• Dyskusja, podsumowanie i zakończenie warsztatów.

12.00 | 12.15

PRZERWA KAWOWA

12.15 | 14.00
NARZĘDZIA REALIZACJI SYSTEMOWEGO SZKOLENIA
DZIECI I MŁODZIEŻY W KOSZYKÓWCE ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

mgr Tomasz Wilczewski – pedagog, wykładowca w programach Fundacji
Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki: Mały Mistrz, Junior Sport,
Lokalny Animator Sportu. Certyfikowany wykładowca światowego systemu badań zachowań Extended DISC. Autor materiałów metodycznych i dydaktycznych.

SPRZĘT | rakiety, lotki i siatki zapewnia organizator
WYMAGANIA | strój, obuwie sportowe i aktywny udział

14.00 | 15.15
KOMPETENTNY COACH WIZJA NOWOCZESNEGO COACHA

W PROCESIE KSZTAŁTOWANIA POSTAW SPOŁECZNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
prof. dr hab. Tadeusz Huciński

zapisy i informacje

22 729 34 15

15.30

hala@ok.brwinow.pl

ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

MIEJSKA HALA SPORTOWA
MOCZYDŁOWSKIEGO 2 BRWINÓW

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W AKCJI DZIECI DZIECIOM

BRWINÓW

Ideą działania jest stworzenie książki niosącej radość dzieciom przebywającym w szpitalach
i domach dziecka. Książka DZIECI DZIECIOM trafi również do naszych bibliotek.

Na bajki autorstwa dzieci w wieku 8-14 lat i zgłoszenia ilustratorów w wieku 5-18 lat
czekamy do 25 marca 2018 roku pod adresem kontakt@sofijka.pl.
W zgłoszeniu młodych twórców należy uwzględnić następujące informacje:
•
•
•
•

PATRONAT

imię i nazwisko dziecka,
wiek dziecka,
nazwę szkoły oraz adres strony internetowej i e-mail placówki,
imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy rodzica dziecka lub dorosłego opiekuna.

Zasady udziału dotyczące autorów bajek:
•
•
•
•

tematyka dowolna,
dziecko może przesłać tylko jedną bajkę,
bajka lub opowiadanie nie może być dłuższe niż trzy strony A4 (wielkość czcionki – 14 pt),
w temacie maila należy wpisać DZIECI DZIECIOM.

Zgłaszając ilustratorów, należy przesłać przykładowe prace rysunkowe lub malarskie (nie więcej niż trzy).
W temacie maila należy wpisać DZIECI DZIECIOM – ilustrator.

s z c z e g ó ł y
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Punkty, w których można otrzymać Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy Brwinów „Ratusz”:

s o f i j k a . p l
Kolejne
Kolejne
wydanie
wydanie
Biuletynu
na początku
18 kwietnia
lutego 2018
2018r.r.

BRWINÓW: INSTYTUCJE, PLACÓWKI OŚWIATOWE, Przychodnie i inne		
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  Szkoła Podstawowa nr 1, ul. J. Piłsudskiego 11  Zespół Szkół
Ogólnokształcących, 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  Venus Salon Fryzjersko-Kosmetyczny, ul. Armii Krajowej 3 lok. 2
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: Antoniak  Limonka  Top Market, ul. Armii Krajowej 14  Społem, ul. Pszczelińska 48 
sklep, ul. Kraszewskiego 1  sklep U Jacka, ul. Sochaczewska 19  sklep piekarni Otrebusy, ul. 11 Listopada 4F  sklep na Borkach, ul. Kępińska 66  kioski przy rondzie W. Kowalskiego
otrębusy: Szkoła Podstawowa, ul. M. Piaseckiego 2  Toeplitzówka, ul. Wiejska 1 – Biblioteka, NZOZ  Przedszkole, ul. Wiejska 1A  świetlica GOK, 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 ul. Natalińskiej 23
kanie: sklep „Małgosia”, ul. J. Piłsudskiego 58  sklep przy WKD, ul. J. Piłsudskiego 11  Patataj, ul. Krótka 9  Os. Słoneczne, Galeria Pomysłów 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
żółwin: Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 39
DZIĘKUJEMY ZA POMOC W DYSTRYBUCJI „RATUSZA” SOŁTYSOM SOŁECTW:
 Biskupice  Czubin  Krosna  Milęcin  Terenia  Owczarnia  Żółwin  Parzniew  Falęcin  Moszna  Domaniew  Kotowice  Koszajec

