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iątek 13 kwietnia 2018 r.
okazał się szczęśliwy dla
gminy Brwinów. Burmistrz
Arkadiusz Kosiński oraz
wiceprezes zarządu Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki
Wodnej (NFOŚiGW) Dominik Bąk podpisali umowę
na dofinansowanie w wysokości 2.140.229,65 zł ze środków unijnych projektu „Kolejny etap rewitalizacji parku
miejskiego w Brwinowie –
zagospodarowanie terenów
zieleni”.
Realizacja projektu została zaplanowana do połowy 2021 r. W zakres umowy
wchodzi część prac wykonanych pod koniec ubiegłego
roku, kiedy w brwinowskim
parku powstała siłownia plenerowa, a także szachownica
o wymiarach 4 × 4 m oraz
fontanna-pluskowisko, której inauguracja planowana
jest na 29 kwietnia br. Został
też wybudowany nowy plac
zabaw, który składa się m.in.

z karuzeli z lin, linarium,
piramidy linowej, obrotowej
huśtawki oraz trampoliny.
	Teraz przyszła kolej na
zagospodarowanie zieleni.
Rok 2018 to czas na przygotowanie
dokumentacji
projektowej ogrodu botanicznego.
Wykonawca,
który zostanie wybrany w
przetargu, będzie miał za
zadanie
uporządkowanie
istniejącej zieleni oraz urządzenie nowej, wprowadzenie
nasadzeń drzew, krzewów,
pnączy, bylin i traw, założenie trawników i roboty
pielęgnacyjne. Zostaną wykonane nasadzenia drzew z
gatunków rodzimych w odmianach hodowlanych, nasadzenia rabat kwiatowych
i traw dekoracyjnych. Powstaną pergole ze słupkami
z koszy gabionowych, pojawią się nowe elementy małej
architektury: ławki, kosze
na śmieci, elementy ozdobne, a także nowe alejki
i oświetlenie.

	Zagospodarowanie terenu stworzy możliwie bogate,
wielopiętrowe i wielogatunkowe założenie zieleni oparte na gatunkach rodzimych,
tworzące dogodne warunki dla rodzimych ptaków,
owadów i drobnych ssaków.
Przewidziano
ustawienie
budek lęgowych i karmników. Do nasadzeń zostaną
wybrane rośliny naturalnie występujące w naszych
warunkach klimatyczno-glebowych. Stworzą one
w parku enklawę ciszy. Jest to
szczególnie ważne ze względu na bliskość ruchliwych
ulic i torów kolejowych. Projektowane obsadzenie ekranów oddzielających teren
kolejowy pnączami pozwoli
na uzyskanie efektu zielonej
ściany i dodatkową barierę
ochronną.
Dofinansowanie w kwocie
2.140.229,65 zł stanowi 85%
kosztów kwalifikowalnych.
Są to środki z Programu
Operacyjnego Infrastruktu-

FOT. Urząd Gminy Brwinów (PR)

Dworek Zagroda
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testy nowej aplikacji
mobilnej

Park – zielone serce miasta – zmienia się i pięknieje z każdą nową inwestycją.
Kolejna dotacja w wysokości ponad 2,1 mln zł sfinansuje prace, które będą
realizowane w latach 2018-2021.

ra i Środowisko 2014–2020
(działanie 2.5) w ramach II
osi priorytetowej Ochrona
środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu.

> strona 12
Z okazji jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę
niepodległości publikujemy w „Ratuszu” historię
do tej pory nieznaną. Artykuł o Robercie Lovellu,
żołnierzu Legionów i artyście, przybliża postać twórcy
płaskorzeźb na brwinowskim Pomniku Niepodległości.
– str. 6
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Nowe drogi w Brwinowie,
Parzniewie, Krośnie i Owczarni

Ulica Biskupicka –
będzie się działo

Inwestycje drogowe idą pełną parą – kończą się
prace prowadzone od ubiegłego roku na ulicach
Myśliwskiej, Słonecznej i Mickiewicza w Brwinowie. Wkrótce ruszą prace w kolejnych miejscach.

P
Samorząd Województwa Mazowieckiego w tegorocznym budżecie
zabezpieczył 2,5 mln zł na budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Biskupickiej
z ulicami Piłsudskiego i Armii Krajowej. Został też ogłoszony przetarg na remont i budowę chodnika, ciągu pieszo-rowerowego po obydwy stronoraz
oświetlenia po parzystej stronie ul. Biskupickiej.

N

województwu swoją działkę
o pow. 804 m kw. z przeznaczeniem pod budowę ronda – wymienia burmistrz
Arkadiusz Kosiński. – Ta
decyzja radnych wojewódzkich jest dowodem na to,
że województwo mazowieckie zamierza dotrzymać
porozumienia i wywiązać
się ze swoich zobowiązań
– dodaje burmistrz.
Mazowiecki
Zarząd
Dróg Wojewódzkich (który
jest zarządcą ul. Biskupickiej
jako odcinka drogi wojewódzkiej nr 720) ogłosił już
przetarg na wybór wykonawcy chodników wzdłuż
ul. Biskupickiej. Istniejący
zniszczony chodnik po nieparzystej stronie ulicy na
odcinku od ul. Szkolnej do
posesji nr 57 zostanie przebudowany w szerszy ciąg
pieszo-rowerowy. Po parzystej stronie ulicy na odcinku
od ul. Szkolnej do ul. Glinianej powstanie nowy chodnik. W ramach tego przetargu wykonawca wybuduje
również nowe oświetlenie
po parzystej stronie ul. Bi-

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

ul. Wolności Parzniew
Nowa droga w Parzniewie
powstanie wzdłuż osiedli
Twój Parzniew, na odcinku
od ul. Solidarności do ul.
Młodości. Zakres prac obejmuje m.in. budowę asfaltowej jezdni, chodnika oraz
ciągu pieszo-rowerowego,
64 miejsc parkingowych (w
tym 4 miejsc dla osób niepełnosprawnych). Zostanie
też wybudowana kanalizacja
deszczowa oraz oświetlenie.
Dokończenie na str. 3 >>>

Z lewej: obecny stan ul. Władywsława Łokietka w Owczarni.
Z prawej: rok temu podobnie wyglądała ul. Myśliwska. Dziś
widać już efekt przebudowy.

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

skupickiej.
– Także w tym przypadku
jest to kolejny etap realizacji porozumienia zawartego
pomiędzy gminą Brwinów
a województwem mazowieckim, na podstawie którego gmina zobowiązała się
na swój koszt zaprojektować ciąg pieszo-rowerowy i
chodnik oraz sfinansować
zaprojektowanie i budowę nowego oświetlenia po
parzystej stronie ul. Biskupickiej, a województwo mazowieckie zobowiązało się
na swój koszt wybudować
ten ciąg pieszo-rowerowy i
chodnik na podstawie dokumentacji opracowanej przez
gminę. – Warto zauważyć,
że ta inwestycja doskonale uzupełni budowę ronda
wraz z przebudową ul. Biskupickiej na odcinku od
ul. Dworskiej do ul. Szkolnej – mówi burmistrz Arkadiusz Kosiński.
Po zakończeniu wszystkich
prac piesi i rowerzyści zyskają ponad kilometrowy
odcinek do bezpiecznego
poruszania się od Rynku
aż do granicy miasta.

remonty będą realizowane sukcesywnie. W wielu
miejscach widać też kontynuowane lub rozpoczynane
przebudowy dróg.

Fot. Urząd Gminy Brwinów (PR)

a ostatniej sesji Sejmiku Województwa
Ma zow ieck iego,
która odbyła się pod koniec
marca, radni na wniosek
Marszałka Adama Struzika
wprowadzili do tegorocznego budżetu kwotę 2,5 mln zł
na budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Biskupickiej
z ul. Piłsudskiego i ul. Armii
Krajowej w Brwinowie wraz
z przebudową ul. Biskupickiej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Dworskiej.
– Jest to zwieńczenie kilkuletniej współpracy gminy
Brwinów z województwem
mazowieckim
dotyczącej
przygotowania tej inwestycji, w ramach której nasza
gmina wsparła województwo pomocą rzeczową
o łącznej wartości 230.779
zł, tj. finansując opracowanie dokumentacji projektowej, odkupując 596 m
kw. części terenu plebanii i
przekazując później tę działkę nieodpłatnie dla województwa z przeznaczeniem
pod budowę ronda, a także
przekazując
nieodpłatnie

ozimowy przegląd ponad
160 odcinków dróg, dokonany przez burmistrzów
oraz pracowników Referatu
Inwestycji i Remontów pokazał ogromne potrzeby w
zakresie utwardzenia dróg
destruktem. Trwa analiza
możliwości
finansowych
gminy. Każdego roku gmina Brwinów wykonywała
kilkadziesiąt odcinków dróg
w technologii destruktu asfaltowego. – W tym roku, ze
względu na znaczny wzrost
cen, będziemy musieli jeszcze raz pochylić się nad naszym budżetem, by znaleźć
środki na zaspokojenie najpilniejszych potrzeb – mówi
burmistrz Kosiński. Bieżące
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>>> Dokończenie artykułu ze str. 2
Koszt prac zgodnie z umo- ka I do ul. Królowej Bony.
wą wyniesie 2.082.390,00 zł. Przy okazji zostaną przePrace powinny zakończyć budowane kolidujące sieci
się najpóźniej w pierwszych – telekomunikacyjna oraz
dniach października.
elektroenergetyczna.
W
zakres prac wchodzi takul. Józefowska Krosna
że remont skrzyżowania
Gmina Brwinów przystępuje ulic Władysława Łokietka
do II etapu budowy tej drogi. i Mieszka I w Owczarni.
Zakres prac obejmie m.in. Koszt
prac
wyniesie
przebudowę jezdni, prze- 1.455.090,00 zł. Zgodnie
pustu w ciągu rowu me- z umową wykonawca ma zalioracyjnego, drenażu w kończyć prace w pierwszej
rejonie skrzyżowania ul. połowie sierpnia br.
Józefowskiej z ul. Tęczową,
ul. Graniczna Brwinów
budowę skrzyżowania ul.
Józefowskiej z ulicą boczną Po zakończeniu w ubiegłym
(działka nr ewid. 95), remont roku prac na ul. Pszczelińzjazdów, a także wykonanie skiej nadszedł czas na ul.
pobocza z tłucznia kamien- Graniczną. Po wykonaniu
nego i nowego oznakowania. kanalizacji deszczowej poKoszt prac to 1.138.833,00 zł, wstaną tam nowa asfaltowa
a planowany termin zakoń- jezdnia, chodnik, zjazdy
czenia to początek września. oraz ścieżka rowerowa z
Bardzo zniszczona dziś ul. betonu asfaltowego o długości ok. 700 m. Koszt prac
ul. Łokietka Owczarnia
wyniesie zgodnie z umową
Władysława Łokietka zy- 2.096.000,00 zł. Prace mają
ska nową nawierzchnię zakończyć się do września
na odcinku od ul. Miesz- br.

Komentarz burmistrza
Arkadiusza Kosińskiego
na temat wandalizmu
oraz przypadków niszczenia zieleni

R

ęce opadają, kiedy
spotykamy się z kolejnymi przypadkami
wandalizmu i chuligaństwa,
polegającego na niszczeniu pracy i wysiłku innych
ludzi wkładanego w naszą
przestrzeń publiczną, która
przecież stanowi nasze dobro
wspólne i z założenia ma służyć nam wszystkim...
Miesiąc temu na ul. Konspiracji w Brwinowie nieznani sprawcy połamali kilkanaście drzewek nasadzonych
w ostatnich kilku latach.
To nie pierwszy przypadek,
kiedy dochodzi do tego typu
idiotycznych zachowań. Nie
rozumiem, komu i w czym te
drzewka przeszkadzały!

Kochani, apeluję do Was,
żebyście reagowali na wszelkie zauważone akty wandalizmu i zgłaszali je policji (tel.
99️7️) i/lub straży miejskiej
(tel. 9️8️6️), bo to jedyny sposób, by na gorącym uczynku złapać, a potem ukarać
sprawców – niezależnie czy
niszczenia zieleni, wywracania koszy ulicznych, łamania
ławek, tłuczenia przystanków i tablic ogłoszeniowych,
malowania znaków, budynków i ogrodzeń itp.
Proszę, nie przechodźcie
obojętnie obok jakichkolwiek
przypadków chuligaństwa
czy niszczenia publicznej lub
czyjejś prywatnej własności!
Może dzisiaj szkody nie doty-

czą Was osobiście, ale nigdy
nie możecie być pewni, czy
rozzuchwaleni bezkarnością
sprawcy w przyszłości nie
zniszczą Waszego samochodu zaparkowanego przy ulicy,
Waszego domu czy ogrodzenia Waszej posesji itp. Tego
typu patologiczne zachowania koniecznie trzeba dusić
w zarodku!
PS.
Nie martwcie się... W miejscce połamanych drzewek przy
ul. Konspiracji posadzimy
nowe! Jednak bardzo mnie
boli to, że trzeba będzie za
to zapłacić z naszej wspólnej kasy... Chciałbym, żeby
kwiaty, drzewa i krzewy jak
najdłużej cieszyły oczy.

Przybywa coraz więcej
dróg dla rowerów

Podatek PIT:
cegiełka do rozwoju gminy

Trwa budowa ścieżek rowerowych w ramach projektu „Rozwój systemu dróg rowerowych w Gminie Brwinów” dofinansowanego ze środków UE.

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

R

owerzyści mogą już korzystać z wybudowanych
pod koniec ubiegłego roku
ciągów pieszo-rowerowych
wzdłuż ul. Przejazd na odcinku od ul. Sochaczewskiej
do ul. Mszczonowskiej oraz
wzdłuż ulicy Sochaczewskiej
na odcinku od ul. Przejazd
do zbiornika retencyjnego.
Obecnie trwają prace
przy budowie ścieżki rowerowej w ciągu ul. Piłsudskiego w Brwinowie na odcinku
od ul. Woydy w kierunku
Kotowic. Ścieżka o szerokości 2 m będzie oddalona od
jezdni i oddzielona pasem
zieleni. Prace mają potrwać
do końca czerwca 2018 r.
Przy okazji zbliżającej się
przebudowy ul. Granicznej
powstanie nowa ścieżka rowerowa o długości ok. 700 m.
Przetarg został rozstrzygnięty, a prace mają zakończyć
się na początku września.
	Został ogłoszony przetarg na przebudowę ścieżki
rowerowej i ciągu pieszo-

-rowerowego w ul. Wilsona
i ul. Sportowej w Brwinowie
na odcinku od skrzyżowania
z DW 719 do skrzyżowania
z ul. Lilpopa oraz na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż
drogi gminnej z Brwinowa
do Grudowa na odcinku od
rowu zbiornika retencyjnego
do skrzyżowania w Grudowie. Jeżeli uda się teraz wyłonić wykonawcę, prace skończą się w połowie września.
Rowerzyści zyskują coraz
więcej bezpiecznych połączeń rowerowych na terenie
gminy Brwinów. Kilka lat
temu rowerzyści poruszali
się wraz z ruchem samochodowym lub skrajem jezdni.
Teraz warunki do jazdy poprawiają się z każdym zrealizowanym zadaniem.
Projekt „Rozwój systemu
dróg rowerowych w Gminie
Brwinów” otrzymał dofinansowanie w wysokości
4,8 mln zł ze środków UE
– RPO Województwa Mazowieckiego 2014–2020.

Na zdjęciu powyżej: asfaltowa ścieżka do Parzniewa, oddana
do użytku w 2015 r., jest pod wieloma względami modelowym
rozwiązaniem dla kolejnych inwestycji rowerowych.

Do gminy trafia część
podatku PIT płaconego
przez mieszkańców. Dzięki
temu możliwe jest utrzymanie szkół i przedszkoli,
inwestycje (w tym
np. budowa dróg),
wspieranie kultury
i wiele
innych
zadań
gminnych.
Dołóż swoją
cegiełkę.

Na zdjęciach powyżej: powstaje ścieżka rowerowa z Brwinowa do Kotowic. Mieszkańcy już korzystają z ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Sochaczewskiej.
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Opłata z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji,
zwana potocznie „podatkiem od deszczu",
to opłata wprowadzona od 1 stycznia br. przez
uchwaloną przez Sejm RP w 2017 r. nową ustawę
Prawo wodne.
Ustawa nakłada na burmistrza obowiązek kwartalnego naliczania i ściągania opłaty rentencyjnej. W praktyce opłata będzie dotyczyć niewielkiej grupy właścicieli nieruchomości.
pytanie 1. Czy powierzchnia Państwa nieruchomości wynosi powyżej 3500 m kw.?
TAK. Proszę przejść do kolejnego pytania.
NIE. Opłata retencyjna Państwa nie dotyczy.
		
Na pozostałe pytania nie trzeba już odpowiadać.
pytanie 2. Czy nieruchomość jest podłączona do kanalizacji deszczowej lub urządzenia retencyjnego?
TAK. Opłata retencyjna Państwa nie dotyczy.
Na pozostałe pytania nie trzeba już odpowiadać.
NIE. Proszę przejść do kolejnego pytania.
pytanie 3. Czy powierzchnia budynków lub innych obiektów budowlanych (powierzchni utwardzonych) przekracza
70% powierzchni nieruchomości?
TAK. Proszę przejść do kolejnego pytania.
NIE. Opłata retencyjna Państwa nie dotyczy.
		
Na pozostałe pytania nie trzeba już odpowiadać.
pytanie 4. Czy posiadają Państwo własne urządzenia
do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych?
TAK. Proszę przejść do kolejnego pytania.
NIE. Roczna opłata wynosi 0,50 zł za 1 m kw.
pytanie 5. Jaka jest pojemność zbiorników retencyjnych
na Państwa nieruchomości?
a) do 10% odpływu rocznego – wówczas opłata roczna
wynosi 0,30 zł za 1 m kw.
b) od 10 do 30% odpływu rocznego – opłata roczna
wynosi 0,15 zł za 1 m kw.
c) powyżej 30% odpływu rocznego – opłata roczna
wynosi 0,05 zł za 1 m kw.

Retencja

– czasowe zatrzymanie lub spowolnienie obiegu wody.

Tereny zabudowane cechują się znacznym
udziałem powierzchni zabudowanych i utwardzonych,
a więc praktycznie nieprzepuszczalnych. Brak retencji
jest zjawiskiem niekorzystnym dla ekosystemu
i bilansu wodnego.

Z

godnie z ustawą Prawo
wodne opłata nie obejmuje jezdni dróg publicznych oraz dróg kolejowych,
z których wody opadowe lub
roztopowe są odprowadzane
do wód lub do ziemi przy
pomocy urządzeń wodnych
umożliwiających
retencję
lub przesiąkanie wód do
gleby. Zwolnienie obejmuje
także kościoły i inne związki
wyznaniowe.
Opłatę retencyjną należy uiścić w terminie do
14 dni od dnia otrzymania
informacji z wyliczeniem
jej wysokości. Urząd Gminy Brwinów będzie przesyłał
taką informację co kwartał
– taką procedurę przewiduje
ustawa Prawo wodne.
Jeżeli podmiot obowiązany do ponoszenia opłaty
retencyjnej będzie uchylać się od tego obowiązku,
wówczas Burmistrz Gminy
Brwinów określi wysokość
opłaty w drodze decyzji ad-

ministracyjnej, co umożliwi
wszczęcie egzekucji.
Podmiot obowiązany do
ponoszenia opłaty retencyjnej, któremu przekazano
informację w sprawie wysokości opłaty za zmniejszenie
naturalnej retencji terenowej, będzie mógł złożyć reklamację, jeżeli nie zgadza
się z wysokością opłaty. Reklamację składa się do Burmistrza Gminy Brwinów w
terminie nie dłuższym niż
14 dni od dnia otrzymania
informacji. Samo złożenie
reklamacji nie zwalnia jednak z obowiązku wniesienia
opłaty. Burmistrz Gminy
Brwinów ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji.
W razie uznania reklamacji podmiot
otrzyma
zmienioną informację, zawierającą nowy sposób obliczenia opłaty, a różnica między wysokością opłaty już
wniesionej oraz opłaty wynikającej ze skorygowanych

Fot. freepik.com

Podatek od deszczu,
czyli opłata retencyjna

obliczeń zostanie zwrócona
w ciągu 14 dni od przekazania nowej informacji.
W razie nieuznania reklamacji Burmistrz Gminy
Brwinów określa wysokość
opłaty w drodze decyzji administracyjnej. Reklamację
można składać tylko raz
w każdym okresie rozliczeniowym, tj. raz na kwartał.
Wpływy z nowej opłaty
nie będą zastrzykiem finansowym dla gminy, umożliwiającym prowadzenie nowych inwestycji, pielęgnacji terenów zielonych itp.
90% wpływów z opłat trafi
do budżetu Państwowego
Gospodarstwa Wodnego
„Wody Polskie”.
Więcej informacji:
Referat Gospodarki
Nieruchomościami
(p. Jolanta Przyborowska)
tel. 22 738 26 68
Urząd Gminy Brwinów,
ul. Grodziska 12, pok. 203

Akcja PGNiG – dopłaty do zakupu pieca gazowego

Trwa ogólnopolska akcja promująca zmianę sposobu ogrzewania z paliwa stałego (węgiel, drewno) na gaz ziemny. Osoby
fizyczne mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości 1 tys. zł, a posiadacze Karty Dużej Rodziny – 3 tys. zł. Zgłoszenia wraz
z kompletem dokumentów będą przyjmowane od 2 maja 2018 r. w Biurach Obsługi Klienta PGNiG.
RYS. PGNIG.pl/dofinansowanie

P

Jakie dokumenty
złożyć w Biurze Obsługi
Klienta PGNiG?
okazać dokument tożsamości;
okazać dokument (rachunek, faktura) potwierdzający trwałe pozbawienie
funkcjonalności grzewczej paleniska lub kotłowni na paliwo stałe;
okazać dokument lub dokumenty (rachunek, faktura) potwierdzające zakup
i montaż jako źródła ogrzewania gazowego kotła kondensacyjnego;
zawrzeć z PGNiG umowę dostarczania paliwa gazowego w odpowiedniej
grupie taryfowej;

oprzez
ogólnopolską
akcję „Dofinansowanie
nawet do 3 tys. zł” państwowa spółka PGNiG zachęca
do stosowania gazu ziemnego do ogrzewania domu.
Promuje gaz jako rozwiązanie ekologiczne, pozwalające znacznie zmniejszyć
zanieczyszczenie powietrza.
Gaz ziemny zaliczany jest
do tzw. czystych paliw. Przy
jego spalaniu powstaje jedynie dwutlenek węgla, para
wodna i niewielkie ilości
tlenków azotu.

Osoby, które zdecydują
się na wymianę swojego starego „kopciucha” na gazowy
kocioł kondensacyjny, mogą
uzyskać w ramach akcji
PGNiG dopłatę finansową.
Przewidziano 10 tys. dopłat
w wysokości 1000 zł oraz
1 tys. dopłat w wysokości
3 tys. zł (wyższa kwota dotyczy wyłącznie osób posiadających Kartę Dużej Rodziny).
Osoby, które w terminie
po 5 kwietnia br. już dokonały lub w najbliższym cza-

podpisać oświadczenie o trwałej likwidacji paleniska lub kotła na paliwo stałe;
podpisać oświadczenie o przystąpieniu do Akcji „Dofinansowanie nawet
do 3000 zł”;
podpisać porozumienie dotyczące wypłaty Dofinansowania.
Więcej informacji: pgnig.pl/dofinansowanie

sie dokonają wymiany pieca,
mogą zgłaszać się z kompletem dokumentów do Biur
Obsługi Klienta PGNiG.
Dokumenty będą przyjmowane od 2 maja br. do wyczerpania środków przewidzianych na ten cel.
Dotacje będą przekazywane klientom PGNiG
po pozytywnej weryfikacji
dokumentów, która nastąpi
w ciągu 30 dni od daty ich
złożenia. Na podstawie
podpisanego porozumienia
zostanie dokonana wpłata
na konto bankowe w ciągu
kolejnych 60 dni. Ta kwota może być spożytkowana
przez odbiorcę na dowolny
cel. Minimalny okres korzystania z nowego sposobu
ogrzewania to 36 miesięcy.
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 Stowarzyszenie Jeździeckie Szarża z Kań 

Otwarty parking przy ul. Grodziskiej

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

Bardzo dobra wiadomość dla kierowców, którzy mieli problemy z parkowaniem w centrum Brwinowa, po południowej stronie torów – z parkingu
„Parkuj i Jedź” mogą teraz bezpłatnie korzystać wszyscy chętni.

D

otychczas z parkingu
„Parkuj i Jedź” zlokalizowanego w pobliżu placu
zabaw przy ul. Grodziskiej w
Brwinowie mogli korzystać
tylko pasażerowie pociągów
Kolei Mazowieckich, dlatego
na co dzień większość miejsc
na parkingu była pusta.
	Zmiana nastąpiła na początku kwietnia – parking
funkcjonuje w otwartej formule, bez dozoru i bezpłatnie z dostępnością dla
wszystkich posiadaczy pojazdów osobowych i rowerów, przez całą dobę siedem

dni w tygodniu, bez konieczności posiadania biletu.
Dla kierowców szukających
miejsca na zaparkowanie
w rejonie Ośrodka Kultury
w Brwinowie jest to dużym
ułatwieniem.
Burmistrz
Arkadiusz
Kosiński zainicjował zmianę zasad funkcjonowania
parkingu, podejmując rozmowy na temat Brwinowa,
ale wymagało to ustalenia
nowych zasad i włączenia
w temat także kilku innych
miast i gmin, a potem podjęcia uchwał przez Sejmik

oraz Zarząd Województwa
Mazowieckiego.
Docelowo parking przy
ul. Grodziskiej ma zostać
przejęty przez gminę Brwinów. – To my będziemy odpowiadali za jego sprzątanie, odśnieżanie, naprawy
ogrodzenia itp. Kończymy
już opracowanie dokumentacji projektowej budowy
odgałęzienia kabla światłowodowego monitoringu wizyjnego. Kamery będą obejmować zarówno parking,
jak też plac zabaw – zapowiada burmistrz Kosiński.

 Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Brwinowie 

Aplikacja przypomni o terminie odbioru odpadów
Kiedy wystawiać worki z odpadami? Niektórzy przypinają harmonogramy
na lodówce, inni zaznaczają daty w kalendarzu. Teraz pojawia się nowa
możliwość – bezpłatna aplikacja infoSUEZ wysyłająca powiadomienia
na telefon komórkowy, do pobrania przez AppStore lub Google Play.

A

plikacja infoSUEZ.pl
jest obecnie w fazie
testowej. Pierwsza grupa
użytkowników miała już
możliwość sprawdzenia poprawności danych. Pierwsze
reakcje są pozytywne – wygląda na to, że taki sposób

i n f o r m a c j e

powiadamiania o odpadach jest bardzo wygodny
dla osób, które na co dzień
korzystają ze smartfona.
W aplikacji można znaleźć
konkretne i czytelne informacje, co zrobić z różnego
rodzaju odpadami, gdzie
wyrzucić kłopotliwe odpady,
jak segregować śmieci i kiedy przypada termin wystawienia worków lub pojemników.
Aplikacja w łatwy i intuicyjny sposób prezentuje harmonogram odbioru
odpadów dla wybranego
adresu oraz przypomina
o nadchodzących terminach wywozu i płatności.
Aplikacja infoSUEZ.pl pełni też funkcję edukacyjną
z zakresu segregacji odpadów i przypomina o zasaz

t e r e n u

Zapraszamy na stronę gminy Brwinów
w serwisie społecznościowym:

dach gospodarowania odpadami w gminie.
Firma odbierająca odpady poleca infoSUEZ.pl jako
dodatkowy, nowoczesny kanał komunikacji z mieszkańcami, który pozwala
na szybkie i celowe informowanie
mieszkańców
o wszelkich zmianach i wydarzeniach w gospodarowaniu odpadami.
Dzięki aplikacji mobilnej
infoSUEZ.pl w łatwy sposób
można też przejść do panelu
sklepSUEZ.pl, jeśli potrzebne jest zamówienie dodatkowo płatnej usługi, np.
wywiezienia większej ilości
gruzu i odpadów budowlanych.
Aplikacja infoSUEZ działa
na systemach operacyjnych
Android oraz iOS.

g m i n y
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 Szkoła Podstawowa nr 1 w Brwinowie 

 Stowarzyszenie Rodziców „Nasze Dzieci” z Otrębus 
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Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości.

Robert Lovell – zapomniany
twórca Pomnika Niepodległości

A

rtysta rzeźbiarz Robert Lovell urodził
się 6 czerwca 1886 r.
w Kupnej nad Sanem (dziś
woj. podkarpackie), wsi należącej wówczas do Sapiehów.
Jego ojciec Tomasz Lovell
pracował tam jako nadleśniczy od ok. 1880 do ok. 1893 r.
Około 1885 r. ożenił się z Kazimierą ze Stefanowskich.
Robert był ich pierworodnym synem, a Tomaszostwo
mieli jeszcze pięcioro dzieci.
Dziadek Roberta ze strony
ojca – Thomas Lovell – był
Anglikiem, który przybył
do Galicji w połowie XIX w.
jako trener koni wyścigowych (m.in. w latach 1873–
1876 trenował w Chorzelowie
słynnego ogiera Przedświta
ze stadniny hr. Jana Tarnowskiego) i ożeniwszy się
ze szlachcianką Henriettą,
szybko się spolonizował.
Robert Lovell został artystą rzeźbiarzem i malarzem
oraz pedagogiem. Zdobył
gruntowne wykształcenie:
w latach 1901–1905 uczył się

snycerstwa w C.K. Państwowej Szkole Przemysłowej we
Lwowie, zaś w latach 1906–
1910 studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych u Józefa Pankiewicza
(malarstwo) i Konstantego
Laszczki (rzeźba). Uzupełniał też naukę w Wiedniu.
Od jesieni 1912 r. do połowy
sierpnia 1914 r. nauczał rysunku w drohobyckim gimnazjum. Następnie wstąpił
do Legionów Polskich, służył w Brygadzie Karpackiej,
uczestniczył w bojach z Rosjanami na Węgrzech, Huculszczyźnie i Bukowinie. Po
wyzwoleniu osiadł na stałe
w Warszawie. Ożenił się z
Mizzi, czyli Marią, pochodzącą z Wiednia. Wkrótce
małżeństwo się rozpadło.
Dzieci nie mieli.
Przez co najmniej kilka pierwszych lat pobytu
w Warszawie Robert utrzymywał się z pracy w Państwowej Szkole Budownictwa, gdzie uczył rysunku.
Jednocześnie sporo tworzył.

Na zdjęciu: Robert Lovell (pierwszy z lewej), jego żona Mizzi
(Maria) i młodszy brat Stanisław, Warszawa, ok. 1930 r.

Siedmiokrotnie brał udział
w wystawach w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych, prezentując m.in.
w 1927 r. rzeźby „Portret
pani M” (gips) oraz „Pana
i syrenę” (terakota). W 1937 r.
za „Macierzyństwo” (gips
patynowany) otrzymał brązowy medal. Wystawiał też
m.in. w krakowskim Towarzystwie Przyjaciół Sztuk
Pięknych w 1934 r. Modelował najczęściej w gipsie,
rzeźbił w sztucznym kamieniu, rzadziej w brązie, m.in.
głowy portretowe i rzeźby o
tematyce legionowej.
W czasie Powstania Warszawskiego prawie cały jego
dorobek artystyczny uległ
zniszczeniu. Przetrwała jedynie duża płaskorzeźba ze
sztucznego kamienia zatytułowana „Siewca” na grobowcu Antoniego Rawicz
Radomyskiego na cmentarzu w Drobinie koło Płocka.
W Muzeum Narodowym
Ziemi Przemyskiej zachowało się również 13 plakiet portretowych oraz jedna rzeźba
o g ł o s z e n i e

(niesygnowana) – projekt pomnika „Chrystus błogosławiący żołnierza polskiego”.
W zbiorach rodzinnych
pozostają tylko dwie małe
plakiety gipsowe: akt kobiecy (23 × 15 cm) oraz „Święta
Anna” (11,5 × 15 cm), a także
pastel (40 × 120 cm, kredka
na papierze) przedstawiający
akt męski.
Po II wojnie światowej losy
rzuciły Roberta do Nowego
Bytomia, gdzie pracował w
Gimnazjum i Liceum Huty
„Pokój”. Pod koniec życia
przeniósł się do Jarosławia
(był nauczycielem rysunku
w Państwowym Liceum
Sztuk Plastycznych) i tam
zmarł w grudniu 1951 r.

Na zdjęciach od góry:
uroczystości przed Pomnikiem Niepodległości w rocznicę bitwy warszawskiej;
popiersie Józefa Piłsudskiego
z widocznym na mundurze
podpisem Roberta Lovella;
gipsowa plakieta „Święta
Anna”, jedno z trzech dzieł,
które zachowały się w zbiorach rodzinnych.

Biogram opracowany kilka lat temu przez jego stryjecznego
wnuka – Marka Lovella – nie wspomina o Pomniku Niepodległości w Brwinowie. Krewni rzeźbiarza nie wiedzieli, że zachowało się jego dzieło, do dziś tak znaczące w przestrzeni publicznej podwarszawskiego miasta. Marek Lovell skomentował informację o płaskorzeźbie Marszałka Piłsudskiego oraz
Pomniku Niepodległości jednym słowem: „Rewelacja!”. Rewelacją – w znaczeniu nowości – jest ona też chyba dla brwinowian z dziada pradziada oraz miłośników lokalnej historii.

b r w i n o w s k i e j

[MK]

r a d y

Szanowni Państwo,
Szacowny już wiek kościoła w Brwinowie (który został wzniesiony w 1927 r. w miejscu dawnego kościółka drewnianego)
zmusza do ponoszenia pewnych nakładów na remonty.
Nasz proboszcz ks. kan. Maciej Kurzawa zadbał już o remont
głównego ołtarza i otoczenie wokół kościoła.

Teraz nadszedł czas na remont najważniejszy –
remont dachu kościoła.

Ta inwestycja jest konieczna, ponieważ w wielu miejscach
dach jest w opłakanym stanie i grozi zawaleniem.
Na remont potrzeba ok. 500 tys. złotych.

Zwracamy się z wielką prośbą do wszystkich,
dla których nasz kościół jest ważny.
Fot. Archiwum rodziny Lovellów

Fot. Archiwum rodziny Lovellów

Choć stojący w centrum Brwinowa Pomnik
Niepodległości jest znanym i rozpoznawalnym
znakiem miasta, to pamięć ludzka jest zawodna
i nazwisko artysty, który był twórcą płaskorzeźby
przedstawiącej Józefa Piłsudskiego oraz orłów
i innych dzieł metaloplastyki umieszczonych
na pomniku w 1930 r., zostało zapomniane.

Tu byliśmy chrzczeni, tu przyjmowaliśmy pierwszą komunię świętą, tu byliśmy bierzmowani, wielu z nas tu właśnie
zawierało związek małżeński i z tego kościółka udamy się
na wieczny spoczynek.
Wpłaty można dokonać na konto parafii z dopiskiem
„na remont dachu”.
Rzymskokatolicka Parafia Św. Floriana w Brwinowie, ul. Biskupicka 2
nr konta: 51 9291 0001 0097 6464 2000 0010

p a r a f i a l n e j
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Burmistrz Gminy Brwinów
Arkadiusz Kosiński
oraz Przewodniczący Rady Miejskiej
Sławomir Rakowiecki
zapraszają na

uroczyste obchody
Święta Narodowego
Trzeciego Maja
ofic jalnE uroczystości
Rynek , plac Św. Jana Pawła II

godz. 1030 Msza Św. w intencji Ojczyzny
w kościele św. Floriana
i poświęcenie
sztandaru Gminy Brwinów

godz. 1130 Uroczystości przed Pomnikiem
Niepodległości

S P E K TA K L „ NASZA B IA Ł o - CZ E R W ONA”
Rynek (w razie deszczu ORGANISTÓWKA, Rynek 4)

godz. 1200 Przedstawienie o historii Polski
W Y S TAWA P L E N E R O WA
„OJCOWIE NIEPODLEGŁOŚCI”
od końca kwietnia w Parku Miejskim w Brwinowie
(w pobliżu stawu i ścieżki od strony ul. Sochaczewskiej)

Zapraszamy do dworku Zagroda w Brwinowie
Od zakończenia remontu zabytkowego dworku przy ul. Grodziskiej 57
minęły już dwa lata, a jeszcze nie wszyscy mieli okazję go odwiedzić.

R

óżnorodność
wydarzeń odbywających się
w brwinowskiej Zagrodzie
sprawia, że każdy może znaleźć tu coś dla siebie. Od
wiosny do jesieni korzystać
można z zabytkowego parku. Już wiadomo, że także w
tym roku odbywać się tam
będą imprezy artystyczne,
potańcówki oraz ogniska.
Do Zagrody powróciło
po remoncie Towarzystwo
Przyjaciół Brwinowa, skupiające miłośników miasta i
historii regionu. Spotkania
członków TPB odbywają się
w czwartkowe popołudnia.

Na stałe dla Towarzystwa
zarezerwowane są też popołudnia we wszystkie piątki.
	Na pozostałe terminy
trzeba się umawiać z właścicielem obiektu – z ramienia
Urzędu Gminy nad Zagrodą
czuwa kierownik Referatu
Gospodarki
Komunalnej
Sylwia Wiłkojć-Kowalska.
Grafik wydarzeń i wystaw w
Zagrodzie wypełnia się bardzo szybko.
W poniedziałki po południu w Zagrodzie zbierają
się harcerze ZHP. We wtorki przed południem oraz w
środy po południu na zaję-

cia przychodzą uczniowie
Ogniska Muzycznego im.
Marii Szymanowskiej. Koło
fotograficzne działające przy
Ośrodku Kultury też korzysta z Zagrody. Raz w miesiącu odbywają się wernisaże
organizowane przez Brwinowskie Koło Sztuki. Są różne spotkania, koncerty – na
wielu plakatach pojawia się
znany adres: ul. Grodziska 57.
fb.com /dworekzagroda
Kontakt w sprawie
rezerwacji Zagrody:
tel. 22 738 26 37 (w godzinach
pracy Urzędu Gminy Brwinów)
e-mail: zagroda@brwinow.pl

Bezpłatna mammografia w maju
22 i 24 maja br. będą wykonywane badania mammograficzne dla kobiet
z grupy wiekowej 50-69 (roczniki 1949–1968), które są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym i w ciągu ostatnich 24 miesięcy nie wykonywały mammografii w ramach profilaktyki zdrowotnej finansowanej przez NFZ.
TERMIN WYKONAWCA
22 maja Mammo-Med
24 maja	Lux Med

ZAPISY NA BADANIA
MIEJSCE BADAŃ
58 325 76 02 lub 58 325 76 05 Brwinów, ul. Moniuszki, obok Urzędu Gminy
58 666 2 444
OSP Brwinów, ul. Pszczelińska 3

Dowóz dla osób niepełnosprawnych
W poprzednim numerze „Ratusza” pisaliśmy o barierach architektonicznych, z jakimi spotykają się osoby z niepełnosprawnościami. Teraz podejmujemy temat organizacji dowozu do szkół specjalnych.

G

mina Brwinów zgodnie
z obowiązkiem ustawowym finansuje dowożenie
uczniów niepełnosprawnych
do ośrodków szkolno-wychowawczych oraz do szkół
specjalnych. Tylko w 2018 r.
w budżecie gminy zostało

zarezerwowane na ten cel
blisko pół miliona zł.
	Z terenu gminy Brwinów
dowożonych jest 37 uczniów
do 21. roku życia, którzy
posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Uczęszczają oni przez
cały rok szkolny na zajęcia z
podstawy programowej do
ośrodków szkolno-wychowawczych oraz szkół specjalnych znajdujących się
w Brwinowie, Piastowie,
Milanówku,
Grodzisku
Mazowieckim, Piasecznie,

Pruszkowie, Lesznie i Warszawie.
Wykonawcę usługi dowożenia uczniów wybiera
się na podstawie przetargu.
Samochody muszą być dostosowane do przewozu osób
niepełnosprawnych z atestem na podjazd dla wózków
inwalidzkich, a nad uczniami w czasie przewozu opiekę
sprawują osoby posiadające
przeszkolenie w zakresie
udzielania pierwszej pomocy medycznej lub przedmedycznej.
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życie Orlika

Piotr Frej

I nie chodzi tu o życie małego ptaka tylko o obiekt sportowo-rekreacyjny „Nasz Orlik”
w Żółwinie. Otoczony zielenią i masą świeżego powietrza.
Otworzony w czerwcu 2012 roku Orlik w Żółwinie żyje i ma się bardzo dobrze. Pierwotna
idea tworzenia orlików – jaką była aktywizacja społeczności oraz stworzenie infrastruktury do bezpiecznego, przyjemnego uprawiania wielu sportów – przyjęła się w gminie
Brwinów wręcz perfekcyjnie. Każdego roku prężnie działający obiekt jest drugim domem dla wielu osób, niezależnie od wieku, ponieważ spotkać na nim można zarówno
dzieci, młodzież, jak i dorosłych, uprawiających regularnie piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę, tenis ziemny.
Codzienne życie Orlika opiera się na zaspokajaniu sportowych potrzeb lokalnej społeczności, która pragnie uprawiać sport, oraz okolicznych klubów piłkarskich, dla których obiekt jest perfekcyjnym punktem na szlifowanie umiejętności nie tylko dzieci
i młodzieży, lecz również nieformalnych grup zorganizowanych, które w wieczornych
godzinach spotykają się, by rozgrywać między sobą głównie mecze piłkarskie. Co więcej, w sezonie jesiennym i wiosennym, w Żółwinie w weekendy można obserwować
mecze młodych zespołów trenujących na co dzień na Orliku. Jest to świetna okazja, by
zaobserwować, jak wyglądają mecze między dziećmi, jak uczą się zdrowej rywalizacji,
a być może obejrzeć w akcji przyszłego następcę Roberta Lewandowskiego! Wakacje są
natomiast przeznaczone całkowicie dla lokalnej społeczności.

Powrót podwórka!
Klara z ogłoszenia samodzielnie wymyśliła i wykonała
swój anons.
Wrzucony do sieci spotkał się z ogromnym odzewem –
setka lajków, ponad sześćdziesiąt udostępnień. Ale ponieważ nie chodziło o świat wirtualny, zamieszczamy
je w prasie lokalnej. I namawiamy – pomóżmy naszym
dzieciom znaleźć kolegów z sąsiedztwa – niech wrócą
czasy podwórek. Skrzykujmy się na spacery, majówki,
wycieczki, rajdy rowerowe. Spotykajmy się z sąsiadami
w prawdziwym świecie. Do zobaczenia!

Ale nie samą piłką nożną Orlik stoi, jest kort do tenisa, gdzie dwa razy w tygodniu prowadzone są zajęcia tenisowe, jak również dwa boiska do koszykówki, boisko do piłki
ręcznej. Można pograć w badmintona, poćwiczyć na siłowni, która znajduję się przy
Orliku.
Ciekawą inicjatywą podjętą kilka lat temu oraz kontynuowaną do dzisiaj jest współpraca z fundacją Recal w projekcie „Piłki za puszki”. Każdego roku puszki zebrane dzięki
osobom odwiedzającym nasz obiekt zamieniają się na piłki, z których później korzystamy Wszyscy. W końcu Wszyscy musimy dbać o otaczające nas środowisko! Jeśli macie
jakieś puszki po napojach, to śmiało możecie przywieźć do nas, obecnie znajdujemy się
na 4. miejscu w Polsce, różnica dzieląca nas od 3. miejsca nie jest duża, liczymy na Was.

Zapraszamy serdecznie do korzystania z kompleksu boisk sportowych

Orlik w Żółwinie!

spotkanie
ogrodowe

27
18.00 | OK

kwietnia

Szkolna
ŻOŁWIN

orlik@ok.brwinow.pl

ul. Wilsona 2

Brwinów po raz kolejny
otwiera swe OGRODY
ZAPRASZAMY SERDECZNIE

mieszkańców gminy Brwinów na

2. SPOTKANIE ORGANIZACYJNE
planowany termin festiwalu

16 | 17 czerwca 2018
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Gdyby kto serce kretowe miał,
zwycięży wszystkich nieprzyjacielów,
wszystkie sprawy a swary uspokoi.
A jeśli to położone będzie na głowie chorego,
jeśli ma umrzeć –
będzie śpiewał głosem wielkim;
jeśli nie, płakać będzie
Albertus Magnus o glistniku

Anna Czeremcha
Wiosna, nawet jeśli pogodą przypomina lato, jest przede wszystkim czasem
silnego wzrostu roślin zielarskich i początkiem ich zbiorów.
Maj jest tym miesiącem, w którym bez względu na lokalizację w Polsce czy
Europie w ogóle, możemy pozyskiwać zioła całymi dniami i jeśli tylko czas
nam na to pozwoli, róbmy to. Kwiaty drzew – bzu czarnego, głogu, czeremchy, kasztanowca, kwiaty zielsk pospolitych – mniszka, fiołka trójbarwnego,
jasnoty, rumianku, ziele glistnika, pokrzywy, babki, młode pędy i korzenie arcydzięgla. Od wielości gatunków i zapachów dostaniemy szału i nie powstrzyma nas nikt.
Przy okazji pragnę Was zachęcić do dbania – czyli w tym wypadku trzymania
się z daleka z piłami i pogromcami chwastów – o naturalne i dzikie krzaczory
i chaszcze, one są jakby domem rodzinnym wszelkich gatunków zielsk i owadów z dzikich łąk i przydrożnych rowów. To dzięki nim mamy bioróżnorodność
i chrońmy je, zanim całkiem się odczłowieczymy i wszystko uregulujemy, i pokryjemy betonową kostką albo torem wrotkarskim.
Wracając do tematu i maja w ogóle, który wszyscy powinnismy spędzić w hamakach lub pałętając się bez celu po lasach (ach, jak ja Wam to polecam!) –
glistnik jaskółcze ziele.
Chelidonium, czyli Coeli Donum, dar niebios. No raczej. Leczy, uspakaja,
uzdrawia jak magiczna różdżka.
Wszystkie wiemy, jak wygląda glistnik, prawda? Taki niby chwast. Nie usycha
na zimę, rośnie cały rok, w maju i czerwcu kwitnie na żółto, jego żółtopomarańczowe mleczko kojarzymy z leczeniem kurzajek. Słusznie, bo glistnik ma
w sobie zastęp niewidzialnych babek uzdrowicielek o nadprzyrodzonych mocach i trza z niego korzystać nie tylko przy chorobach skóry.
•
Działa rozkurczowo na układ żółciowy i moczowy.
•
Niszczy drożdżaki i bakterie, hamuje namnażanie grzybów i komórek nowotworowych.
•
Działa uspokajająco i odprężająco (fajnie, nie?).
•
Działa przeciwbólowo i przeciwskurczowo na mięśnie gładkie (miesiączki, kolki jelitowe).
•
Działa odtruwająco.
•
Leczy hemoroidy, stany zapalne prącia i pochwy.
•
Poprawia czynność wątroby, trzustki i jelit.
Zazwyczaj robię 3 mikstury ze świeżego glistnika, coby ciałko było zdrowe
i sprawne i zachęcam Was do tego samego.
1. Żeby zrobić nalewkę (mocne krople) należy zebrać kwitnący surowiec,
rozdrobnić i zalać 70% alkoholem w proporcji 1:1 objętości. Po dwóch tygodniach zlać. Stosować jako lekarstwo, 3–5 ml 3 razy dziennie w stanach
chorobowych lub wzmacniająco przez tydzień raz na kwartał!
2. Ocet glistnikowy, czyli zalewamy świeże rozdrobnione ziele octem jabłkowym w proporcji 1:10 na 2 tygodnie, zlewamy i pijemy, kiedy potrzebujemy, zwłaszcza w upalne dni – łyżkę octu na szklankę wody z miodem,
niezastąpiony napój izotoniczny bogaty w dobra (a taki ocet to można
zrobić nie tylko na glistniku, ale dobrać sobie do niego macierzanki, szałwii, młodych listków brzozy, fiołków, mniszka i zrobić miły miks).
3. Macerat na oleju stałym, np. czystym maśle shea – rozdrobniony glistnik
zalać rozpuszczonym tłuszczem i podgrzewać przez 3 dni w 50 stopniach
godzinę dzienne (np. w piekarniku to wygoda). Następnie przefiltrować
przez gazę, żeby drobinki roślin nie pływały w tłuszczu, odstawić do ostygnięcia i smarować zmienioną skórę łuszczycową, atopową, nadmiernie
suchą (wtedy najlepiej na wilgotne, ciepłe ciało). W takim maceracie glistnik warto łączyć np. z młodymi liśćmi wrotyczu czy zielem ziarnopłonu.
Na brodawki, kurzajki, zmiany skórne nakłada się pomarańczowy sok ze świeżej łodyżki lub listka maksymalnie 2 razy w roku, taka kuracja zwykle trwa kilka
dni. Glistnik jest silnym środkiem leczniczym i bardzo skutecznym, ale też np.
w ciąży i przy jaskrze nie należy go używać. Aktualnie pracuję nad globulkami glistnikowymi jako panaceum na nasze zdrowotne niedołęgi, podzielę się
efektami oczywiście. Zatem ten glistnik to taka mała majowa konieczność.
Bierzcie z natury tyle, ile zużyjecie. Bądźcie dobre dla siebie i czerpcie z wiosny, ile wlezie.
Źródła:

Dużo tam było namysłu nad znaczeniem książek, biblioteki, bibliotekarzy, nauczycieli i dorosłych w ogóle dla przyzwyczajania młodych ludzi do uczestniczenia w świecie kultury i sztuki, również popularnej czy tzw. niskiej. Dużo
pomysłów na to, jak nie narzucać się z propozycjami, a obserwować i dopiero
potem reagować – zachęcać, podpowiadać, ewentualnie taktownie komentować. Od poważnych pań akademiczek usłyszałam na tym spotkaniu frapujące stwierdzenie: „Mówimy dzieciom: ty nic nie czytasz, ja w twoim wieku
pochłaniałem książki; a gdy czytają harry pottery lub inne igrzyska śmierci,
kwitujemy: co ty tam czytasz – jakieś bzdury”. I rujnujemy sobie szansę fajnej
rozmowy, bo to był ten najlepszy (oby nie jedyny!) moment, by zapytać: to
taka dobra książka? Myślisz, że mnie też tak wciągnie?
Chciałam polecić Państwa dzieciom (bardziej nastoletnim) i Państwu dwie
książki, które przywróciły w moim domu rytuał głośnego wieczornego czytania: „Pajątyl” Simona van der Geesta i „Pasztety, do boju!” Clémentine Beauvais. To bardzo współczesna literatura, poruszająca uniwersalne problemy nastolatków. W „Pajątylu” mamy historię dwóch braci, których wspólna
tajemnica i związane z nią emocje przerastają tak bardzo, że nagle chłopcy znajdują się w stanie wojny na śmierć i życie – i to dosłownie. „Pasztety,
do boju!” opowiadają natomiast przygody trzech najbrzydszych dziewczyn
w szkole – naprawdę najbrzydszych – dostały oficjalne nominacje na Facebooku, które zamiast siąść i płakać, wpadają na pomysł, jak odgryźć się światu.
(Tu uwaga: w książce jest trochę wulgaryzmów – no cóż, nasze dzieci używają
tych słów, i dość śmiałych opinii obyczajowych, najlepiej więc przekartkować
ją i podjąć decyzję, czy to lektura dla Waszej rodziny). Wydaje mi się, że warto spróbować – mówi się, że nie należy chodzić w za dużych butach – otóż
z literaturą dla dzieciaków jest odwrotnie – najbardziej pociągające jest to, co
dotyczy trochę bardziej dorosłego świata.

Wasza Czeremcha

Obie książki znajdą Państwo w naszej bibliotece.

1. „Historie ziołowe”, Marian Janusz Kawałko, 1986 r.
2. Witryny: www.rozanski.li i www.ziolowawyspa.pl

ZAKŁADKA DO KSIĄŻEK

CZYTADŁA

Ludmiła Laskowska
ciąg dalszy ze strony 10.
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ZAKŁADKA DO KSIĄŻEK

Ludmiła Laskowska

CZYTADŁA

„Czy kultura dla dzieci ma płeć? Dlaczego tracimy chłopców dla kultury i jak temu zapobiec” – pytała Joanna Olech (autorka popularnych książek dla dzieci) na Kongresie Kultury
w 2016 roku. Do debaty zaprosiła znakomitych panelistów – wydawcę komiksów, poczytnego autora powieści grozy, literatury fantasy i obyczajowej i znawcę kina młodzieżowego.
A jednak było niemrawo – prowadząca przedstawiła przypadkowy–przykładowy spis zajęć
w ośrodku kultury, sugerując, że wszystkie te ceramiki, malarstwa, klasy wokalne są bardziej
dla dziewcząt, a gdzie się mają podziać chłopcy – pytała. Panowie natomiast mówili, że owszem, tak, może i chłopaki nie lepią, nie malują, nie śpiewają i nie tańczą w salkach ośrodków kultury, ale coś tam, gdzieś tam robią i zasadniczo jest to jakaś szeroko pojęta kultura
chłopacka, chociaż nieinstytucjonalna i niewidoczna. Zwiałam. Poszłam na prowadzone po
sąsiedzku spotkanie poświęcone biblioterapii.

ciąg dalszy na stronie 9.
z a p r o s z e n i e
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S A L A W I D O W I S KO WA Z E S P O Ł U M A ZO W S Z E

6

niedziela

11

piątek

12

sobota

13

niedziela

16

MAJ 2018

środa

17

czwartek

19

sobota

26

sobota

PUNKT WIDZENIA

17:00

recital Ireny Santor
Mariusz Dubrawski - fortepian,
Wojciech Ruciński - kontrabas,
Grzegorz Poliszak - perkusja

MARCIN WYROSTEK

19:30

oraz Zespół Corazon, Marcin Jajkiewicz
koncert

KALEJDOSKOP BARW POLSKI

18:00

koncert
PZLPiT „Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego

FOLKOWE WARIACJE

18:00

koncert
ZPiT UW „Warszawianka”

10:00

KRAINA MARZEŃ – TAŃCE NARODOWE

12:30
10.00
12:30
17:00
19:00

widowisko edukacyjne
PZLPiT „Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego

MAGICZNA PODRÓŻ
– PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA

widowisko edukacyjne
PZLPiT „Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego

XX-lecie ORKIESTRY OSP NADARZYN
impreza zamknięta

CZY TY TO TY?

spektakl teatralny
Daria Widawska, Marzena Rogalska, Łukasz Nowicki,
Michał Rolnicki
reż. Robert Talarczyk

Dyrekcja zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze. Rezerwacja i sprzedaż biletów: mazowsze.waw.pl oraz w kasie biletowej
„Mazowsza”, ul. Świerkowa 2, 05-805 Otrębusy, tel. 22 20 88 200 bow@mazowsze.waw.pl

mazowsze.waw.pl

NIE TYLKO WYPOŻYCZALNIA KSIĄŻEK…
Współczesna biblioteka nie ogranicza się już tylko do gromadzenia, opracowywania
i wypożyczania książek. Nasza praca to także promocja czytelnictwa, rozbudzanie
i pielęgnowanie miłości do książek i czytania, zwłaszcza wśród najmłodszych.
Dlatego zapraszamy do siebie grupy przedszkolne i szkolne na wycieczki po bibliotece.
Podczas tych spotkań dzieci poznają rodzaje bibliotek i zasobów bibliotecznych, uczą
się, jak wypożyczać książki oraz jak poruszać się po księgozbiorze. Zyskują też świadomość, że biblioteka to życzliwe im miejsce, gdzie mogą przyjemnie spędzić czas, uzyskać różne informacje, uczestniczyć w warsztatach, spotkać się z pisarzami, podróżnikami, ludźmi rzadkich profesji.
Jesteśmy otwarci na Państwa potrzeby i propozycje.

Z KALENDARZA BIBLIOTEKARZA
OBUDŹ w SOBIE WIOSNĘ! 23 kwietnia, godz. 19.00
Filia w Otrębusach, ul. Wiejska 1 | Dołącz do babskiego wietrzenia szaf:

przynieś ze sobą niepotrzebne ładne rzeczy | wymień się z innymi | poplotkuj o modzie
przy jaśminowej herbatce | weź udział w warsztatach ,,Biżuteria ze skrawka”, które
poprowadzi Dorota Płóciennik z Galerii Pomysłów „Pasja”!

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI 24 kwietnia, godz. 11.00

Oddział dla Dzieci, ul. Kościuszki 1E | „Pani Furia” Grażyny Plebanek to historia o Alli i jej rodzinie, która w poszukiwaniu bezpiecznego życia przybyła z Kongo do
Brukseli. Czy w wielokulturowej Europie można odnaleźć spokój? Czy czarnoskóra kobieta z piętnem uchodźcy może liczyć na akceptację w nowym świecie? Kogo i dlaczego
ogarnie furia? Rozmowę o książce poprowadzi nasza koleżanka Małgorzata Sławińska.

VI PRZEGLĄD ARTYSTYCZNY 24–26 kwietnia, godz. 10.00

Festiwal talentów dla przedszkolaków. Dzieci zaprezentują swoje zdolności muzyczne, plastyczne i teatralne, a wszystko pod wspólnym hasłem „Kochamy Cię, Polsko!”.
Miejsca do artystycznych spotkań użyczą przedszkola: Słoneczne i Magiczna Kraina
z Brwinowa oraz Koziołki z Kań.

WIECZÓR Z BABCIĄ 26 kwietnia i 10 maja, godz. 17.30

Oddział dla Dzieci, ul. Kościuszki 1E | Kolejne czytanki z babcią Asią, zapraszamy
wszystkie chętne dzieci.

SLAJDOWISKO 27 kwietnia, godz. 18.00

Oddział dla Dzieci, ul. Kościuszki 1E | Jeśli wybierasz się do Ziemi Świętej, masz
szansę poczuć przedsmak tej podróży. Jeśli już tam byłeś, masz szansę powspominać.
Na fotorelację z tego niezwykłego zakątka świata zapraszają nasza czytelniczka Maria
Rosińska, oprowadzająca nas już wcześniej po Malcie i Rumunii, oraz nasza koleżanka Zuzanna Sikorska, pasjonatka fotografii i autorka wielu bibliotecznych plakatów.

TYDZIEŃ BIBLIOTEK 7–11 maja | Z okazji XV Ogólnopolskiego
Tygodnia Bibliotek w naszych oddziałach organizujemy kiermasze książek, krzyżówki
dla dzieci oraz konkurs rysunkowy „Biblioteka oczami dziecka”.
DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI 7 maja, godz. 18.00

Oddział dla Dzieci, ul. Kościuszki 1E | Bohaterem powieści Krzysztofa Vargi
„Trociny” jest 50-letni przedstawiciel handlowy, który nienawidzi otaczającego świata. Drażni go dosłownie wszystko, co wyznacza naszą polską rzeczywistość. Czy pesymizm głównego bohatera udzieli się czytelnikom? Czy zgodzą się z jego diagnozą
współczesności? Dyskusję poprowadzi Paweł Majcherczyk.

SPOTKANIE AUTORSKIE Z MARIĄ ULATOWSKĄ
I JACKIEM SKOWROŃSKIM 17 maja, godz. 18.00

Oddział dla Dzieci, ul. Kościuszki 1E | Prawdziwa gratka dla fanów powieści obyczajowo-kryminalnych. Maria Ulatowska, autorka ciepłych, sielankowych historii, miłośniczka przyrody i zwierząt, oraz Jacek Skowroński, specjalista w dziedzinie literatury sensacyjnej, któremu zdarza się skakać ze spadochronem i prowadzić lokomotywy,
połączyli swoje pisarskie siły. Ich wspólnym debiutem jest „Autorka” wydana w 2014
roku. Dziś mają już na koncie pięć powieści. Jeżeli chcecie Państwo poznać ich osobiście
i porozmawiać o ich twórczości, zapraszamy po odbiór zaproszeń w oddziałach naszej
biblioteki. Spotkanie sfinansowane przez DKK.

WIECZÓR Z BAJKĄ czwartki, godz. 17.30 | Głośne czytanie
w każdy czwartek w Filii w Otrębusach i w Oddziale dla Dzieci w Brwinowie.
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Uczniowie, Nauczyciele oraz Rada Rodziców
przy ZSO w Brwinowie zapraszają na:

Język angielski łączy ludzi
W dniach 5-7 marca Szkoła Podstawowa w Otrębusach gościła zagranicznych wolontariuszy związanych z programem edukacyjnym EUROWEEK
Szkoła Liderów.

P

Fot. SP w Otrębusach

rogram
edukacyjny,
w którym uczestniczy
szkoła z Otrębus, skierowany jest m.in. do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym
i ma na celu doskonalenie
umiejętności
językowych
w zakresie języka angielskiego oraz kształtowanie
zdolności
przywódczych
uczestników. Ponadto ma na
celu rozwijanie inteligencji,
kreatywności, uczy wielokulturowości i komunikacji
społecznej.
	To był fantastyczny czas
dla nas wszystkich – mnóstwo zabaw, niespodzianek,
wymiany informacji – a to
wszystko pod czujnym
okiem koordynatorów projektu „English connects
people” p. Arlety Kowalskiej
i p. Arkadiusza Młyńskiego.
W projekcie uczestniczyło
16 uczniów z klas drugich
gimnazjum.
W poniedziałek na
małej sali gimnastycznej
uczniowie klas 1–3 szkoły
podstawowej brali udział
w powitaniu naszych gości.
Poznaliśmy wolontariuszkę Tamarę z Gruzji i wolontariusza Gothama z Indii. Gotham zdradził nam
w tajemnicy, że jest prawdziwym Batmanem z krwi
i kości. Nasi goście poznali
uczniów
uczestniczących
w projekcie. Dowiedzieli się
więcej o naszych zaintereso-

waniach, pasjach, ulubionym
jedzeniu i sposobach spędzania wolnego czasu. Opowiedzieli też więcej o sobie
i
udzielali
odpowiedzi
na nasze pytania.
Kolejnym punktem programu tego dnia było oprowadzenie
wolontariuszy
po szkole. Mieli oni okazję
podziwiać puchary, które
zdobyli nasi uczniowie w
różnych zawodach, dyplomy
z konkursów, tablice z informacjami o naszej placówce.
Mnie w tym czasie przypadła rola fotoreportera – okazało się, że nie jest to wcale
takie łatwe.
Pierwszy dzień zakończył Energizer prowadzony
przez wolontariuszy. Wspólna zabawa wprowadziła nas
w wesoły nastrój. Dzięki niej
uczniowie klasy 2c (w tym
ja) mogli na chwilę zapomnieć o czekającym na nich
teście z fizyki.
Drugi dzień dedykowany
był klasom 4–6 szkoły podstawowej. W godzinach rannych odbyły się prezentacje
wolontariuszy oraz prezentacja uczniów „English connects people”. Po południu
wyruszyliśmy z Tamarą
i Gothamem na wycieczkę
do Warszawy. Pokazaliśmy
naszym gościom Złote Tarasy. Mogli też podziwiać
panoramę miasta z tarasu
widokowego Pałacu Kultu-

ry i Nauki. Bardzo podobał
się im Ogród Saski i przechadzka po Starym Mieście
zakończona w pijalni czekolady Wedla. Ten punkt programu był bardzo przyjemny. Tego dnia mogliśmy znowu uczestniczyć w Energizerze przygotowanym przez
Tamarę i Gothama.
Ostatni dzień wizyty
naszych gości poświęcony
był starszym klasom, od
siódmej do trzeciej gimnazjalnej. Rozpoczęły go
prezentacje mające na celu
przybliżyć nam kraje, z których przyjechali do nas wolontariusze, przygotowane
przez uczniów związanych
z projektem.
Dowiedzieliśmy się, że
Gruzja jest piękna i bogata,
ale bardzo mała. Prezentacja
pokazała nam, jak niewiele
wiemy o tym kraju, w którym żyje się zgodnie z mottem „Siła jest w jedności”.
Okazuje się, że mieszkają
tam najstarsi Żydzi i że najprawdopodobniej właśnie
tam wymyślono, w jaki sposób wyprodukować wino.
Druga prezentacja była
o Indiach. Dowiedzieliśmy
się, że są one ogromnym
i wcale nie takim biednym
państwem, co symbolizuje
flaga tego kraju i jak pracowici i inteligentni są jego
mieszkańcy. Indie to kraj
bogaty w kolory, tradycje

CAŁY DOCHÓD BĘDZIE PRZEZNACZONY
NA MODERNIZACJĘ NAGŁOŚNIENIA
W HALI SPORTOWEJ ZSO
W BRWINOWIE
sobota
Patron imprezy
21.04.2018
godz. 14:00 – 17:30
ZSO w Brwinowie
Burmistrz Gminy
ul. Żwirowa 16
Brwinów
Dowiedz się więcej: www.zsobrwinow.pl lub www.brwinow.pl

i przesądy, który jest głównym producentem herbaty
na świecie. Bardzo ciekawa
była część prezentacji poświęcona ich różnym zwyczajom, odmiennym ślubom
i świętej rzece oraz związanymi z nią zwyczajami.
	Tematem
prezentacji
przygotowanej przez uczniów klasy gimnazjalnej
2c, była równość, tolerancja i jedność „Kindness Boomerang – dobro powraca”.
Po prezentacjach Tamara
i Gotham pokazali nam
swoje alfabety i poznali
nasz. Uczyliśmy się wymawiać i pisać nasze imiona w
ich językach. Towarzyszyły temu wybuchy śmiechu
i ogólna radość. Tego dnia
nie zabrakło też Energizera.
Późnym popołudniem
odbył się wieczór polski.
Chcieliśmy trochę przybliżyć naszym gościom polską kuchnię. Nie zabrakło,
więc tradycyjnych pierogów

czy czerwonego barszczu.
Wolontariusze wraz z nami
mogli również posłuchać
i podziwiać występ Klary
Rejnowicz śpiewającej i grającej na skrzypcach, przy
akompaniamencie fortepianowym mamy, p. Agnieszki Witomskiej-Rejnowicz.
Czekało też na nich nie lada
wyzwanie. Musieli przeczytać trudne do wymówienia
zdania w języku polskim,
a my próbowaliśmy zrobić to samo w ich językach.
Kolacja odbywała się w miłej i przyjaznej atmosferze.
Gościliśmy na niej zastępcę
burmistrza gminy Brwinów
Jerzego Wysockiego, p. dyrektor Izabelę Kordos i p.
Jarosława Kleczko (tatę jednej z uczennic zaangażowanej w projekt).
Myślę, że wspólnie spędzony czas był dla wszystkich nas bardzo pouczający
i inspirujący, przyczynił się
do poszerzenia naszych horyzontów i pokazał naszą
otwartość na ludzi i kultury
innych krajów. Obfitował
również w wiele zabawnych
sytuacji, w których wszyscy
wykazywaliśmy się poczuciem humoru. Już nie możemy się doczekać kwietniowego wyjazdu na Euroweek,
na którym ponownie spotkamy naszych przemiłych
gości.
– Adrian Rechciński,
uczeń kl. 2c gimnazjalnej
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PROGRAM KONFERENCJI

9.45 | 10.00

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

BURMISTRZ GMINY BRWINÓW ZAPRASZA

NOWOCZESNE KIERUNKI ROZWOJU EDUKACJI
I AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ
KREATYWNOŚĆ I EKSPRESJA RUCHOWA

NOWE WYZWANIA W NAUCZANIU FUTBOLU NA LEKCJI WF DLA NAJMŁODSZYCH UCZNIÓW

ZBIGNIEW TYC – MAGISTER WYCHOWANIA FIZYCZNEGO, WYKŁADOWCA W AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA
PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE, KIEROWNIK SPECJALIZACJI INSTRUKTORSKIEJ Z PIŁKI NOŻNEJ AWF. TRENER Z LICENCJĄ
UEFA A I UEFA FUTSAL B. TRENER EKSTRALIGOWEGO ZESPOŁU FUTSALU KOBIET AZS-AWF WARSZAWA. KRAJOWY KOORDYNATOR DS. PIŁKI NOŻNEJ PRZY OLIMPIADACH SPECJALNYCH POLSKA. WYKŁADOWCA I PRELEGENT NA WIELU KURSACH
I SZKOLENIACH PIŁKARSKICH.

START 10.00

3 GODZ. | 75 MIN. TEORII + 75 MIN. PRAKTYKI
WYMAGANIA | strój, obuwie sportowe i aktywny udział

26 MAJA 2018

10.00 | 10.10
ROZPOCZĘCIE KONFERENCJI
10.15 | 11.15
WYKŁAD – ZBIGNIEW TYC
•
•
•
•

Rozwój psychomotoryczny dzieci do 10. roku życia.
Cele w nauczaniu piłki nożnej dla najmłodszych.
Preferowane formy organizacyjne zajęć.
Specyfika nauczania oparta o budowę postrzegania, decyzyjności i kreatywności ucznia.

11.15 | 11.30

PRZERWA KAWOWA

11.30 | 12.45
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA – ZBIGNIEW TYC ORAZ STUDENCI SPECJALIZACJI PIŁKI
NOŻNEJ AWF W WARSZAWIE.

Praktyczny pokaz form organizacyjnych i specyfiki pracy z najmłodszymi na lekcji WF. Budowanie procesu decyzyjnego i kreatywności u dzieci.

12.45 | 13.30
DYSKUSJA

ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

zapisy i informacje

22 729 34 15
hala@ok.brwinow.pl

Punkty, w których można otrzymać Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy Brwinów „Ratusz”:

MIEJSKA HALA SPORTOWA
MOCZYDŁOWSKIEGO 2 BRWINÓW

Kolejne
Kolejne
wydanie
wydanie
Biuletynu
na początku
23 MAJA
lutego
20182018
r. 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

