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Szkoła Podstawowa nr 1
w Brwinowie

Rowerowe tory typu pumptrack
Gmina Brwinów zamierza zrealizować w tym roku kolejną inwestycję
z myślą o miłośnikach dwóch kółek. Budowa dwóch torów – typu easy i mini
pumptrack – uzyskała dotację z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014–2020. Został już ogłoszony przetarg.

N

abór
wniosków
o dotację, który
w ubiegłym roku
prowadziła Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”, zakończył się dla
gminy Brwinów pomyślnie.
Budowa dwóch torów rowerowych BMX, zaplanowanych na terenach zielonych
w okolicy ul. Sochaczewskiej,
uzyskała
dofinansowanie
w wysokości 105.494,00 zł.
Dzięki tej inwestycji rozpocznie się budowa infrastruktury rekreacyjnej na
terenie dzisiejszych nieużytków znajdujących się pomię-

dzy osiedlem przy ul. Sochaczewskiej a budynkami TBS
przy ul. marsz. J. Piłsudskiego w Brwinowie. Docelowo
powstanie tam zielona strefa rekreacji, umożliwiająca
mieszkańcom i gościom zarówno urozmaicone, aktywne spędzanie czasu, jak też
wypoczynek i relaks.
Chociaż dobrze wyprofilowany tor pumptrack służy
przede wszystkim rowerzystom, którzy rozpędzają się
na nim bez pedałowania,
jedynie poprzez balans ciała,
to równie dobrze korzystać
z niego mogą osoby jeżdżą-

ce na deskorolce, hulajnodze
oraz na rolkach. Zakręty
i delikatne muldy urozmaicają jazdę po pętli. Moda na
pumptracki dotarła do Polski kilka lat temu. Widać, że
tam, gdzie powstają, cieszą
się sporą popularnością. Jeśli
uda się znaleźć wykonawcę,
tory w Brwinowie powstaną
jeszcze w tym roku.
	Został już ogłoszony
przetarg. Oferenci mogą
składać dokumenty do
6 czerwca br. Wśród wymogów jest doświadczenie
w realizacji podobnych inwestycji.

> strona 11

Ogłoszenia

> strona 12

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

25 maja

Piknik o tematyce
patriotyczno-ludowej
– Przedszkole nr 1

5 czerwca

Szkolna gra miejska
– ZSO w Brwinowie

6 czerwca

Konkurs
„Przedszkolak Polakiem
i Europejczykiem”
– Przedszkole nr 3

7 czerwca

Finały międzyszkolnych
konkursów: plastycznego i literackiego
– ZSO w Brwinowie

6 czerwca

Piknik o tematyce
patriotycznej
– Przedszkole nr 3

8 czerwca

„Sztafeta Wolności”
zawody międzyszkolne
na dystansie 1918 m
– ZSO w Brwinowie

Z okazji jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę
niepodległości publikujemy w „Ratuszu” artykuły o historii.
Tekst o szkole rolniczej w Pszczelinie oraz jej pierwszych
latach działalności i dyrektorach, przywołuje wspomnienia
o tej dziś już nieistniejącej placówce oświatowej.
– str. 6
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Ulica Wolności w Parzniewie
będzie nową drogą
po zachodniej
stronie osiedla.

Ponad połowa budżetu inwestycyjnego gminy Brwinów przeznaczona jest
na drogi. Nowe drogi powstać mają w Brwinowie, Otrębusach, Kaniach,
Parzniewie, Krośnie oraz Owczarni.

P

ul. Myśliwska Brwinów
ul. Słoneczna Brwinów

Ulica Myśliwska należała do
tych ulic, gdzie nie pomaga-

ły już doraźne prace. Podsypywanie i równanie nie dawało efektu. Teraz wygodny
pas postojowy pozwala na
parkowanie gościom przybywającym na imprezy kulturalne w dworku Zagroda,
a nowa nawierzchnia ul.
Myśliwskiej do ul. Żwirowej oraz ul. Słonecznej na
odcinku między Myśliwską
a Sportową stanowi dopełnienie ciągu komunikacyjnego wokół terenu szkoły
podstawowej nr 2 i liceum.
	Na kilku kolejnych ulicach prace są już bardzo zaawansowane (w Brwinowie
zmierzają do końca):

ul. Łokietka Owczarnia
ul. Mickiewicza Brwinów
ul. Toeplitza Otrębusy
ul. Sadowa Otrębusy
Mieszkańcy zachodniej części ul. Mickiewicza w Brwinowie (od ul. Kampinoskiej do ul. Biskupickiej) już
w ubiegłym roku obserwowali zakończenie prac
na wschodnim odcinku tej
ulicy, gdzie ul. Mickiewicza
z ulicą Żurawią stworzyły

ciąg komunikacyjny między
ul. Biskupicką oraz ul. Powstańców Warszawy. Nowe
drogi asfaltowe powstają też
w sołectwach Otrębusy i
Owczarnia, gdzie dotarła już
sieć kanalizacji prowadzona
przez teren Milanówka.
Ruszyły już prace na kolejnych drogach:

ul. Wolności Parzniew
ul. Graniczna Brwinów
Przebudowa ul. Granicznej powinna
zakończyć
się w ciągu 5 miesięcy. W
tym czasie kierowcy mogą
spodziewać się utrudnień.
Rozpoczęta budowa odwodnienia już teraz wymagała
zwężenia odcinka jezdni.
Po zakończeniu przebudowy kierowcy zyskają gładką
nawierzchnię (z elementami bezpieczeństwa ruchu
chroniącymi innych uczestników ruchu), a rowerzyści
– kolejny odcinek ścieżki rowerowej, który połączy popularną ścieżkę prowadzącą
do Parzniewa z ul. Pszczelińską.
	Została już podpisana umowa z wykonawcą
i wkrótce rozpoczną się pra-

ce na kolejnym odcinku drogi dojazdowej w sołectwie
Krosna:

ul. Józefowska Krosna
Gmina Brwinów przystępuje do kolejnego etapu budowy tej drogi. Zakres prac
obejmie nie tylko przebudowę jezdni i wykonanie pobocza, lecz także wykonanie
drenażu w rejonie skrzyżowania ul. Józefowskiej z ul.
Tęczową.
Kolejny odcinek drogi
powstanie na terenie przemysłowego Parzniewa, po

północnej stronie torów:

ul. św. Jerzego Parzniew
Przedłużenie
istniejącej
drogi gminnej wybuduje
inwestor rozpoczynający
tam działalność.
Obecnie trwają przygotowania do ogłoszenia
przetargów na przebudowę
kolejnych dróg:

ul. Kościuszki Brwinów
ul. Leśna Kanie
ul. Piaseckiego Otrębusy
Fot. Urząd Gminy Brwinów (PR)

rzebudowa drogi to
znacznie więcej niż tylko
położenie na jezdni nowej
warstwy asfaltu. Projekty
łączą w sobie często zadania z wielu branż, obejmując
m.in. budowę odwodnienia,
oświetlenia, usuwanie kolizji podziemnych mediów,
budowę nie tylko jezdni, lecz
także w miarę możliwości
chodników i miejsc postojowych. To znacznie więcej
niż bieżące łatanie dziur czy
utwardzenie drogi destruktem asfaltowym. Koszt kompleksowej przebudowy drogi
jest znaczny – o ile gmina
może w ciągu roku pozwolić
sobie na ułożenie destruktu
asfaltowego na kilkudziesięciu odcinkach dróg (więcej
na ten temat na str. 3), o tyle
założona na ten rok realizacja kilkunastu inwestycji na
drogach gminnych jest dużym wyzwaniem.
Kończą się inwestycje
dwuletnie, które prowadzone są od ubiegłego roku:

Ulica Sadowa
w Otrębusach.

o g ł o s z e n i e

„ROK POLSKI W SZTUCE LUDOWEJ" Spotkanie z Autorem –
prof. Marianem Pokropkiem – oraz zwiedzanie
Muzeum Sztuki Ludowej w Otrębusach
niedziela 10 czerwca, godz. 17
Bezpłatne zaproszenia można odbierać od 28 maja w Bibliotece Publicznej w Brwinowie
oraz filii Biblioteki w Otrębusach lub w Urzędzie Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12 (pok. 202)

Urząd Gminy Brwinów: adresy i telefony			

22 738 26 15

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

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

				

Fot. Urząd Gminy Brwinów (PR)

Realizacja inwestycji drogowych – informacja
dotycząca dróg gminnych
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Komentarz burmistrza
Arkadiusza Kosińskiego
na temat działań zmierzających
do poprawy stanu dróg gminnych

(zarządzanych przez gminę Brwinów)

W

2018 r. realizujemy
kompleksowe przebudowy oraz budowy 11 dróg
gminnych – więcej o tym na
stronie 2. Od kilku lat narzuciliśmy sobie duże tempo, jeśli
chodzi o remonty wykonywane destruktem bitumicznym
z podwójnym utrwaleniem
powierzchniowym grysami
i emulsją asfaltową na podbudowie z tłucznia betonowego. Ta technologia sprawdza się na wielu naszych
drogach.
Na przełomie marca oraz
kwietnia br. dokonaliśmy
pozimowego objazdu 161
odcinków dróg i ulic w całej
gminie Brwinów, zgłoszonych przez mieszkańców do
remontu. Uwierzcie, że to był
naprawdę trudny wybór...

Wybór, który z jednej strony
ucieszy dużą część mieszkańców, ale z drugiej – zasmuci
nie mniej liczną.
Wytypowaliśmy do remontu w 2018 r. 46 odcinków dróg i ulic o łącznej
długości blisko 8,5 km.
Radni na posiedzeniu Komisji Inwestycji i Finansów zaopiniowali tę listę jednogłośnie pozytywnie. Został już
ogłoszony przetarg na wybór
wykonawcy tych prac, więc
trzymajcie kciuki za jego pozytywne rozstrzygnięcie.
Pominę drogi wojewódzkie i powiatowe, przebiegające przez teren naszej gminy,
choć i tam niejednokrotnie
pomagamy, chcąc przyspieszyć potrzebne inwestycje.
MZDW ogłosi wkrótce prze-

targ na budowę ronda na
skrzyżowaniu ul. Biskupickiej, Armii Krajowej i marszałka Piłsudskiego oraz budowę chodników wzdłuż Biskupickiej. Obecnie musimy
jednak przede wszystkim zadbać o drogi gminne. Mamy
tu jeszcze sporo do zrobienia!
Tymczasem, na tych na
razie jeszcze pominiętych
drogach będziemy wykonywali prace utrzymaniowe,
polegające na wyrównywaniu i uzupełnianiu ubytków
nawierzchni jezdni. Wiosną przyszłego roku – jak
po każdej zimie – zostanie
przeprowadzony kolejny objazd dróg, po którym zostaną
wytypowane kolejne odcinki
dróg i ulic do utwardzenia
w 2019 r.

BRWINÓW
1. Akacjowa - od nr. 30 do łącznika
2. Figowa
3. Gdańska
4. Jodłowa - od DW 719 do Kępińskiej
5. Komorowska
6. Partyzantów - sięgacz 9-9D
7. Piotrkowska
8. Pszczelińska - boczna nr 79A-E
9. Rodzinna - od Parzniewskiej
do Wiktorskiej
10. Rodzinna - od Granicznej
do Piastowskiej
11. Sosnowa - od Brzozowej do nr. 7
12. Sosnowa - od Jodłowej do nr. 18
13. Wesoła
14. Wiktorska - od Pszczelińskiej
do Rodzinnej
15. Chopina - sięgacz od Klonowej
16. Chopina - sięgacz do końca
17. droga do parku - od Biskupickiej
18. Łomżyńska - od Augustowskiej
do Suwalskiej
19. Owocowa
20. Suwalska - od Glinianej
do Łomżyńskiej
21. Wygonowa - boczna do nr 31c
22. Wygonowa - od nr. 29
23. Żwirki i Wigury - sięgacz 10-12
24. Żwirki i Wigury - sięgacz 14-20
CZUBIN
25. bez nazwy - od posesji nr 9
do granicy posesji 7 i 8

wykaz dróg/odcinków dróg do wykonania w technologii destruktu asfaltowego

DOMANIEW i DOMANIEWEK
26. bez nazwy - do placu zabaw
27. bez nazwy - miedzy posesjami
Domaniew 36 i Domaniewek 6
KANIE
28. Baśniowa
29. Krótka
30. Niecała (od strony Górnej)
31. Partyzantów (od Górnej do nr. 13)
32. Szczęsna
33. Warszawska (boczna od DW 719)
34. Wesoła (od Azaliowej do placu
zabaw i bramy posesji nr 26)
OTRĘBUSY
35. Sadowa (od DW 719 do Wspólnej)
36. Stokrotki (od nr. 6 do końca)
37. Wesoła (od Słonecznej
do Owocowej)
OWCZARNIA
38. Bagnista
39. Anny Jagiellonki (od Mieszka I
do Chrobrego)
40. Królowej Jadwigi (jw.)
41. Królowej Jadwigi (od Chrobrego
do Łokietka)
TERENIA I ŻÓŁWIN
42. Graniczna (od Słonecznej
do wjazdu Graniczna 2)
43. Leśna (od Świerkowej do Zarybia)
44. Leśna (od Zarybia
do Młochowskiej)
45. Niecała
46. Zarybie (od Mokrej do Leśnej)

           

Podwarszawskie
Trójmiasto
Ogrodów :

WSPÓŁPRACA
TRWA
W kwietniu 2017 r. odbyło się uroczyste zakończenie projektu „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów – poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni
publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji”, który gmina Brwinów, miasto Milanówek i miasto Podkowa Leśna zrealizowały
ze wsparciem 50 partnerów. Minął ponad rok, a wiele przykładów świadczy o trwającym oddziaływaniu projektu.

J

ednym z wymogów stawianych projektom dofinansowanym ze środków
Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego jest zachowanie
trwałości projeku przynajmniej przez dwa lata od jego
zakończenia. W naszym
przypadku wypełnienie tego
obowiązku jest oczywiste.
Budowane są ścieżki
rowerowe, których dokumentacje techniczne zostały
wykonane w ramach projektu PTO. Gmina Brwinów
realizuje projekt „Rozwój
systemu dróg rowerowych w
Gminie Brwinów” w ramach

RPO WM 2014-2020, zaś
Podkowa Leśna i Milanówek
budują ścieżki, uczestnicząc
w projekcie „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza
w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras
Rowerowych”.
Miasto Milanówek może
dodatkowo
wykorzystać
opracowane w ramach PTO
„Studium komunikacyjne
obejmujące wszystkie gałęzie transportu pasażerskiego
i towarowego na obszarze
Podwarszawskiego
Trój-

miasta Ogrodów” w realizowanym obecnie projekcie
„Rozwój zrównoważonego
Zarządzania
Mobilnością
w miastach europejskich”.
	Tory typu pumptrack, będące częścią projektu strefy
rekreacji w Brwinowie oraz
toru dirty jumpu i pumptrcka w Milanówku uzyskały
dofinansowanie w ramach
poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w
ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020
ogłoszonego przez Lokalną

Grupę Działania „Zielone
Sąsiedztwo”.
Dokumenty strategiczne
opracowane w ramach PTO
już są i nadal będą pomocą
zarówno na etapie składania
wniosków o fundusze zewnętrzne, jak też na etapie
realizacji. Podkowa Leśna
i Milanówek wykorzystują
też dokumentacje techniczne do prowadzenia inwestycji finansowanych ze środków własnych.
Działanie dla dobra
mieszkańców niejednokrotnie wymaga wyjścia poza
granice własnej gminy. Brwinów, Milanówek i Podkowa

Leśna doszły w ostatnich latach do etapu „dobrego partnerstwa”. Podwarszawskie
Trójmiasto Ogrodów jest
wspólną przestrzenią, którą
dziś wypełniamy nową jakością i gdzie dostrzegamy perspektywy dalszych działań w
przyszłości. Mamy nadzieję,
że partnerzy projektu PTO
będą w dalszym ciągu owocnie współpracowali przy rozwiązywaniu wspólnych oraz
podobnych problemów Obszaru Funkcjonalnego Podwarszawskiego Trójmiasta
Ogrodów.
– dr inż. Tadeusz Marczyk,
kierownik projektu PTO
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Zajęcia sportowe, spektakle teatralne, działania profilaktyczne, pomoc
niepełnosprawnym, potańcówki organizowane w dworku Zagroda – oto
niektóre przykłady działań wspieranych z budżetu gminy Brwinów.

S

połecznicy mają różne Mieszkańcy korzystają m.in. inicjatywy (zgodnie z art. 19a
możliwości pozyskiwa- z bezpłatnych lub tańszych ustawy o działalności pożytnia środków finansowych na treningów, a zawodnicy re- ku publicznego i o wolontaswoją działalność. Uchwa- prezentujący gminę uzysku- riacie). Takie dofinansowalony przez Radę Miejską w ją dofinansowanie na uczest- nie uzyskały już Fundacja
Brwinowie program współ- nictwo w zawodach sporto- Toto Animo oraz Fundacja
pracy gminy Brwinów wych. Wśród klubów spor- WieśWieJak, a także Katoz organizacjami pozarządo- towych największe środki lickie Stowarzyszenie Osób
wymi na 2018 r. przewiduje otrzymują Akademia Pił- Niepełnosprawnych Archidotowanie pięciu rodzajów karska BKS Naprzód Brwi- diecezji Warszawskiej, Todziałań pożytku publicznego. nów, Towarzystwo Gim- warzystwo Przyjaciół BrwiPonad 300 tys. zł zosta- nastyczne Sokół oraz Klub nowa, Towarzystwo Gimnało już rozdysponowanych Sportowy Pantera Brwinów. styczne Sokół, SJ Szarża oraz
w konkursach ofert; trwa
Niemal 40 tys. zł zosta- Towarzystwo Historycznojeszcze drugi konkurs doty- ło już przyznanych organi-Kulturalne
czący działań kulturalnych. zacjom pozarządowym w
im. Jadwigi
Piłka nożna, siatkówka, ko- ramach tzw. „małych granWarnkówny.
szykówka, judo, jujitsu, ka- tów”. Jest to potoczna nazwa
rate, szermierka, kolarstwo, dla pozakonkursowego trytenis stołowy, podnoszenie bu, w którym orciężarów i lekka atletyka to ganizacja składa
333 tys. zł
Więcej
dyscypliny sportu, w któ- ofertę z własnej
informacji
rych gmina Brwinów wspieo dotowanych
ra działalność całoroczną.
działaniach oraz
Profilaktyka
57 tys. zł
pozafinansowych
uzależnień
sposobach wspieOchrona
15 tys. zł
rania społeczników:
Edukacja
zdrowia
w kolejnym numerze.
14 tys. zł

Rys. wikipedia.pl

424 tysiące złotych dla społeczników Ponad 30 litrów krwi
Taką ilością oddanej krwi może
się pochwalić komendant Straży
Miejskiej w Brwinowie Tomasz
Kowalski, który 12 maja otrzymał
odznaczenie „Honorowy Dawca Krwi
– Zasłużony dla Zdrowia Narodu”.

O

dznaczenie przyznawane
jest przez Ministra Zdrowia za zasługi na rzecz honorowego krwiodawstwa, pozyskiwanie nowych krwiodawców, działalność społeczną
na rzecz osób potrzebujących.
Aby je otrzymać, należy oddać minimum 20 litrów krwi.

Komendant Straży Miejskiej w Brwinowie Tomasz
Kowalski oddał już ponad 30
litrów. Otrzymał odznaczenie
na uroczystości w Warszawie
z rąk podsekretarza stanu w
Ministerstwie Zdrowia oraz
wiceprezesa Zarządu Głównego PCK.

SPORT

Fot. Arch. T. Kowalskiego

Kultura

5 tys. zł

Lekkoatleci z Brwinowa (kategoria Masters) zdobyli 25 medali
W dniach 28-29 kwietnia 2018 r. w Sopocie odbyły się XV Mistrzostwa Polski w Rzutach. Startowało w nich siedmioro reprezentantów Brwinowa, którzy uzskali imponujący wynik: zdobyli 25 medali (13 złotych, 6 srebrnych, 6 brązowych).

Z

Na zdjęciach: udany start
na mistrzostwach w Sopocie.
Na podium K. Bońda (I miejsce) i S. Soból (III miejsce).

Jednak dopiero zawody w Sopocie dały możliwość startu
wszystkim zawodnikom grupy, którzy mocno się do nich
przygotowywali.
Pogoda w Sopocie była w
tym roku łaskawa dla organizatorów i zawodników. Przy
słonecznej aurze i w sprzyjającej temperaturze łatwiej było
o dobre wyniki.
W pierwszym dniu zawodów rozgrywano konkurencje pochodzące od pchnięcia
kulą i rzutu dyskiem (shotorama, schockorama, dysk antyczny, rzut cegłą, slingball).

Drugi dzień to konkurencje
oszczepnicze (speerorama,
rzut granatem) i młociarskie
(młot szkocki, rzut ciężarkiem, rzut ciężarem 25kg).
We wszystkich konkurencjach medale zdobywali reprezentanci Brwinowa!
Chętnych do startów zapraszamy na treningi – kontakt
z Konradem Bońdą pod nr.
tel. 602 777 773. Kalendarz
zawodów: www.pzlam.pl.
Zapraszam na start!
– Konrad Bońda,
multimedalista Mistrzostw
Polski w Rzutach

Medalistki i medaliści XV mistrzostw w rzutach

Anna Bratkowska

shotorama, schockorama,
dysk antyczny, młot szkocki, rzut ciężarkiem, slingball
Monika Cybulska rzut granatem
			
slingball
Ewa Zielińska
slingball
rzut granatem
Konrad Bońda
slingball, rzut granatem, speerorama
shotorama
schockorama, rzut ciężarkiem
Dariusz Cybulski
rzut granatem
młot szkocki
slingball
Stanisław Bońda
rzut granatem
			
slingball
Sławomir Soból
speerorama
rzut granatem, rzut cegłą, slingball

Fot. Arch. K. Bońdy

awody w Sopocie były
pierwszą weryfikacją dla
grupy osób dążących do reaktywacji lekkoatletyki dla dorosłych i mastersów w Brwinowie we współpracy z UKS
1 w Otrębusach (Sebastian
Kończak).
Przygotowania do nowego sezonu rozpoczęliśmy jesienią w oparciu o nową halę
sportową w Brwinowie i infrastrukturę stadionu miejskiego. Początkowo w zajęciach udział brali zawodnicy
dawnej sekcji lekkoatletycznej BKS Naprzód Brwinów
z grupy trenera Edmunda
Sumińskiego, jednak szybko
dołączyły nowe osoby w wieku masters (kobiety powyżej
30 lat i mężczyźni powyżej
35 lat) oraz młodsi. Na treningach regularnie ćwiczyło
kilkanaście osób!
Pierwsze medale w 2018 r.
przywiozły osoby startujące
w Halowych Mistrzostwach
Polski Masters w Toruniu.
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3000 kart mieszkańca

Na początku maja Urząd Gminy Brwinów wydał
3-tysięczną kartę mieszkańca. Otrzymała ją
mieszkająca od 4 lat w Brwinowie Olha Shvaher.
Karty mieszkańca wydawane są w Urzędzie Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12, w pok. 005. Wyrobienie karty
trwa kilka minut. Zdjęcie
wykonywane jest bezpłatnie
na miejscu. Należy mieć:
dowód osobisty
(dzieci i młodzież
– legitymację szkolną)
oraz kopię pierwszej
strony formularza
rozliczeniowego PIT
za 2017 r., która
potwierdzi
podanie miejsca
zamieszkania
na terenie
gminy Brwinów.

Dyżury przedszkoli w wakacje
Dyżury pełnią przedszkola oraz oddziały przedszkolne działające przy szkołach podstawowych.
Od 2 do 13 lipca
Przedszkole nr 1 w Brwinowie, ul. S. Lilpopa 4
Oddział Przedszkolny w SP w Otrębusach
Od 16 do 27 lipca
Przedszkole Filialne, ul. marsz. J. Piłsudskiego 19
Oddział Przedszkolny w ZSO w Brwinowie
Od 30 lipca do 10 sierpnia
Przedszkole w Otrębusach ul. Wiejska 1A
Oddział Przedszkolny w SP nr 1 w Brwinowie
Od 13 do 27 SIERPNIA
Przedszkole nr 3 w Brwinowie, ul. Słoneczna 6:
Oddział Przedszkolny w SP w Żółwinie
28–31 sierpnia oddziały przedszkolne w szkołach będą
prowadzić zajęcia dla dzieci uczęszczających do nich w roku
szkolnym 2017/2018.
o g ł o s z e n i e

KARTA
MIESZKAŃCA

 Stowarzyszenie Jeździeckie Szarża z Kań 

daje ulgi i rabaty
Aktualne informacje o programie na stronie: www.karta.brwinow.pl
Brwinowska komunikacja miejska:
10 linii autobusowych
0 zł za bilety dla dzieci/młodzieży
1 zł za bilet jednorazowy normalny
Informacje o komunikacji: www.brwinow.pl w zakładce rozkłady jazdy
Mapa przystanków z rozkładem jazdy:
pksgrodzisk.com.pl/mapa/miasto/brwinow.html
Specjalne promocje
dla posiadaczy karty

Brwinów, ul. Armii Krajowej 14
Little England
Brwinów, ul. Rynek 19, tel. 574 314 553
e-mail: info.littleengland@gmail.com

10% zniżki na miesięczny
kurs jęz. ang. oraz konwersacje

Fargelet Events Agency
tel. 505 229 433 namiotbankietowy.pl

5-20% zniżki na wynajem namiotów
z wyposażeniem, sprzętu grillowego/cateringowego oraz organizację imprez

Centrum Edukacji Matematicus
Piastów, ul. Hallera 10 tel. 669 110 788 e-mail: pruszkow @matplaneta.pl
25% zniżki dla 2 dzieci na zajęcia Math Circle, Lego Education WeDo
oraz naukę programowania
AREC Arkadiusz Kuś Brwinów, ul. Pszczelińska 9/7
10% zniżki na montaż, naprawę i przeglądy instalacji
i urządzeń elektroenergetycznych

tel. 504 943 063

Elektroinstalacje Radosław Kląskała
tel. 533 530 590
10% zniżki na usługi projektowania automatyki,
programowania PLC oraz na projekty automatycznej regulacji.
Geodezja i kartografia mgr inż. Grzegorz Kalita
tel. 606 226 526 kalgeo@gmail.com
Specjalne zniżki dla posiadaczy karty
Pralnia dywanów
Kanie ul. Miła 6 tel. 608 625 533
Pralnia czynna: pon.–pt. 815-20, sob. 9-13

Studio Modelowania Sylwetki

10% zniżki na pranie
dywanów oraz tapicerki.
Możliwy dojazd do klienta.

Pruszków, al. Wojska Polskiego 42 B
tel. 511 817 511, bodyevolution-pruszkow.pl
15% zniżki na zabiegi Vacu Shape i Roll Shape, presoterapia

Robert Mioduszewski tel. 502 353 902
www.greensuccess.pl
10% zniżki na projekt ogrodu
5% zniżki na realizację i pielęgnację ogrodu oraz instalację systemu nawadniania
Biuro Rachunkowe
tel. 574 037 799
www.dwksiegowosc.pl
10% zniżki na usługi: pełna księgowość, ryczałt, kadry i płace, KPiR, JPK,
rozliczenia z US i ZUS, zakładanie działalności gospodarczej
Serwis samochodowy Milanówek, ul. Średnia 5
NOWY
PARTNER
tel. 22 299 50 50 e-mail: serwis@daytonamotors.pl
10% zniżki na naprawy mechaniczne 5% zniżki na części do napraw
Niepubliczna Szkoła Podstawowa FAMILIA
tel. 22 729 58 21 www.familia.brwinow.szkolnastrona.pl
5% zniżki na comiesięczne czesne w pierwszym roku nauki

NOWY
PARTNER
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Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości.

Patriotyczne tradycje Pszczelina
W historii szkoły rolniczej w Pszczelinie, który
dziś leży w granicach miasta Brwinowa, znaleźć
można wiele przykładów patriotyzmu.

P

liwości rozwoju. Państwo
zapewniało pomoc fachową
i finansową. Każdy powiat
miał mieć dwie szkoły rolnicze – żeńską i męską.
	Znaczna część absolwentów Pszczelina kształciła się
dalej i zostawała nauczycielami nowo organizowanych
szkół rolniczych. Inni pracowali jako instruktorzy kółek
rolniczych, byli radnymi w
gminach i powiatach, kilku
zostało posłami. Ci, którzy
osiedlili się na wsi, zakładali sady, a w nich pasieki
pszczele. Organizowali pracę na wsi i swoim przykładem pobudzali innowacje
w rolnictwie i działach pokrewnych. Szkoła w Pszczelinie niosła wśród młodzieży
wsi i małych miast nie tylko
wiedzę zawodową, ale i poczucie obowiązku względem
społeczeństwa. Jako jedna
z pierwszych szkół rolniczych w Polsce była celem
wycieczek z całego kraju
i budziła inicjatywę zakładania podobnych szkół
w innych regionach.
4 czerwca 1933 r. w uznaniu zasług upowszechniania
postępu w rolnictwie ufundowano szkole sztandar,
który wręczył prezydent RP
Ignacy Mościcki, a dyrektor
Zdzisław Bańkowski został
odznaczony złotym krzyżem zasługi. Podkreślono, że
szkoła rolnicza w Pszczelinie
daje bardzo dobre podstawy młodzieży do działania
ku przyszłości.
– dr inż. Jan Sadowski,
dawny dyrektor szkoły
w Pszczelinie

Obelisk Kościuszki w Pszczelinie
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie przechowuje pamięć o szkole
rolniczej w Pszczelinie. 11 maja przy budynku CDR został odsłonięty obelisk upamiętniający Tadeusza Kościuszkę, ufundowany ponad 100 lat temu.

O

dnowiony obelisk, przeniesiony w nowe miejsce
(pod tym samym adresem:
Pszczelińska 99), to jeden
z ostatnich śladów po dawnym Pszczelinie.
Działająca tu od 1900 r.
szkoła rolnicza wykształciła wiele pokoleń rolników i
nauczycieli szkół rolniczych.
W swojej ponad stuletniej
historii działała m.in. jako
szkoła zawodowa z internatem, technikum, zespół
szkół agroekonomicznych,
z funkcjonującym gospodarstwem szkolnym oraz instytutem kształcącym nauczycieli przedmiotów zawodowych.
Pszczelin stał się również siedzibą Centrum
Doradztwa Rolniczego w
Brwinowie, które po likwidacji szkoły w 2005 r. stara
się przechowywać pamięć
o przeszłości tego miejsca.
11 maja 2018 r. w Centrum Doradztwa Rolniczego
w Brwinowie odbyła się uroczystość odsłonięcia kamienia poświęconego Kościusz-

ce, który ufundowali Pszczeliniacy w 1917 r. Ponieważ
w miejscu dawnej szkoły
powstaje osiedle mieszkaniowe, obelisk zmienił swoje
miejsce, pozostając jednak
pod tym samym adresem –
Pszczelińska 99.
Dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Jacek Węsierski podkreślił, że realizowana przez
CDR troska o ślady przeszłości jest dziełem wpisującym się w tegoroczne obchody jubileuszu odzyskania
przez Polskę niepodległości.
Patriotyczna
społeczność
Pszczelina sprzed ponad 100
lat pod wieloma względami
może być przykładem dla
współczesnych.
W uroczystości wzięli
udział reprezentanci władz
państwowych – doradca
Prezydenta RP dr Barbara Fedyszak-Radziejowska
oraz Jarosław Danowski z
Departamentu
Strategii,
Analiz i Rozwoju Ministerstwa Rolnictwa – oraz delegacja władz samorządowych

gminy Brwinów na czele
z burmistrzem Arkadiuszem
Kosińskim. Honorowymi
gośćmi byli nauczyciele dawnej szkoły rolniczej w
Pszczelinie. Dr inż. Jan Sadowski, który w latach 60.
był dyrektorem Technikum
Rolniczego w Pszczelinie, a
następnie kierownikiem Zakładu Doskonalenia Nauczycieli w Centralnym Ośrodku
Oświaty i Postępu w Rolnictwie mówił w swoim wystąpieniu o historii Pszczelina.
Dziś za sprawą postaci
naczelnika Tadeusza Kościuszki w tradycję Pszczelina
włącza się Szkoła Podstawowa nr 1 w Brwinowie nosząca jego imię. Grupa uczniów
przygotowała na uroczystość
krótki program artystyczny. Dzieci odśpiewały piosenkę „Przysięga”, napisaną
do słów wiersza Marii Konopnickiej.
Pszczeliniacy
zaintonowali hymn szkoły
w Pszczelinie z refrenem:
„Byśmy zawsze tak śpiewali
[…] o Pszczelinie pamiętali,
póki będziem żyć”.

Na zdjęciach: uroczystości odsłonięcia przeniesionego obelisku Tadeusza Kościuszki
w Pszczelinie. U góry – dr inż. J. Sadowski, poniżej – pamiątkowe zdjęcia przybyłych gości.

Fot. urząd gminy Brwinów (PR)

ierwszą dyrektor szkoły
zorganizowanej przez
Towarzystwo Ogrodniczo-Pszczelarskie w 1900 r.
była Jadwiga Dziubińska.
Miała realizować program
szkoły przesłany z Ministerstwa w Petersburgu, który zezwalał tylko na prowadzenie
praktycznych kursów z zakresu ogrodnictwa i pszczelnictwa, jak te prace i zabiegi
fachowo należy wykonywać.
Jednak Jadwiga Dziubińska,
wielka polska patriotka, realizowała ten program po
polsku, tak więc wizytacja
rosyjska po pewnym czasie
zamierzała zamknąć panią
dyrektor w więzieniu. Ona
ubiegła to postanowienie,
wyjeżdżając do Danii, gdzie
zapoznała się z działającymi
tam uniwersytetami ludowymi. Po powrocie do kraju organizowała je w Polsce.
Kolejnym dyrektorem
był Zdzisław Bańkowski,
absolwent uczelni w Rydze
i Dublanach. Był to wielki
patriota, świetny organizator i wychowawca młodzieży. Pod jego kierownictwem
szkoła szybko się rozwijała,
choć była niszczona w czasie I wojny światowej. Jednak w 100. rocznicę śmierci
Tadeusza Kościuszki, a więc
jeszcze przed odzyskaniem
przez Polskę niepodległości, nauczyciele i uczniowie usypali kopiec w parku
pszczelińskim i ustawili tam
kamień z wyrytym napisem
„Naczelnikowi Tadeuszowi
Kościuszce – Pszczeliniacy
1817–1917”. Kamień ten przeniesiono obecnie obok budynku Centrum Doradztwa
Rolniczego w Brwinowie.
W 1918 r. bardzo wielu
pszczeliniaków wstąpiło do
Legionów. Walczyli na różnych frontach w czasie wojny, kilku w randze oficerów
pozostało w armii polskiej.
W wolnej Polsce Jadwiga
Dziubińska została wybrana
na posłankę do Sejmu RP.
Opracowała ustawę, którą
Sejm uchwalił 9 lipca 1920 r.
o ludowych szkołach rolniczych. Ustawa dała szkołom
podstawy prawne i moż-
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Spotkanie z pisarką Ałbeną Grabowską
23 kwietnia 2018 r. w bibliotece szkolnej Szkoły Podstawowej nr 1 w Brwinowie, z inicjatywy Rady Rodziców odbyło się spotkanie z pisarką Ałbeną
Grabowską. W spotkaniu uczestniczyły klasy I, II i IV szkoły podstawowej.

A

łbena Grabowska z zawodu jest lekarzem
neurologiem i epileptologiem, posiada stopień doktora nauk medycznych.
Pracowała m. in. w Klinice
Neurologii i Epileptologii
w Warszawie, a także w szpitalu dziecięcym w Dziekanowie Leśnym. Wciąż jest
aktywna zawodowo.
Przez wiele lat pisywała
do prasy z segmentu lifestyle. Odpowiadała na listy
i prowadziła rubryki porad
lekarskich. W 2015 r. została
wyróżniona nagrodą „Pióro” na Festiwalu Literatury
Kobiet za powieść „Stulecie
Winnych – Ci, którzy przeżyli”.
	Imię Ałbena pisarka zawdzięcza bułgarskim korzeniom – oznacza ono kwitnącą jabłoń.

Dzieciom z naszej szkoły
pisarka opowiedziała o swojej przygodzie z piórem, którą rozpoczęła napisaniem
bajki terapeutycznej dla
dzieci z padaczką. Przedstawiła też bohaterów swoich
książek dla dzieci i młodzieży – Julka i Maję, których
pierwowzorami są dzieci autorki.
W pierwszej części serii
pt. „Julek i Maja w labiryncie” główny bohater przypadkowo wchodzi do gry
komputerowej, która rozgrywa się we wnętrzu ludzkiego mózgu. Zafascynowany światem wirtualnym nie
chce wracać do zwykłego
życia. Z czasem jednak przekonuje się, że bycie w tym
świecie nie jest przyjemne
i bezpieczne, a wyjście nie
jest tak proste. Julek próbuje

wrócić do domu, a pomagają mu w tym siostra Maja
i mama. Ałbena Grabowska
przestrzegła dzieci przed
nieostrożnym umieszczaniem w Internecie informacji o sobie i swoich bliskich.
Kolejne przygody młodych bohaterów autorka
przedstawiła w książkach
„Julek i Maja. Powrót do
Gry”, „Julek i Maja. Podróż
w nieznane”, „Julek i Maja.
Misja w czasie” . Wszystkie
te książki Rada Rodziców
zakupiła do Biblioteki Szkolnej, a autorka opatrzyła pamiątkową dedykacją.
Dziękujemy serdecznie
Pani Ałbenie Grabowskiej,
że zechciała odwiedzić naszą
szkołę i zaprezentować swoją
twórczość.
– Ewa Wituch,
pracownik biblioteki SP nr 1

Na zdjęciach: Ałbena Grabowska podpisywała w szkole
swoje książki dla dzieci. Jest jednak tak wszechstronną
pisarką, że po różne tytuły jej książek (np. powieści obyczajowe, książka o bułgarskich Rodopach) sięgać mogą wszyscy.

Fot. wydawnictwo zwierciadło

Trwają prace nad ekranizacją „Stulecia Winnych”
Pojawiają się już pierwsze informacje na temat serialu, który zostanie nakręcony według powieści
Ałbeny Grabowskiej „Stulecie Winnych - Ci, którzy przeżyli”. Akcja książki rozgrywa się w Brwinowie.
Jeszcze w tym roku rozpoczną się zdjęcia do serialu "Stulecie Winnych" według bestsellerowej trylogii Ałbeny

Grabowskiej w reżyserii Piotra Trzaskalskiego. Będzie
to serial kostiumowy (akcja
zaczyna się w przededniu

I wojny światowej), w tym
jednak przypadku wielka
historia jest jednak głównie
tłem dla opowieści obyczajo-

wej – poinformował Maciej
Muzyczuk, dyrektor Agencji
Kreacji Filmu i Seriali TVP.
– źródło: kultura.onet.pl

okazał się wspaniałym doświadczeniem dla uczniów,
którzy brali aktywny udział
we wszystkich przygotowanych atrakcjach. Połączenie

nauki z dobrą zabawą zapewniło uśmiech na twarzy
każdego dziecka.
– Zofia Kowalczyk,
dyrektor ZSO w Brwinowie

Fot. ZSO w Brwinowie

Akademia Bezpieczeństwa w Dwójce
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Brwinowie to jedna
z 27 szkół objętych ogólnopolskim projektem „Akademia Bezpieczeństwa
Fundacji PZU”. 15 maja uczniowie uczestniczyli w ciekawych zajęciach.

G

łówne cele Akademii to
kształtowanie bezpiecznych zachowań i postaw
w sytuacjach zagrożenia,
uświadomienie dzieci i młodzieży w zakresie poruszania się w cyberprzestrzeni.
Uczniowie
sprawdzili
swoje umiejętności w poruszaniu się na rowerach i segwayach, poznali zasady ruchu drogowego, zapoznali
się z niebezpieczeństwami,
jakie kryje za sobą brawura
na drodze. W miasteczku
ruchu rowerowego można
było trenować poruszanie się
rowerem po skrzyżowaniach
i miejscach potencjalnie niebezpiecznych. W ramach
Akademii uczniowie wypróbowali także rowerowy
tor przeszkód z elementami
służącymi do doskonalenia
techniki jazdy na rowerze.
W skład toru wchodziły:

równoważnia, tarka, ósemka, przedmiot do przewożenia, korytarz z desek.
	Symulator
zderzeń
uzmysławiał, co dzieje się
z pasażerem w trakcie wypadku; takie doświadczenie
przemawia do wyobraźni
bardziej niż pogadanki, czy
prelekcje. Symulator dachowania realistycznie odwzorował dachowanie samochodu – uczniowie zajmowali
miejsca w symulatorze, zapinali pasy, a pojazd obracał
się wokół własnej osi z bezpieczną prędkością.
Nie zabrakło wizyty u ratowników medycznych oraz
zwiedzania wnętrza karetki,
a także pokazów udzielania
pierwszej pomocy.
W trakcie zajęć plastycznych uczestnicy przygotowali prace związane z
bezpieczeństwem. W stre-

fie zajęć interaktywnych
uczniowie zapoznali się
z materiałami edukacyjnymi
i filmami instruktażowymi,
pokazującymi zachowania
w przypadku ataku padaczki, zakrztuszenia, rany z ciałem obcym i in.
Były też zajęcia z policjantem, prowadzone w formule „100 pytań do… ”. Alkogogle i narkogogle pozwalały doświadczyć upośledzenia zmysłów występujących
po spożyciu alkoholu czy
narkotyków, przez co uświadamiały zagrożenia spowodowane używkami.
Kino „Cyberprzemoc”
pokazywało krótkie filmy
opowiadające o wykorzystaniu mediów społecznościowych i Internetu.
Każdy uczestnik akademii otrzymał dyplom oraz
drobne upominki. Dzień
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Może to zaskakujące, ale wakacje już naprawdę za chwilę, a potem… nowy sezon, nowe wyzwania dla naszych najmłodszych –
w tym i kolejnych numerach postaramy się Wam pomóc w wyborze odpowiednich zajęć, przedstawiając nasze pracownie.

Za pan brat z książką. I to od pieluch – autorytety naukowe i poważne instytucje związane z rynkiem książki (Instytut Książki, Fundacja ABCXXI Cała
Polska czyta dzieciom, Polska Sekcja IBBY) nieustannie powtarzają, że nie ma dolnej granicy czytelnictwa. Już na porodówce rodzice dostają „Pierwsze wiersze dla…” –
Tuwim, Chotomska, Wawiłow, Brzechwa, Kern, Papuzińska – po jednym wierszyku, ale za to najczęściej takim, który znamy na pamięć po prostu od zawsze, bo nam też go
opowiadano w dzieciństwie. Kartonowa książeczka ilustrowana jest przez wspaniały duet artystów: Ewę Kozyrę-Pawlak i Pawła Pawlaka.
No dobrze, a jeśli nie jesteście właśnie na porodówce i w pakiecie z dzieckiem nie dostaniecie tej wspaniałej książki, tylko macie berbecia w pieluszce, takiego trochę
powyżej roku? Zapraszam rodziców z maluchami na Poczytanki dla Najnajów – cośrodowe spotkania w Ośrodku Kultury OKej Brwinów. Spotykamy się o 10.00, opowieść
zaczynamy najczęściej kwadrans po, w trakcie zajęć można jeść, płakać, zasnąć, nawet wyjść. Jest historyjka i powiązana z nią aktywność plastyczna (nie mam żadnych
złudzeń i ambicji odnośnie do efektów, głównie pilnuję, by uczestnicy nie przykleili się zbyt trwale do wykładziny). Czytamy głównie książki dostępne w naszej bibliotece.
I jest bardzo fajnie. Zapraszam serdecznie. Ludmiła Laskowska, pani od literek.

Zielsko Czarodziejsko w Owcy – pracownia zielarska jest otwarta dla wszystkich chętnych bez względu na wiek. Zajęcia odbywają się w środy w godzinach
17.00–20.00. Zbieramy rośliny ze stanowisk naturalnych, przetwarzamy je i używamy w kosmetykach i prostych lekach własnej produkcji. Takie same zajęcia odbywają
się w czwartki w OKeju tylko dla UKW. Pracownia zielarska to także nieodpłatne plenery dla wszyskich i edukacyjne wizyty w szkole i przedszkolu. Prowadzenie Anna
Czeremcha, pasjonatka zielarstwa, fitoterapeutka i miłośniczka dzikiej natury.
kARTki – zajęcia Agaty Balińskiej prowadzone są w świetlicach w Otrębusach i Owczarni. Są to zajęcia artystyczne dla dzieci w wieku od 5 do 12 lat. Na zajęciach dzieci
mają możliwość poznania różnych technik malarskich i graficznych, dowiadują się ciekawych rzeczy o historii sztuki i eksperymentują z plamą i kreską.

Zajęcia sportowe | Miejska Hala Sportowa OKej

KOSZYKÓWKA – koszykówka, jak każda aktywność fizyczna, pomaga młodszym dzieciom zaspokoić podstawowe potrzeby ruchu i zdrowy rozwój, starszym zaś poprawić
kondycję i dynamikę. Co ważne, rozwija gibkość, proporcjonalnie rozwija mięśnie ciała, a także pomaga korygować wady postawy. Poprzez zróżnicowanie zadań na boisku pomaga wykorzystać wrodzone atuty dzieci. Jeśli nasza pociecha jest nieco niższa niż rówieśnicy, ale szybka, zwinna i spostrzegawcza, zostanie rozgrywającym. Jeśli
jest wysoka i postawna, zapewne zostanie środkowym. Koszykówka ma też dodatkowy walor – społeczny. Dzieci na boisku uczą się współpracy, świadomości obowiązków
i przewidywania sytuacji. Zakres wiekowy Brwinowskiej Akademii Koszykówki to 6–16 lat. Zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu. Koszt zajęć 30 złotych miesięcznie.
BADMINTON – badminton poprawia nie tylko kondycję, ale też refleks oraz koordynację ruchową. Sport ten kształtuje wiele partii mięśniowych, odbijanie lotki znakomicie
wpływa na układ krążenia. Najlepszym wiekiem na pierwsze kroki jest wiek 7–8 lat. Zakres wiekowy naszych zajęć to 7–16 lat. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu.
Prowadzimy również zajęcia dla dorosłych. Wszystkie zajęcia są bezpłatne.
ROLKI – jazda na rolkach to jeden ze zdrowszych sportów, zajęcia można zacząć już w wieku 4 lat, jest to sprawa dość indywidualna (zależy od koordynacji ruchowej dziecka). Zalety jazdy na rolkach – nie obciąża stawów, poprawia kondycję, spala tkankę tłuszczową, rozwija mięśnie nóg i pośladków. Zakres wiekowy – od 4 lat do… nie ma
górnej granicy wiekowej :) Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Zajęcia są bezpłatne.
BALET– ćwiczenia baletowe przede wszystkim pomagają wyrobić prawidłową postawę ciała – dzieci nabierają nawyku chodzenia wyprostowanym, dzięki czemu nie mają
problemu z garbieniem się, a wady postawy są korygowane, uczą także jak prawidłowo się poruszać – z gibkością, lekkością, ale także i pewnością. Na zajęcia możemy
zapisać dziecko od 4 roku. Treningi obywają się raz w tygodniu. Opłata 80 złotych miesięcznie.
ŚCIANKA WSPINACZKOWA – prowadzimy dwie formuły wspinaczki. Pierwsza to tak zwane „Free Ride” – bezpłatne wejścia na ściankę w celu zapoznania się z tą dyscypliną
sportu. Druga formuła to „nauka wspinaczki” – zajęcia pod okiem instruktora, na których uczymy się nie tylko technik wspinaczki, ale również asekuracji – te zajęcia są
płatne – 25 złotych za 1,5 godziny zajęć. W obu przypadkach rekomendujemy zapisy od 6 roku życia, niezbędny jest bowiem podstawowy zakres koordynacji ruchowej,
świadomego planowania ruchu, zwinności i wytrzymałości mięśni oraz komunikacji z instruktorem. Wspinanie wspaniale rozwija wymienione cechy oraz poprawia orientację w przestrzeni. W trakcie wspinania pracuje każdy mięsień ciała. Warto pamiętać, że na ścianie – wbrew pozorom – najważniejsza nie jest sprawność fizyczna, tylko
umiejętność pracy w zespole, współpraca i zaufanie. To również szkoła charakteru, szacunku i odpowiedzialności.
GIMNASTYKA SPORTOWA Z ELEMENTAMI AKROBATYKI – zajęcia ogólnorozwojowe, kształtujące zarówno gibkość, skoczność, siłę oraz zwinność, skierowane do dzieci w wieku od 6 do 15 lat. Zajęcia składają się z intensywnej rozgrzewki zawierającej ćwiczenia sylwetkowe wyrabiające nawyki prawidłowych postaw gimnastycznych, części
rozciągającej oraz części głównej, w której jest nauka lub doskonalenie elementów gimnastycznych, takich jak przewroty, „gwiazdy”, salta, stanie na głowie i na rękach,
„mostki”, „sznurki”, „szpagaty”, „poziomki”, „krokodylki” oraz piramidki akrobatyczne.

I TURNIEJ BADMINTONA DLA SPECJALISTÓW
19 maja odbył się I Turniej Badmintona dla Specjalistów. Zaprosiliśmy naszych przyjaciół z Domów Pomocy Społecznej i Warsztaty Terapii Zajęciowych z Brwinowa,
Podkowy Leśnej, Milanówka i Warszawy. Emocji było sporo, jak zwykle podczas rywalizacji sportowych, gdy biorą w nich udział ludzie wkładający w działanie całe serce.
Dzięki dobrej infrastrukturze sportowej, jaką dysponuje gmina Brwinów, możemy rozwijać swoje działania promujące zdrowy i aktywny styl życia, a także oferować
ciekawe zajęcia dla osób niepełnosprawnych. Staramy się rozwijać nasze pomysły, kontakty i uczyć się od najlepszych, dlatego odwiedziliśmy największe targi sportowe
w Polsce, Go Active Show, a tam stoiska Olimpiad Specjalnych Polska. Byliśmy świadkami gry Dawida Kubackiego i Kamila Stocha w bocce i już 4 czerwca, podczas naszej
brwinowskiej SpecOlimpiady, tak samo zagramy z trenerem Michałem Hoffmanem. Najbliższa impreza sportowa dla osób niepełnosprawnych w gminie Brwinów odbędzie się na Orliku w Żółwinie 4 czerwca.Takie wydarzenie sportowe, to dla jednych nie tylko rozrywka i zabawa, ale też integracja i możliwość spędzenia czasu poza znanym na co dzień ośrodkiem, a dla drugich – dla organizatora – poczucie dobrze spełnionej misji i obowiązku wobec niepełnosprawnych członków naszej społeczności.
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.
O Dzikiej Rózy
O Dzikiej Róży droga śpiewa pieśń
i śmieje się, złoty znacząc ślad…
Dzika Różo! Świecisz przez mrok.
Dzika różo! Słyszysz mój krok?
Idę – twój zakochany wiatr.
Konstanty Ildefons Gałczyński, „Dzika róża”

Anna Czeremcha
Pamiętam z dzieciństwa, kiedy byłam bielanką, w przerobionej ślubnej sukni mamy rzucałam kwiatki na procesji w Boże Ciało. To były głównie płatki
dzikiej róży. Koszyczek pełen płatków, misternie zbieranych z mamą, których dziś nie oddałabym tak łatwo, wszak jest to wspaniały surowiec zielarski.
Z płatków dzikiej róży, tych bladoróżowych w kształcie serc o tych
większych, w kolorach amarantu i fuksji, robimy całą gamę
pysznych przetworów do picia, jedzenia i żywienia skóry. Kto by
nie chciał żywić skóry płatkami róż?

Po pierwsze zbiór. Płatki zbieramy w suchy, słoneczny dzień. Nic nam po
mokrych, chyba, że potrzebujemy przekąsić, a akurat pada deszcz, no to
można chapnąć mokrego płatka. Zbiór i przetwarzanie najlepiej zaplanować, bo płatki obrywa się długo. Ale warto! Do suszenia rozkładamy cienką warstwą w ciemnym, przewiewnym miejscu i suszymy szybko. Suszone
płatki dodajemy do herbatek ziołowych lub zaparzamy same. Smakują latem i powabem. Są dobrym i delikatnym lekiem na niestrawność, przeziębienia, różne dolegliwości miesiączkowe, choroby skóry. Naparem można
płukać jamę ustną w stanach zapalnych.
Zróbmy też konfiturę, praca żmudna, efektu jak na lekarstwo, ale jaki smak!
Wyobraź sobie tego pączka w tłusty czwartek, co go zjadasz z TĄ konfiturą.
Zrób też napój, płatki i listki dzikiej róży zalej zimną wodą źródlaną na noc,
możesz dodać też kwiatów bzu czarnego. Rano dodaj łyżkę miodu i plaster cytryny i ciesz się cały dzień ozdrowieńczą, wzmacniającą lemoniadką.
Możesz te płatki zmiksować, dadzą kolorku. Dobrze smakują także z miętą,
dobrze z melisą. To taki tonik, który odżywi i nawilży nasze ciała od środka.
Święta Hildegarda z Bingen pisała o róży: „Wczesnym rankiem albo po brzasku weźmij płatek róży i połóż na oczy. Wyciągnie on sok czyli załzawienie i klarownymi je uczyni. Wszakoż i ów, któren na ciele wrzody jakoweś
ma, niech na nie płatki róży przykłada, a wyciągną zeń cały śluz. Kto zasię
w gniew nagły łacno wpada, niech weźmie różę i niewiele szałwii i na proch
zetrze. W onej zaś godzinie, gdy go gniew chwyta, niech do nosa przyłoży.”

foto_ELA KOS

PRZEPIS NA KONFITURĘ:
250 gramów płatków (pół kosza) miętoś z 10 g kwasku cytrynowego. Miętoś, póki róża nie puści soków. Z połowy kosza płatków zrobi się ledwo miseczka, odstaw na kilka godzin pod przykryciem.
Zrób syrop cukrowy z kilograma cukru (z buraka lub trzciny, ale nie z brzozy
ani żaden słód) i pół litra wody, do gorącego wrzuć płatki i, mieszając, trzymaj na ogniu dopóki nie będzie miało upragnionej konsystencji konfitur
z filmu o królowej.
Jeśli użyjesz litra wody do kilograma cukru, to wyjdzie syrop do butelkowania, wściekle różowy syrop płatkowy, wtedy przelewając do butelek, trza
wpierw przecedzić z płatków (a płatki do słoika, do tych pączków, nie?).
Można też w prosty sposób zrobić sobie tonik do twarzy. Tzw. wodę różaną.
Do cery suchej, naczynkowej, szarej i bez litości. Tylko trzeba mieć kawiarkę,
taki kawiak metalowy do parzenia kawy po włosku. W dobrze wymyty kawiaczek wkładamy porwane na drobne kawałki płatki, upychamy nimi całe
sitko do kawy i nastawiamy jak kawę. Zlejemy hydrolat, który posłuży nam
nawet kilka tygodni.
Obmywajcie się różą. Kąpcie się w wannach z kwiatami, dawajcie sobie ten
luksus. Bo jak nie teraz, to kiedy?

RELACJA Z BESKIDU

CZYLI wieści z UKW

Pod koniec kwietnia ekipa UKW, w sumie 23 osoby wspaniałe, wyjechała na trzydniową wycieczkę w Beskid Śląski, do Szczyrku i okolic. Nie chcecie wiedzieć jak było dobrze, bo jeszcze kto z zazdrości zakwili, starczy powiedzieć, że w konsekwencji nasze wycieczkowe plany wykroczyły już poza 2019 rok
i poza ten kraj! W skrócie tylko przyznamy się do wędrówki górskiej na Klimczok, o którą seniorów wcale byście nie posądzili, przyznamy się do imprez
tanecznych z góralskim przytupem, zaśpiewem, pstrągiem i oscypkiem z grilla i przyznamy się do edukacyjnych wizyt w Trójwsi Beskidzkiej z przepiękną
pieszą wycieczką na trójstyk granic i wjazdem gondolą na Szyndzielnię. Czy warto jest jeździć na wycieczki z OKeja? Hmmm. Chciałoby się napisać, że nie,
żeby nie zapeszyć kolejnej!
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ZAKŁADKA DO KSIĄŻEK

Ludmiła Laskowska

ŻYCIE TO NIE BAJKA
Dorosłe? Niewątpliwie. Praca, pośpiech, powinności. Czy Państwo też łapią się czasem na
tym, że nie zauważają zmian pór roku? No właśnie – dni, tygodnie, lata mkną jak zające i już
trzeba planować święta lub wakacje. A nasze dzieci? A to się zagapią nad miską płatków
rano, a to idą jakby specjalnie za wolno, nie słyszą monitów – na pewno złośliwie… Aha. I to
jest ten moment, gdy narasta w nas furia, presja czasu jest przecież tak ogromna, wszystko
mamy zaplanowane i zorganizowane, nie ma miejsca na opóźnienia. Zanim eksplodujemy
wychowawczą reprymendą, weźmy oddech i policzmy do dziesięciu (stu, dwustu, jeśli trzeba). To nie małpia złośliwość, to inne poczucie czasu. Dokładniej – bezmiaru czasu. Przypominają sobie Państwo ten bezczas wakacyjnych dni, popołudni na podwórku, z książką,
to odprowadzanie się godzinami? No, ba. Oczywiście, że wszyscy pamiętamy. I tęsknimy.
Może uda się Państwu czasem pójść za rytmem Waszego dziecka? Zobaczycie, poczujecie
się jak w bajce, której przecież jesteście głównymi bohaterami. Obejrzyjcie razem swoje
z a p r o s z e n i e

z e s p o ł u

m a z o w s z e

królestwo, gościńce, które prowadzą do Waszego zamku, inwentarz ptaków, owadów, ssaków, które zamieszkują Wasze
włości. Zobaczcie, jacy jesteście bogaci! Macie tyle piękna dookoła siebie i takich wspaniałych, nieśpiesznych po nim przewodników!
Jeśli jednak jesteście już tak zmęczeni i zagonieni, że czujecie się całkiem wyprani z wyobraźni, to odważnie sięgnijcie
po pomoc – książki, filmy, gry Waszych dzieci – na pewno odświeżą Wam spojrzenie na świat. Lub zdajcie się na tych dorosłych, którzy nie uśpili swojej wyobraźni i tworzą książki dla
dzieciaków.
Brwinowska Biblioteka Publiczna im. Wacława Wernera zaprasza na warsztaty rodzinne WITAJCIE W NASZEJ BAJCE!, które
poprowadzą: Barbara Szelągowska – autorka wielu publikacji
dla najmłodszych czytelników i Monika Jędrychowska – która
pięknie te książki ilustruje.
Spotkanie odbędzie się 16 czerwca 2018 r. w Toeplitzówce
w Otrębusach.

Z KALENDARZA BIBLIOTEKARZA
Dyskusyjny Klub Książki

23 maja, godz. 11.00

Filia w Otrębusach, ul. Wiejska 1 |
Celibat, czyli obowiązek bezżeństwa dotyczący księży Kościoła katolickiego, to temat
wywołujący częste dyskusje. Podejmą go również nasi klubowicze przy okazji spotkania poświęconego reportażom Marcina Wójcika Celibat. Opowieści o miłości i pożądaniu.
Rozmowę poprowadzi nasza koleżanka Agnieszka Mielczarek.

Dyskusyjny Klub Książki

4 czerwca, godz. 18.00

Oddział dla Dzieci, ul. Kościuszki 1E |
Ostatnie przed wakacjami spotkanie DKK może upłynąć nie tylko w aromacie kawy,
ale także… w oparach absurdu. Wszystko za sprawą Witkacego, o którego twórczości
będą rozmawiać klubowicze.
Dyskusję o dramacie Mątwa poprowadzi Paweł Majcherczyk.

Otwarte Ogrody

16 czerwca, godz. 9.00–13.00

Filia w Otrębusach, park przy Toeplitzówce, ul. Wiejska 1 |
Na dorocznym święcie miast-ogrodów nie może zabraknąć i nas. Brwinowska biblioteka wraz z Galerią Pomysłów PASJA z Kań zapraszają do wspólnej zabawy pod hasłem
WITAJCIE W NASZEJ BAJCE. W programie m.in. wernisaż bajkowych prac dzieci, bańki
mydlane w rozmiarze XXL, quiz JAKA TO BAJKA?, konkurs na najciekawsze przebranie
bajkowe, wierszyki łamiące języki dla odważnych.
W ten bajkowy czas będzie też można spotkać brwinowskie autorki wielu lubianych
książek dla dzieci – Barbarę Szelągowską i Monikę Jędrychowską.

CZYTAKI, czyli odtwarzacze książki mówionej
Nowa usługa w naszej bibliotece – dla czytelników o wyjątkowych potrzebach!
Zapraszamy osoby niewidome i słabowidzące do wypożyczania CZYTAKA, czyli odtwarzacza książki mówionej. Dzięki temu urządzeniu osoby z dysfunkcją wzroku mogą
skorzystać z 1493 tytułów do słuchania.
Biblioteka przystąpiła do projektu „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2017” realizowanego przez
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym LARIX im. Henryka Ruszczyca.
Projekt jest dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
W ramach projektu biblioteka otrzymała nieodpłatnie dwa
urządzenia:
CZYTAK Plus – odpowiedni dla wymagających czytelników,
którzy mogą dzięki niemu słuchać książek w różnych formatach, a także korzystać z dyktafonu i radia;
CZYTAK NPN – bardzo proste urządzenie, przyjazne osobom
starszym, które w nieskomplikowany sposób pozwoli czytelnikom skorzystać z dobrodziejstw książki mówionej.
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Uczniowie złapani na dobrym uczynku
„Złap mnie na czymś dobrym” – taką nazwę miał konkurs, w którym udział
wzięły wszystkie klasy IV–VII i gimnazjalne w Szkole Podstawowej nr 1 w
Brwinowie.

K

Fot. SP nr 1 w Brwinowie

onkurs polegał na
zdobywaniu pozytywnych ocen zachowania całej klasy na
poszczególnych
lekcjach.
Celem konkursu było tworzenie atmosfery na lekcjach
sprzyjającej
zdobywaniu
wiedzy i umiejętności oraz
kształtowanie pozytywnych
relacji społecznych w grupie
klasowej i z nauczycielami.
Uczniowie pokonywali swoje słabości i walczyli
z negatywnymi zachowaniami w II półroczu roku szkolnego. Sojusznikiem rodziców i szkoły w organizacji
konkursu była Straż Miejska
i Policja w Brwinowie oraz
zastępca burmistrza – Jerzy
Wysocki.
	Najwytrwalsze
klasy
otrzymały nagrody. Zwycięzcy pierwszego etapu

O

– klasy VIa oraz VIb –
27 marca br. w grodziskim
kinie obejrzały film „Cudowny chłopak”.
24 kwietnia br. uczniowie klas Va i IVc – jako zwycięzcy II etapu – pojechali
do warszawskiej straży miejskiej, gdzie w miasteczku
ruchu drogowego ćwiczyli
jazdę na rowerach, utrwalali
zasady bezpiecznego poruszania się oraz udzielania
pierwszej pomocy. Obejrzeli
również spektakl multimedialny pt. „O Florce, która
chciała zostać piłkarzem”, w
którym straż miejska przestrzegała przed zawieraniem
znajomości z dorosłymi.
Tytuł „Super Klasy
2017/2018” zdobyli uczniowie klasy Va, którzy w nagrodę spędzili dwa majowe
dni (8 i 9 maja) w Łodzi oraz

Uniejowie. Pierwszego dnia
spacerowali po ul. Piotrkowskiej, zwiedzili Planetarium,
Ogród Botaniczny i zamek
w Kole. Drugi dzień spędzili na zabawach wodnych
w uniejowskich termach.
W czasie wyjazdów pogoda
dopisała – uczniowie i opiekunowie z zadowoleniem
wspólnie spędzali czas.
Bilety do kina oraz pobyt w Łodzi i Uniejowie
ufundowała Rada Rodziców,
a wizytę w warszawskim
miasteczku ruchu drogowego zorganizował komendant
Straży Miejskiej w Brwinowie Tomasz Kowalski,
transport zapewniała szkoła. Pomysłodawcą konkursu
był Zbigniew Berkan – Przewodniczący Rady Rodziców.
– Anna Kurman,
dyrektor SP nr 1 w Brwinowie

Na zdjęciach: nagrodami dla najlepszych klas były wycieczki
do ciekawych miejsc i wiele wspólnych przeżyć.

Ola nasza kochana
Zwykle narzekamy na młodzież, że taka niegrzeczna,
niekulturalna, nie uczy się. Tymczasem nasza uczennica
Aleksandra Czartoryska obala wszelkie stereotypy na
temat młodzieży.

la Czartoryska jest
dziewczyną kulturalną,
uczynną, a przede wszystkim bardzo mądrą, zdolną
i pracowitą. Z pozoru wygląda zwyczajnie. Wysoka, szczupła nastolatka o
przenikliwym spojrzeniu.
Wystarczy jednak zamienić
z nią zdanie i już się wie, że
to osoba wyjątkowa.
Ola jest uczennicą klasy
IIIa Oddziału Gimnazjalnego w Szkole Podstawowej
nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Brwinowie. Zawsze
można na nią liczyć. Wszelkie inicjatywy, czy plastyczne, czy humanistyczne, czy
wreszcie przyrodnicze podejmuje z wielką chęcią i
ogromnym zapałem.
Od pierwszej klasy zdobywa dla naszej szkoły wiele nagród w przeróżnych
konkursach. Jednak ten
rok był dla Oli szczególny.
Wzięła udział praktycznie
we wszystkich konkursach
przedmiotowych z cyklu
„Mazowieckie Talenty” organizowanych przy współpracy Mazowieckiego Kuratorium Oświaty oraz Mazo-

wieckiego Samorządowego
Centrum
Doskonalenia
Nauczycieli. W konkursie
polonistycznym pt „Wielkie
tajemnice” w etapie szkolnym zajęła pierwsze miejsce
i udało się jej zakwalifikować do etapu rejonowego.
	Największe sukcesy nasza Ola osiągnęła jednak
z historii i wiedzy o społeczeństwie.
Aleksandra
została laureatką następujących konkursów: Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy
o Społeczeństwie i Kulturze
„Kalejdoskop” oraz Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Krąg” PLUS.
Pierwsze miejsca w ogólnopolskich konkursach cieszą
ogromnie.
Gratulacje należą się nie
tylko Oli, ale także wspaniałemu Pedagogowi – pani
Elżbiecie Szumiło-Żak –
która tak solidnie przygotowała uczennicę do konkursów. Należy nadmienić,
że siostra Oli – Marta – zajęła drugie miejsce w naszej
szkole w wyżej wymienionym konkursie z wiedzy o
społeczeństwie. Marta także

przynosi zaszczyt brwinowskiej Jedynce oraz całej lokalnej społeczności. Warto
dodać, że dziewczyny osiągają również imponujące
sukcesy sportowe. Obie startują w reprezentacji naszej
szkoły.
	Serdecznie gratulujemy
ich rodzicom tak wspaniałych córek – Aleksandry i
Marty– zaś uczennicom życzymy dalszych sukcesów
w nowych szkołach, do których na pewno zdadzą celująco.
Przykład Oli pokazuje,
że warto wspierać utalentowaną młodzież. Aleksandra
co roku otrzymywała nagrody Burmistrza Gminy Brwinów, Rady Rodziców, Dyrektora Szkoły i wiele, wiele
innych. Jest prawdziwym
wzorem do naśladowania
dla rówieśników oraz młodszych koleżanek i kolegów.
Sama Ola pomimo wielu
sukcesów pozostała skromną, sympatyczną nastolatką,
która zawsze służy innym
pomocą.
– Iwona Artowicz-Skowrońska,
nauczycielka SP nr 1

z a p r o s z e n i e

„Sport, rodzina i zabawa”
26 maja 2018 r. godz. 13.00-16.00
Szkoła Podstawowa nr 1, ul. J. Piłsudskiego 11, Brwinów
Piknik na trawie – prosimy
przynieść ze sobą koce

Ciasta, gofry, sałatki i
napoje gwarantuje odpłatnie
Rada Rodziców

Program i atrakcje:
 Gry i zabawy sportowe dla rodzin
 Zabawy z chustami Klanza;
 Malowanie buzi farbkami;
 Miasteczko Ruchu Drogowego Straży
Miejskiej w Brwinowie;
 Namiot edukacyjno-informacyjny
Straży Miejskiej w Brwinowie;

Zumba o godz. 14.00 !!!

Patronat
nad festynem

Burmistrz
Gminy
Brwinów

ratusz
12 RATUSZ
Biuletyn informacyjny Ur z ę d u G m i n y B rw i n ó w
nr 75 | 23 maja 2018

mart a
16 czerwca 19.00
o

w

f

f

k

frej

park miejski
u

l

parkach

i

t

brwinów

u

r

a

ogrodch

GMIN A BR W INÓ W O T W IE R A S W O JE OGROD Y – D O Z OB A C Z E NI A

Festiwal Otwarte Ogrody 16|17 czerwca 2018
Punkty, w których można otrzymać Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy Brwinów „Ratusz”:

Kolejne
Kolejne
wydanie
wydanie
Biuletynu
na początku
6 czerwca
lutego2018
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

