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Zagroda
po remoncie
Dworek Zagroda odzyskał blask: efekt prac
można było zobaczyć
podczas otwarcia 21
lutego 2016 r. oraz Dni
Otwartych. Po kilku
tygodniach, jakich potrzebuje Towarzystwo
Przyjaciół Brwinowa na
rozpakowanie po przeprowadzce, dworek Zagroda rozpocznie nowy
sezon działalności.

N

a pierwsze spotkanie
w odnowionej Zagrodzie
przybyli brwinowscy radni,
sołtysi, przedstawiciele stowarzyszeń, dyrektorzy jednostek
organizacyjnych, pracownicy
urzędu gminy zaangażowani
w prace związane z rewitalizacją. Burmistrz Arkadiusz
Kosiński dziękował wszystkim za ogrom pracy, jaki został włożony w przygotowanie i nadzór nad rewitalizacją.
Wręczył pamiątkowe obrazy
przedstawiające Zagrodę za
czasów, kiedy mieszkał tam

jej pierwszy właściciel Zygmunt Bartkiewicz.
Otrzymali je: Marzena Kalata – inspektor
nadzoru, Marcin Bujnowski – projektant
przebudowy, Urszula Wróbel – kierownik
Referatu Inwestycji i Remontów, Andrzej
Mączkowski – członek Towarzystwa Przyjaciół Brwinowa i pasjonat historii Brwinowa,
Krystyna Nowicka – prezes Towarzystwa
Przyjaciół Brwinowa, Sławomir Walendowski – zastępca burmistrza, oraz Towarzystwo
Przyjaciół Brwinowa. Uroczystość uświetnił
występ Mai Olenderek, która zaśpiewała szlagiery dwudziestolecia międzywojennego oraz
trio instrumentalne z Joanną Kozłowską, grającą w podwójnej roli: pianistki i aktorki.

O

pinie osób, które odwiedziły Zagrodę podczas Dni Otwartych: „Cieszymy się, że
jest pięknie. Czekamy na pełne otwarcie i ciekawe imprezy”. „Byłyśmy dwa lata temu w Zagrodzie i dziś. Zmiana niesamowita”. „Obecnie
bardzo piękny obiekt. Włożono bardzo dużo pieniędzy i jest wspaniale odnowiony. Dobrze by było
w jakiś sposób go zagospodarować, by służył społeczeństwu”. Takie są też plany gminy Brwinów, która
jest właścicielem Zagrody: obiekt będzie miał swojego gospodarza administratora, który będzie go
udostępniał nie tylko na imprezy (organizowane np.
przez Gminny Ośrodek Kultury czy organizacje pozarządowe). Wiosną zostaną wyznaczone godziny
zwiedzania Zagrody dla wszystkich chętnych.

i n f o r m a c j a

Nowe zasady odbioru
odpadów zielonych.

Kompostowniki
dla mieszkańców
Zgłoszenia do programu
od 15 marca 2016 r.
>>> Więcej na str. 6
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Nie działa oświetlenie uliczne?



ZGŁOŚ AWARIĘ!

Zgłoszenia przyjmowane przez
24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu

tel. 603 623 717 i 609 099 063
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Planowane remonty torów PKP w latach 2017–2018
Planowana modernizacja linii kolejowej nr 447 oznacza dla mieszkańców gminy Brwinów duże utrudnienia w komunikacji. Burmistrz gminy Brwinów Arkadiusz Kosiński w swoim piśmie do Marszałka Adama Struzika podzielił się swoimi obawami i jednocześnie wystąpił z konstruktywną propozycją dotyczącą polepszenia organizacji komunikacji zastępczej.

W

iadomość o planowanym remoncie budzi spore obawy,
gdyż można spodziewać się dużych
utrudnień. Nie tak dawno zakończyła się modernizacja linii dalekobieżnej, która była dla pasażerów Kolei Mazowieckiech bardzo
uciążliwa. – Zdajemy sobie sprawę,
że żadne z rozwiązań zastępczych
nie będzie zadowalające, ponieważ
nie jest w stanie sprostać potrzebom
mieszkańców – stwierdził burmistrz
Arkadiusz Kosiński. Utrudnienia na
kolei będą dotyczyć wielu mieszkańców, którzy na co dzień korzystają z
pociągów Kolei Mazowieckich, udając się do szkół, na uczelnie czy do
pracy.
k o m u n i k a t

Od wrześniowych walk minęło już tyle
lat, a ciągle jest wiele niewiadomych.
Chcemy uzupełnić naszą wiedzę i oddać
hołd uczestnikom wojny 1939 r.

Poszukujemy kontaktu z:

rodzinami żołnierzy
36. pułku piechoty
oraz

rodzinami pielęgniarek
z brwinowskich szpitali
polowych w 1939 r.
Zbigniew Markert
tel. 601 142 538
Biuro Promocji tel. 22 738 26 29
promocja@brwinow.pl



G

mina Brwinów przeprowadziła
w październiku 2015 r. pomiar
ruchu na przystankach kolejowych:
stąd wiadomo, jak kształtują się potoki podróżujących na przystanku
kolejowym Brwinów (pomiar wykonano w Brwinowie i Milanówku w
ramach projektu „Podwarszawskie
Trójmiasto Ogrodów – poprawa
spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta ogrodów poprzez
współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni
publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji”. Projekt dofinansowany
ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i środków krajowych).
Dane dla godzin szczytu komunikacyjnego na przystanku Brwinów:
W godz. 6.00–9.00 ok. 900 osób
udaje się w kierunku Warszawy.
W godz. 14.00–18.30 podobna liczba
osób wysiada z pociągów jadących
z Warszawy.
W przeciwnym kierunku – w stronę
Grodziska Mazowieckiego – w tych
godzinach udaje się (a następnie powraca) ponad 100 osób.

B

urmistrz otrzymał do wyboru
dwa warianty:
☐ prace trwające przez około 33
miesiące (z czego i tak przystanek
Brwinów byłby całkowicie wyłączony z funkcjonowania przez
okres ok. 12 miesięcy) i uruchomienie zastępczej komunikacji autobusowej.

Urząd Gminy Brwinów: adresy i telefony			

URZĄD GMINY BRWINÓW
Budynek przy ul. Grodziskiej 12 I 12A:
Biuro Obsługi Interesanta, tel. 22 738 26 15
Sekretariat burmistrza Arkadiusza Kosińskiego, tel. 22 738 26 12
Biuro Rady Miejskiej, tel. 22 738 26 50
Urząd Stanu Cywilnego, tel. 22 738 25 61
Referat Spraw Obywatelskich, tel. 22 738 25 72
Ewidencja Działalności Gospodarczej, tel. 22 738 26 51
Referat Budżetowo-Finansowo-Podatkowy (podatki), tel. 22 738 26 34
Geodeta Gminny Gminy Brwinów, tel. 22 738 26 54
Referat Planowania Przestrzennego, tel. 22 738 26 54
Referat Gospodarki Nieruchomościami, tel. 22 738 26 53
Biuro Promocji, tel. 22 738 26 29
Referat Oświaty, tel. 22 738 26 17

☐ prace trwające ok. 22 miesiące
(przy całkowitym zamknięciu na
15 miesięcy) i uruchomienie zastępczej komunikacji autobusowej.
urmistrz Kosiński opowiedział
się za tym drugim rozwiązaniem: komunikacja zastępcza oznacza i tak spore niedogodności, więc
optymalne byłoby jak najszybsze
zakończenie modernizacji. Całkowity czas utrudnień byłby w tym
wariancie krótszy niemal o rok. –
Biorąc pod uwagę dane liczbowe
z pomiaru ruchu na przystankach
kolejowych oraz dobro mieszkańców Brwinowa, proponujemy wybór
wariantu modernizacji linii nr 447
przy całkowitym zamknięciu linii
z uwzględnieniem jak najkrótszego
okresu wykonywania robót remontowych – stwierdził.

B

J

ednocześnie burmistrz Kosiński
zaproponował nowe propozycje
dotyczące zastępczej komunikacji
autobusowej. Jego zdaniem należy
uruchomić następujące linie:
Linia autobusowa wzdłuż linii
kolejowej od Grodziska Mazowieckiego do Warszawy Zachodniej
z przystankami w rejonie każdej stacji/każdego przystanku (łączna odległość 32,7 km). To zapewni możliwość komunikacji pomiędzy miejscowościami wzdłuż linii kolejowej.

1.

2.

Linia autobusowa wahadłowa
na trasie Brwinów – Warszawa
Zachodnia (ok. 28,6 km) bez przy-

stanków pośrednich, co zapewni
dojazd do najbliższej stacji kolejowej
w Warszawie, z której pasażerowie
będą mogli kontynuować jazdę pociągiem.
Linia autobusowa wahadłowa
na trasie Brwinów – metro Marymont (ok. 26,2 km), bez przystanków pośrednich, co zapewni dojazd
do najbliższej stacji metra i dostęp
do warszawskiej komunikacji miejskiej.
Linia autobusowa z centrum
Brwinowa do przystanku WKD
Otrębusy (ok. 3,8 km).
edług prognoz opartych na
ww. badaniach kursy powinny odbywać się z dużą częstotliwością. W godzinach szczytu kursy do
Warszawy powinny odbywać się co
ok. 5–10 min (od. 6.30 do 8.30 oraz
w godzinach powrotów w godz.
16.00–18.00) i nieco rzadziej poza
tymi godzinami przy wykorzystaniu autobusów mieszczących ok. 100
pasażerów. Ważne jest też, aby tabor
używany do przewozu pasażerów
w ramach komunikacji zastępczej
był sprawny technicznie.

3.

4.
W

B

urmistrz ma nadzieję, że te propozycje zostaną uwzględnione
w rozwiązaniach, które przyjmie
PKP PLK. Planowanie remontu oraz
komunikacji zastępczej powinno
wychodzić naprzeciw potrzebom
mieszkańców i pasażerów. Oby
utrudnienia trwały jak najkrótcej.

e-mail: brwinow@brwinow.pl www.brwinow.pl
URZĄD GMINY BRWINÓW
Budynek przy ul. T. KOŚCIuszki 4a:
Sekretariat zastępcy burmistrza
Sławomira Walendowskiego, tel. 22 738 25 66
Referat Inwestycji i Remontów, tel. 22 738 25 84
Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa, tel. 22 738 25 90
Referat Gospodarki Komunalnej, tel. 22 738 26 37
Zespół ds. Obsługi Gospodarki Odpadami, tel. 22 738 25 91
Straż Miejska w Brwinowie
tel. 22 729 63 94 oraz bezpłatny z terenu gminy: 986
e-mail: straz.miejska@brwinow.pl
Redakcja biuletynu: Biuro Promocji, e-mail: promocja@brwinow.pl
Współpraca: Gminny Ośrodek Kultury w Brwinowie (str. 8–9)
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Od 1 kwietnia: program Rodzina 500+
Trwają przygotowania do rozpoczęcia realizacji rządowego
programu „Rodzina 500 plus”. Gmina Brwinów będzie gotowa
w terminie do jego obsługi. Od 1 kwietnia 2016 r. rozpocznie się
przyjmowanie wniosków, wydawanie decyzji, a następnie wypłaty świadczeń dla osób uprawnionych.

G

mina Brwinów przygotowuje
się do wdrożenia i obsługi tego
programu. Rada Miejska uchwałą
z dnia 2 marca 2016 r. wyznaczyła Środowiskowy Ośrodek Pomocy
Społecznej w Brwinowie jako jednostkę realizującą program. Ciasne
już pomieszczenia ŚOPS i Urzędu
Gminy nie pozwalają na urządzenie nowych stanowisk do obsługi
programu i przyjmowania wniosków, dlatego też 8 marca została
podpisana umowa wynajmu lokalu,
położonego w bliskiej odległości od
Urzędu Gminy i Środowiskowego
Ośrodka Pomocy Społecznej, przy
ul. Kościuszki 1E (wejście od ul.
Wilsona). Obecnie trwają prace modernizacyjne w wynajętym lokalu,
mające na celu wyposażenie go w
sprawne i szybkie łącza telefoniczne
i internetowe oraz utworzenie stanowisk obsługi mieszkańców. W to
miejsce będzie również przeniesiona
obsługa świadczeń rodzinnych oraz
funduszu alimentacyjnego, tak aby
oszczędzić wielu mieszkańcom dodatkowych „wędrówek” pomiędzy
budynkami.

W

N

a stronach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej można zapoznać się z zasadami
funkcjonowania Programu 500 plus
www.mpips.gov.pl. Ministerstwo
uruchomiło też specjalną infolinię
pod numerem tel. 22 695 71 22.
ormularze wniosków oraz innych dokumentów niezbędnych
do przyznania prawa do świadczenia wychowawczego będzie można pobrać w siedzibie ŚOPS przy
ul. Kościuszki 4A oraz drogą elektroniczną ze strony www.sops.brwinow.pl. Informacji na temat programu 500 plus udzielają pracownicy
Działu Świadczeń ŚOPS pod tel.
22 739 51 13 lub 14.

F

Kilka osób pytało mnie, dlaczego
chwalimy się, że niektóre inwestycje finansujemy z pożyczek Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska, bo przecież to są działania za- Pożyczka na budowę
odwodnienia
dłużające gminę?
Żółwinie w kwocie
Odpowiedź jest bardzo prosta: pożyczki WFOŚiGW w
659.566,00zł
na niektóre inwestycje służące ochronie środowiska nie
dość, że są nisko oprocentowane, to jeszcze – po spełnieniu dość rygorystycznych warunków dot. osiągnięcia efektu ekologicznego – mogą być częściowo
umorzone.
Przykładowo, kilka dni temu otrzymaliśmy informację o umorzeniu przez
WFOŚiGW 15% pożyczki, którą w 2012 r. zaciągnęliśmy na realizację zadania
pn. „Odwodnienie w rejonie ulic: Nadarzyńska, Łąkowa i Mokra w Żółwinie”.
Efekt? W gminnej kasie zostanie 98.934,90 zł na inne cele!
Zapraszamy na strony społecznościowe serwisu Facebook.com:
Brwinów

Arkadiusz Kosiński

Strona gminy Brwinów
prowadzona przez
Biuro Promocji

Strona prowadzona
przez Burmistrza
Gminy Brwinów
o g ł o s z e n i e

Mieszkańcy gminy Brwinów rozliczją podatki
w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie, ul. Staszica 1

O

d 1 kwietnia 2016 r. zapraszamy do filii ŚOPS przy ul. Kościuszki 1E. Numery telefonów i adres poczty mailowej do nowej siedziby zostaną podane na stronach internetowych www.brwinow.pl oraz
www.sops.brwinow.pl oraz na profilu społecznościowym Facebook.
W celu uniknięcia błędów formalnych w składanych wnioskach zachęcamy do kontaktu z pracownikami Działu Świadczeń ŚOPS: do
końca marca w siedzibie przy ul. Kościuszki 4A, a od początku kwietnia
w filii przy ul. Kościuszki 1E.
– Joanna Dzierzba,
dyrektor Środowiskowego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Brwinowie

Fot. Urząd Gminy Brwinów – PR

nioski można składać już od
1 kwietnia, osobiście, za pośrednictwem poczty lub przez internet. Nie ma jednakże potrzeby
składania wniosku już w pierwszych
dniach obowiązywania programu, zwłaszcza że 1 kwietnia jest to
piątek, w którym urzędy w naszej
gminie są czynne do godz. 14. Późniejsze złożenie wniosku nie będzie

miało wpływu na termin wypłaty
i okres przyznania świadczenia. Jeśli
wniosek zostanie złożony w okresie
od 1 kwietnia 2016 do 1 lipca 2016 r.
włącznie, rodzice dostaną wyrównanie świadczenia wstecz. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie
wypłacane od miesiąca, w którym
rodzice złożą wniosek. Wypłaty
będą realizowane w formie przelewów bankowych lub za pośrednictwem poczty.

Komentarz burmistrza Arkadiusza Kosińskiego
Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

na temat pożyczek uzyskiwanych z

Brwinów

Podatki, które trafiają do gminy:
budują tutaj drogi, chodniki, wodociągi i kanalizację, dofinansowują oświatę, wspierają kulturę, ratują zabytki, pozwalają dbać o
zieleń oraz rozwijać działalność społeczną...

Na zdjęciu: trwa przygotowanie biura do realizacji programu Rodzina 500+.
Widok na budynek przy ul. Kościuszki 1E, wejście od strony ul. Wilsona.

Płać podatki tu, gdzie mieszkasz.

4 ratusz
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Legia Soccer Schools w Brwinowie

z a p r o s z e n i e

Legia Warszawa, Fundacja Legia Soccer Schools, gmina
Brwinów oraz klub BKS Naprzód Brwinów podpisały umowę
o współpracy. W Brwinowie rozpoczyna działalność szkoła
piłkarska obejmująca swoim zasięgiem powiaty pruszkowski i grodziski.

L

egia Warszawa to jeden z najbardziej utytułowanych klubów piłkarskich w Polsce: 11-krotny Mistrz
Polski, 17-krotny zdobywca Pucharu i Superpucharu Polski, klub
wielokrotnie reprezentujący kraj w
rozgrywkach międzynarodowych.
Założona przez niego Fundacja Legia Soccer Schools prowadzi zajęcia
sportowe dla dzieci i młodzieży, a
przy okazji wyławia talenty wśród
młodych zawodników, współpracując z Akademią Piłkarską Legii
Warszawa, która już dziś szkoli
ok. 200 piłkarzy. Decyzja o podjęciu długoterminowej współpracy
z gminą Brwinów oraz BKS Naprzód została potwierdzona wielostronną umową.

J

uż od kwietnia 2016 r. na obiektach sportowych w Brwinowie
rozpocznie działalność centrum
treningowe Legia Soccer Schools.
– Cieszę się, że Brwinów zyskuje w
ten sposób nowe możliwości szkolenia sportowego najmłodszych. Poszerzy się dla nich oferta aktywnego
spędzania wolnego czasu. Dzięki
naszej współpracy gmina zyska też
dodatkowy obiekt, umożliwiający
całoroczny trening piłkarski – wylicza burmistrz Arkadiusz Kosiński.
Na boisku przy Zespole Szkół nr 1
w sezonie jesienno-zimowym ustawiana będzie hala pneumatyczna wraz z zapleczem szatniowym.
Wiosną i latem szkoła piłkarska LSS
prowadzić będzie zajęcia na świeżym powietrzu, ale już od połowy

października 2016 r. zajęcia przeniosą się pod ogrzewany „balon”.
Szkoła będzie mogła z niego korzystać nieodpłatnie w dni robocze w
godz. 8–16. Na lekcjach wychowania
fizycznego uczniowie będą grać już
nie tylko w halową piłkę nożną na
parkiecie sali gimnastycznej, ale też
na sztucznej murawie przyszkolnego boiska. Po południu i wieczorem
na treningi będą przychodzić grupy
prowadzone w ramach szkółki LSS.

W

kwietniu 2015 r. na terenie
gminy Brwinów powstał jeden z pierwszych poza Warszawą
ośrodków treningowych w ramach
projektu „Piłkarskie Przedszkola
Legii Warszawa”. Wspólnie z gminą Brwinów oraz klubem BKS Naprzód podjęliśmy starania, dzięki
którym otworzymy ośrodek Piłkarskich Szkół Legii Warszawa – także pierwszy poza stolicą. Bardzo
się cieszymy z podpisania umowy
i wierzymy, że nasze wspólnie
działania doprowadzą do rozwoju
sportu w gminie i okolicy – dodaje
Ernest Waś, dyrektor wykonawczy
Legia Soccer Schools.

L

egia oraz Fundacja Legia Soccer
Schools wnoszą w to przedsięwzięcie swoje ogromne doświadczenie i wiedzę merytoryczną,
a także sprawdzoną już metodykę
kształcenia młodych piłkarzy. Umowa zakłada też ścisłą współpracę
z klubem BKS Naprzód. Dotyczyć
będzie ona zarówno spraw organi-

zacyjnych, sportowych i marketingowych, jak też współpracy kadry
trenerskiej. Młodzi zawodnicy szkoleni w ramach LSS będą równolegle
reprezentować barwy klubowe BKS
Naprzód. – Wszystkim nam przyświecają te same cele – podkreślają
sygnatariusze umowy. – Zależy nam
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Aktualny przetarg na sprzedaż nieruchomości:

DZIAŁKI BUDOWLANE W KANIACH I BRWINOWIE

Gmina Brwinów
oferuje

nieruchomości
w Brwinowie
na sprzedaż
Przetarg
odbędzie się
31 marca 2016 r.

BRWINÓW, ul. Żwirowa 7
Działka o pow. 3981 m² położona jest w atrakcyjnym miejscu, na terenie
zurbanizowanym, w otoczeniu willowej zabudowy jednorodzinnej.
Znajdują się na niej fragmenty przedwojennego budynku, który posiada
ciekawą formę architektoniczną. Zachowana dokumentacja pozwala
na odbudowę willi w pierwotnym kształcie, jeśli taka będzie wola
inwestora.
Cena wywoławcza działki wynosi 770 000 zł.

KANIE, ul. Szkolna
Działka o pow. 3594 m², zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod usługi nieuciążliwe.
Znajduje się między drogą wojewódzką nr 719 (trasa Warszawa-Grodzisk
Mazowiecki), a ulicą Szkolną.
Cena wywoławcza działki wynosi 900 000 zł.

na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu, promocji zdrowego stylu życia oraz edukacji i wychowaniu
dzieci i młodzieży.
apisy oraz więcej informacji
na temat projektu na stronie:
brwinow-szkoly.legiasoccerschools.pl

Z
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Treningi biegowe w Brwinowie

Trwa budowa nowoczesnej hali sportowej przy Zespole Szkół
nr 1 w Brwinowie. Gmina Brwinów uzyskała na ten cel dofinansowanie od Ministra Sportu i Turystyki.

Towarzystwo Gimnastyczne Sokół zaprasza na wspólne treningi
biegowe. W każdy wtorek w Brwinowie spotykają się biegacze,
którzy przygotowują się do rywalizacji sportowej, oraz osoby,
które biegają dla zdrowia i przyjemności.

Fot. Urząd Gminy Brwinów – PR

2 miliony dotacji na halę sportową

B

ędzie to nowoczesny budynek w standardzie pasyw- Na zdjęciach:
nym, co obniży koszty późniejszego utrzymania. Ma budowa na poposiadać trzy kondygnacje o łącznej powierzchni 1914 czątku marca
m². Znajdzie się w nim m.in. arena sportowa z możliwością podziału na trzy części, zaplecze szatniowo-sanitarne, hol, pokój trenerów, siłownia, pomieszczenia techniczne i magazyny. Koszt inwestycji to ponad 9 mln zł.
udowa rozpoczęła się w listopadzie 2015 r. Postęp
prac jest zgodny z założonym harmonogramem.
Wykonane zostały słupy konstrukcyjne hali, konstrukcja trybuny dla widzów, konstrukcja sali fitness w zachodniej części budynku. Wykonano 80% ścian konstrukcyjnych części socjalnej. Trwają prace przy konstrukcji stropu nad częścią socjalną (szatnie, łazienki,
komunikacja). Wykonano 70% podkładów betonowych
pod posadzki. Rozpoczęto prace związane z przebudową
budynku gimnazjum na styku z powstającą salą.

Do uczestnictwa w treningach zachęca Sophia van de Boel:
Nadchodzi wiosna! Powoli zbliżają
się w naszym regionie (i nie tylko)
liczne imprezy: biegi na 5 i 10 km
oraz 21,5 km. Można wspólnie przygotować się do sezonu pod okiem
doświadczonych biegaczy z Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”.
Zawsze zaczynamy od wspólnej rozgrzewki, po której grupę dzielimy
na zaawansowaną, początkującą,
rekreacyjną. W grupie zaawansowanej kładziemy nacisk na rozwijanie
prędkości. Podczas treningów staramy się unikać biegania po nawierzchni z kostki jak również w miejscach o
wysokim natężeniu dymu z pieców
przydomowych. Wspólne treningi

dają też okazję do wymiany wiedzy,
doświadczeń oraz na wybór ładnej
i przyjemnej trasy do biegania indywidualnego. W grupie jest zawsze
motywacja i łatwiej pokonuje się odległości.
Treningi są dostępne dla osób od 18
roku życia: każdy biega na własną
odpowiedzialność. Biegacze spotykają się w każdy wtorek punktualnie o
godz. 19.30 przy rondzie Feliksa Nowosielskiego, u zbiegu ulic Pruszkowskiej i Granicznej w Brwinowie. Trasa wspólnego biegu prowadzi wzdłuż
torów PKP po ścieżce rekreacyjnej
w kierunku Parzniewa. Informacje:
Mieczysław Mieczkowski
– tel. 692 025 881 oraz
Sophia van de Boel – tel. 501 201 333.

B

I

nwestycja została dofinansowana przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej dla Województwa Mazowieckiego w kwocie
2 mln zł.

o g ł o s z e n i e

Przetarg 26 kwietnia 2016 r.: działka w Parzniewie pod budownictwo wielorodzinne: 0,9697 ha
Wkrótce zostanie ogłoszony kolejny przetarg na sprzedaż nieruchomości:

DZIAŁKI BUDOWLANE: 24 działki mieszkaniowe oraz 6 działek mieszkaniowo-usługowych
Oferowane działki położone są w rejonie ul. Bratniej.
Jest to teren płaski, porośnięty obecnie trawami
i pojedynczymi drzewami.
Powierzchnie działek mieszkaniowych wynoszą
od 900 do 1540 m kw.
Działki mieszkaniowo-usługowe o numerach
ewidencyjnych 98, 99, 100, 123, 124 i 126 znajdują
się na terenie rozpościerającym się w pobliżu
torów PKP.
Powierzchnia tych działek wynosi
od 2171 do 2249 m kw.
Wszystkie działki mają kształt prostokąta,
z wyjątkiem działki nr ew. 126., która ma kształt
wielokąta.

Warunkiem
przystąpienia
do przetargu jest
wpłacenie wadium
w wysokości 10% ceny
wywoławczej
nie później niż na 5 dni
przed przetargiem.
Informacje:
Referat Gospodarki
Nieruchomościami,
Urząd Gminy
Brwinów
ul. Grodziska 12,
pokój 204, II piętro,
tel. 22 738 26 13
lub 22 738 26 53

Informacje na stronie
www.oferta.brwinow.pl
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Zmiany w odbiorze odpadów zielonych i program „Kompostowniki dla mieszkańców”
Program „Kompostowniki dla mieszkańców” umożliwi ekologiczne zagospodarowanie odpadów zielonych. Mieszkańcy gminy
Brwinów, którzy chcą otrzymać bezpłatnie kompostownik, mogą składać wnioski od 15 marca 2016 r.

G

mina Brwinów utrzymała na
kolejne lata cenę za odbiór odpadów, ale było to możliwe jedynie
dzięki zmianom w odbiorze odpadów
zielonych. Dotychczas nie było żadnych limitów: właściciel nieruchomości mógł wystawić nawet kilkaset
worków liści. Odpadów zielonych
przybywało. W 2013 r. ich zbiórka
zaczęła się od 40 t miesięcznie. Pod
koniec 2015 r. miesięczna masa odpadów sięgała już 400 t. Chcąc uniknąć
konieczności znacznej podwyżki sta-

Fot. Urząd Gminy Brwinów – GK

wek miesięcznych opłat, gmina Brwinów podjęła decyzję
o wprowadzeniu limitu odbioru odpadów zielonych (odbiór w ramach opłaty dwóch worków o pojemności 120
litrów miesięcznie na nieruchomość). Mieszkańcy, którzy
wytwarzają większe ilości odpadów zielonych, będą mogli
dodatkowo zamówić ich odpłatne wywiezienie przez zewnętrzną firmę.
mina Brwinów zachęca do kompostowania i wprowadza program bezpłatnego użyczania kompostowników, Od 15 marca 2016 r. można składać wnioski – formularze są dostępne w siedzibie Urzędu Gminy Brwinów
przy ul. Grodziskiej 12 oraz na stronie www.brwinow.pl.
Wnioski mogą składać osoby, które złożyły deklarację
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz nie zalegają z płatnościami z
tego tytułu. Na nieruchomość objętą daną deklaracją o wysokości
opłaty może być użyczony tylko
jeden kompostownik, niezależnie
od liczby osób, które podpisały tą
deklarację. Urząd Gminy Brwinów zamówił już pierwszą pulę
250 kompostowników. Do produktu załączona zostanie instrukcja montażu, obsługi i prawidło-

G

wego kompostowania. O przyznaniu kompostownika
decydować będzie kolejność zgłoszeń – pieczątka z datą
i godziną wpływu. Wnioski są przyjmowane od
wtorku 15 marca w Urzędzie Gminy Brwinów przy
ul. Grodziskiej 12, Biuro Obsługi interesanta (pok.
007). Po wyczerpaniu puli zakupionych kompostowników nierozpatrzone wnioski będą rozpatrywane
w pierwszej kolejności po zakupie kolejnej puli.
Myślimy EKOLOGICZNIE
Wielu właścicieli ogrodów usuwa jesienią liście tylko
ze względów estetycznych. Tymczasem opadłe liście
tworzą naturalną ściółkę, ograniczają parowanie
wody, stanowią ochronę roślin przed mrozem, a rozkładając się, tworzą próchnicę, która użyźnia glebę.
W liściach zimową kryjówkę znaleźć mogą małe
zwierzęta, np. jeże. Są one bardzo pożyteczne
w ogrodzie, gdyż pomagają zwalczać szkodniki (jak
choćby ślimaki) – jesienią warto się im odwdzięczyć,
pozostawiając w zacisznym miejscu naszego ogrodu
kopczyki suchych liści i drobnych gałązek.
W suchych liściach zimuje też ogromna ilość drobnych
bezkręgowców (w tym wiele pożytecznych owadów).
W bezśnieżne zimy skorzystają z tego ptaki,
znajdując wśród liści smakowite larwy.
Fot. Urząd Gminy Brwinów – pr

W Brwinowie o alejach drzew
Dwudniowe szkolenie pod hasłem „Drzewa w otwartym krajobrazie – instrukcja obsługi”, przeprowadzone w Brwinowie
1 i 2 marca 2016 r. przez Fundację EkoRozwoju, było okazją do
wymiany doświadczeń na temat alej i zadrzewień.

W

szkoleniu zorganizowanym
w ramach programu „Drogi dla Natury” wzięło udział ponad
60 osób, wśród których byli m.in.
przedstawiciele urzędów gmin, stowarzyszeń ekologicznych – osoby zawodowo lub hobbistycznie związane
z drzewami, zajmujące się ich nasadzeniami i pielęgnacją lub też decydujące o wycince.

jest taka potrzeba. To mit, że wszystkie owady żyjące w drzewach są
szkodnikami. Prezentowana podczas
szkolenia pachnica dębowa jest „gatunkiem parasolowym” i „lekarzem
drzew”. Ten chroniony owad, żyjący
w dziuplowiskach i próchnowiskach,
leczy drzewo – odżywia się zgnilizną,
która stanowi zagrożenie dla drzew.

A

P

D

B

leje są nie tylko ozdobą krajobrazu, ale też utrzymują przyjazny mikroklimat. Są siedliskiem dla
licznych zwierząt, także gatunków
chronionych – drobnych gryzoni,
ptaków. Z alejami i zadrzewieniami
związanych jest aż 80–90 gatunków
ptaków, które budują gniazda, wykorzystują dziuple lub gniazdują w
pobliżu drzew. Na drzewach spotkać
można też nadrzewne grzyby oraz
porosty. Niektóre gatunki są już zagrożone wyginięciem. Pozbawione
swojego naturalnego środowiska nie
będą mieć szans na przetrwanie.
rzewa z trudem adaptują się do
gwałtownych zmian, np. do obniżenia poziomu wód gruntownych
w wyniku prowadzonej w pobliżu
inwestycji. Warto wiedzieć, w jaki
sposób można je chronić. Diagnostykę drzew powinno wykonywać
się co 1–3 lata, a nawet częściej, jeśli

odczas szkolenia poruszano także
tematy związane z zakładaniem
nowych alej. Przy wyborze gatunków
sadzonych roślin często widać wpływ
mody: w przydomowych ogródkach
rozpowszechniły się drzewa i krzewy iglaste, a także rośliny egzotyczne. Warto jednak wiedzieć o tym, że
drzewa liściaste produkują zdecydowanie więcej tlenu. – Warto wracać
do gatunków rodzimych – taką zachętę usłyszeli uczestnicy szkolenia.
Zalecanym rozwiązaniem jest sadzenie obok siebie różnych gatunków
drzew liściastych i dbanie o bioróżnorodność.
ardzo ciekawą kwestią była też
ochrona drzew podczas prowadzenia inwestycji. Wiele drzew zamiera w wyniku uszkodzenia systemu korzeniowego lub innych efektów
nieumiejętnego prowadzenia prac
budowlanych. Na sali wywiązała się
żywa dyskusja, pozwalająca na po-

znanie różnych punktów widzenia:
urzędników, projektantów, ekologów.

F

undacja EkoRozwoju prowadzi
w całej Polsce kampanię na rzecz
zadrzewień przydrożnych. Brwinów
jest jedną z ok. 90 gmin, z którymi
przedstawiciele Fundacji współpracują w ramach programu „Drogi dla
Natury”. Dominika Krop-Andrzejczuk z Pracowni Architektury Krajobrazu „IKROPKA” już od niemal
roku działa jako lokalny animator
zadrzewieniowy w gminie Brwinów. Efektem jest m.in. opracowanie
programu zachowania zadrzewień
przydrożnych. Zostały w nim opisane szczegółowo wszystkie istniejące aleje na terenie gminy Brwinów
– niemal 5 tys. drzew w 93 alejach
o długości 37,58 km. Program zawiera też ogólne zalecenia pielęgnacyjne. Wskazano około 1500 miejsc,
w których można sukcesywnie
uzupełniać istniejące aleje. Wiosną zostaną podjęte kolejne prace.

W planach jest wykonanie nowej alei
wzdłuż ścieżki Brwinów – Parzniew.
Gmina Brwinów zaplanowała sadzenie dębów szypułkowych w odmianie kolumnowej i utworzenie łąki
kwiatowej już na etapie projektowania nowej ścieżki.

Na zdjęciu wyżej: Współorganizatorem warsztatów i jednym z wykładowców był dr Piotr Tyszko-Chmielowiec
z Fundacji EkoRozwoju.
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Fot. Publikacja osp Brwinów

Obchodzimy Rok Wacława Kowalskiego
Wacław Kowalski zagrał w ponad 100 filmach i sztukach
teatralnych, ale największą popularność zdobył dzięki roli
Pawlaka w kultowym filmie „Sami swoi”. Z okazji setnej
rocznicy jego urodzin gmina Brwinów obchodzi rok 2016
jako Rok Wacława Kowalskiego. Imprezy i wydarzenia z tym
związane trwać będą od maja do października.

W

acław Kowalski sprowadził
się do Brwinowa w połowie
lat 50. Mieszkał tutaj aż do śmierci
i dziś spoczywa na tutejszym cmentarzu. Niezapomniane są jego role:
był jednym z najpopularniejszych
polskich aktorów. Zadebiutował
niewielką rolą w filmie „Zakazane
piosenki”, ale sławę i uznanie przyniosła mu rola Kazimierza Pawlaka w filmowym cyklu „Sami swoi”,
„Nie ma mocnych” oraz „Kochaj
albo rzuć”. Zagrał w ponad 100 filmach i serialach (wystąpił m.in.
w roli dozorcy Popiołka w serialu
„Dom”) i przez wiele lat występował
na scenach teatrów w Warszawie –

w Klasycznym, Polskim i Na Woli.
W 1988 r. aktor otrzymał „Wiktora”
dla najpopularniejszej postaci TVP.
nauguracja Roku Wacława Kowalskiego planowana jest 2 maja.
Aż do października spodziewać się
można koncertów, spotkań, wystaw,
publikacji, projekcji filmowych oraz
ciekawych wydarzeń w przestrzeni
publicznej. Trwałym śladem po tegorocznych obchodach będzie też
mural, który powstać ma przy istniejącym już rondzie Wacława Kowalskiego – w jednym z najbardziej
uczęszczanych punktów Brwinowa.
W planach jest też wydanie okolicznościowej broszury.

I

Na zdjęciu: Wacław Kowalski na jubileuszu OSP w Brwinowie w 1975 r. Obok
niego: z lewej Józef Bocheński i Jan Pankowski, z prawej – Jadwiga Minich.

Biuro Promocji prosi o kontakt wszystkie osoby,
które zechciałyby podzielić się swoimi wspomnieniami
o Wacławie Kowalskim.
e-mail: promocja@brwinow.pl, tel. 22 738 26 29
Urzad Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12 (pok. 202, II piętro)

Biblioteka w Brwinowie i jej działania

P

odczas ferii zimowych w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży
w Brwinowie odbywały się zajęcia literacko-plastyczne „Zimowe
bajkowanie”. Na podstawie czytanej książki Renaty Piątkowskiej
„Szczęście śpi na lewym boku”
mali uczestnicy ferii poznali odpowiedzi na pytania, dlaczego 13 jest
nieszczęśliwa, dlaczego czarny kot
przynosi pecha itp. oraz tworzyli
ilustracje. W ramach kształtowania
postaw prozdrowotnych podczas
zajęć dzieci były częstowane jabłkami. W zajęciach wzięło udział ok. 20
dzieci w wieku przedszkolnym. Dla
trochę starszej młodzieży pani Basia Warzyszyńska przeprowadziła
warsztaty rękodzielnicze „Robótki
na drutach”. W zajęciach uczestniczyło 16 osób. Efekty tych zajęć
można oglądać w Oddziale.
otrębuskiej filii Biblioteki jest
do obejrzenia wystawa prac
plastycznych dzieci i młodzieży z
Galerii Pomysłów „Pasja” – Pracowni edukacji artystycznej z Kań pt.
„Jej Wysokość Zima”. Prace wykonane są węglem i techniką akrylo-

W

wą i pięknie prezentują się w galerii
korytarzowej wraz z inną wystawą – palm wielkanocnych. Palmy
powstały na konkurs pt. „Święta
z tradycją – w oczekiwaniu na Święta
Wielkanocne”, inspirowany książką
Marzeny Kuźmińskiej pod tym samym tytułem. W konkursie mogły
brać udział dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym i młodzież
z gimnazjum. Nagrodą dla wszystkich uczestników konkursu było
przedstawienie teatralne pt. „Teoś i
Wielkanoc” Teatru Dobrego Serca z
Warszawy, które dzięki uprzejmości dr. Motyczyńskiego odbyło się
5 marca 2016 r. w poczekalni przychodni w Otrębusach. Później w pomieszczeniach Biblioteki uczestnicy
otrzymali z rąk dyrektor Biblioteki
Grażyny Nowocień oraz Doroty
Płóciennik z Galerii Pomysłów Pasja – Pracowni edukacji artystycznej
z Kań dyplomy i wraz z rodzicami
brały udział w warsztatach pt. „Inspiracje wielkanocne” – pisanki.
Wszyscy zachwycali się urodą palm
wielkanocnych zdobiących korytarze filii Biblioteki w Otrębusach,
wykonanych przez dzieci z Przed-

szkola w Otrębusach, Niepublicznego Przedszkola „Koziołki” z Kań,
Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP
im. Edmunda Bojanowskiego w
Otrębusach, Galerii Pomysłów Pasja – Pracowni edukacji artystycznej
z Kań oraz przez małych czytelników Biblioteki w Brwinowie i filii w
Otrębusach.

W

Bibliotece w Otrębusach przez
cały miesiąc marzec odbywa
się II edycja warsztatów rękodzielniczych pod fachowym okiem Elżbiety
Jóźwik, mieszkanki Otrębus, dla dorosłych i dzieci. Tym razem uczestnicy wykonują ozdoby związane ze
Świętami Wielkanocnymi, głównie
pisanki, metodą wstążeczkową lub
cekinami. Spotkania odbywają się
w czwartki w g. 1700–1915 (oprócz
Wielkiego Czwartku) w „Galerii na
Górce” w Bibliotece.

D

Biblioteka, ul. Grodziska 12
Tel. 22-729-57-55
poniedziałek 12.00 – 20.00
środa
9.00 – 15.00
czwartek
12.00 – 19.00
piątek
12.00 – 18.00
sobota*
10.00 – 13.00
* tylko w II i IV sobotę miesiąca
Oddział dla dzieci, ul. Kościuszki 1E
Tel. 22-729-30-84
poniedziałek
12.00 – 18.00
środa
9.00 – 15.00
czwartek
12.00 – 18.00
piątek
12.00 – 18.00
sobota*
10.00 – 13.00
* tylko w II i IV sobotę miesiąca
Filia w Otrębusach, ul. Wiejska 1
Tel. 22-758-50-79
poniedziałek
środa
czwartek
piątek

8:30 – 16:00
8:30 – 16:00
12:00 – 19:30
10:30 – 18:00
Fot. Biblioteka Publiczna w Brwinowie (4)

o 15 kwietnia w filii Biblioteki
można oglądać wystawę fotografii kreacyjnej Aleksandry Pachnik, mieszkanki Otrębus, studentki
ASP.
– Grażyna Nowocień,
Biblioteka Publiczna w Brwinowie

••• GODZINY OTWARCIA BIBLIOTEKI

Biblioteka w Brwinowie realizuje różne działania na rzecz promocji literatury i czytelnictwa.
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Tajemnica wielkanocnego jajka

Krzysztof Kubiak

Dawno, dawno temu, kiedy jeszcze nic nie istniało, w kosmosie pojawiło się jajo. Z niego to Istota Najwyższa
stworzyła cały wszechświat, pierwszych ludzi i wszelkie byty.
Ten pradawny mit znany jest wielu ludom i odległym od siebie kulturom. Tworzy figurę, która jest zapowiedzią przyjęcia przez chrześcijaństwo pisanki, jednego z najważniejszych, ludowych symboli wielkanocnych.
Dla człowieka żyjącego w świecie tradycyjnym, symbolika rolnicza była podstawowym kodem, czytelnym i jasnym dla całej społeczności. Jajko zaś, z zamkniętą pod skorupką tajemnicą istnienia, nadawało się wyjątkowo dobrze jako symbol wiosny, rodzącego się życia, budzenia się z zimowego uśpienia. Było też metaforą
zmartwychwstania. Mawiano, że Chrystus zmartwychwstał tak, jak wykluwa się kurczak z jajka. Bywało też, że
pisankę wkładało się zmarłemu do trumny, a podczas wiosennych obrzędów zadusznych zostawiano pisanki na
grobach. Można to i dziś zobaczyć na cmentarzach na wschodzie Polski.
Malowane jajka zwano pisankami lub kraszankami. Pisanka była też synonimem piękna. Jeśli chciano
zachwycić się urodą dziewczyny, mawiano: „piękna jak pisanka”. Kobiety i dziewczyny myły się w misce wody, do
której wkładały wcześniej pisankę. Wierzyły, że piękno malowanego jajka przejdzie i na nie. By zaś mieć gładką
skórę pocierały się wielkanocnym jajkiem.
Aby lepiej uzasadnić zdobienie jajek i ich obrzędowe wykorzystanie, tradycyjna kultura ludowa tworzyła apokryfy wiążące malowanie jajek z wydarzeniami ewangelicznymi. Pięknie malowanymi jajkami uczniowie
Jezusa chcieli więc przekupić Piłata, by ten uwolnił Jezusa. Miały to też być prezenty – zabawki ofiarowywane
małemu Jezusowi zaraz po narodzeniu.
W dawnej kulturze ludowej malowane i zdobione jajka były czymś niezwykle cennym. Obdarowywano
się nimi przy różnych okazjach. Taki dar miał wyrażać szacunek, zainteresowanie drugą osobą, pamięć o niej.
Chłopak starający się o dziewczynę przynosił jej pisanki. Podobnie panna chcąca wyróżnić kawalera dawała mu
pisankę. Chrzestni ofiarowywali je chrześniakom i na odwrót. Gdy przychodził ktoś z życzeniami wielkanocnymi
dostawał w podzięce pisankę. Otrzymywali je także wielkanocni „kolędnicy”, rozmaici przebierańcy chodzący po
wsi z życzeniami i oznajmiający zmartwychwstanie Chrystusa. W niektórych regionach wierzono, iż takie wzajemne obdarowywanie podtrzymuje istnienie świata. Legendarni rycerze z uśpionego w jaskiniach wojska pytali
co jakiś czas, czy ludzie ciągle jeszcze ofiarowują sobie pisanki? Jeśliby bowiem zwyczaj ten zaniknął, nastąpiłby
koniec świata, a śpiąca dotąd armia wyjedzie na swych rumakach, by stoczyć ostatnią bitwę.
Skorupki z malowanych i święconych jajek wykorzystywano podczas rozmaitych prac rolnych. Ich obecność miała zapewnić piękny i obfity plon. Wkładano je więc pod pierwszą skibę podczas wiosennej orki, dodawano do pierwszej płachty ziarna siewnego, kładziono na kamieniu węgielnym podczas budowy domu, malowane skorupki rozsypywano na grządkach. Chcąc mieć piękną krowę, taczano po niej pisankę, wierząc, że krowa
będzie tak ładna jak to malowane jajko.
Bo jajko wielkanocne to nie jest zwykłe jajko.
Znakomicie ujmuje ten fenomen bohater powieści Wiesława Myśliwskiego „Kamień na kamieniu”: „Nie wiem,
czy Bóg umarł, czy zmartwychwstał, czy to wszystko prawda, ale święcone jajka mają inny smak od nie święconych. I nikt mi nie powie, że mi się tylko tak zdaje. Na co dzień mogę wcale jajek nie jeść, a święconych zjem
dziesięć na raz i nie zatka mnie. Ani chleba mi nie trzeba, trochę soli wystarczy, ma się rozumieć, też święconej.
A najlepiej z chrzanem, a chrzan powinien być nie tylko święcony, ale mocny, żeby nosem bił”.
No właśnie.

Jedzenie bazi, czyli jak zabobony wpływają na zdrowie
Anna Zajdel

Całkiem powszechną tradycją wielkanocną w rozmaitych regionach Polski jest podjadanie kotków – bazi z wielkanocnej palmy. Otóż po pierwsze jest to kultywowanie tradycji chrześcijańskiej sięgającej praktyk pogańskich (czyli dobrze, poganie obchodzili tyle wspaniałych świąt związanych ze zmianami pór roku, że
pozazdrościć), a po drugie bardzo sensowne wykorzystanie sił natury i bogactwa witamin i minerałów zamkniętego w pąkach kwiatowych wierzby iwy. Bo to z niej
zazwyczaj zrywamy gałązki do wielkanocnej palmy. Obsypane srebrnymi kuleczkami, dumnie zwiastują wiosnę. Zresztą nie tylko wierzbowe pąki się jada. Wszelkie
pąki liściowe i kwiatowe oraz pączki pędów, bulw, korzeni są używane w gałęzi ziołolecznictwa zwanej gemmoterapią, znaną i stosowaną przed rozpowszechnieniem homeopatii. Gemmoterapia to medycyna pąków, bazująca na wykorzystywaniu tkanki twórczej, czyli wzrostowej roślin. Gemma to po łacinie pączek. Czyli to
tak, jakby zjeść całe drzewo naraz.
Kotki z wielkanocnej palmy zjada się w celach przeciwkaszlowych, i bardzo słusznie. Bazie mają też właściwości przeciwgorączkowe i przeciwreumatyczne. Jednak
nie samymi baziami wierzby wiosna stoi. Marzec i kwiecień to najlepszy czas na pozyskiwanie (czyli żmudne skubanie) pączków różnych drzew i krzewów. I tak np.
bardzo popularnym surowcem leczniczym w przeziębieniu są pączki sosny (kto nie zna syropu z pędów sosny? a pędy to nic innego jak wyrośnięte pączki), w reumatyzmie – pączki topoli, w odtruwaniu organizmu i wzmacniająco na nerki i wątrobę – pączki buku, a przy stanach zapalnych dróg moczowych – pączki brzozy.
Nie zjadamy ich bezpośrednio z drzewa, bo zazwyczaj są gorzkie (oprócz pysznych pąków lipy, słodkawych i kisielowatych, a także pąków sosny i świerku – bardzo
aromatycznych i wspomagających nas przy chrypce czy katarze).
Zachęcamy do samodzielnych zbiorów pączków w lasach i na obrzeżach miast, zaparzanie pączków jak herbatki słodzonej miodem. A octomaniakom polecamy
zatopienie pączków w occie jabłkowym (organicznym!), maceracja trwa 2 tygodnie. I tak np. brzozowy lub olszowy ocet, zmieszany pół na pół z przegotowaną wodą,
z powodzeniem stosuje się na skórę twarzy jak tonik, jest świetny przy kłopotach trądzikowych, a ocet topolowy – do smarowania bolących kolan. Przy okazji zdradzimy, że pączki topoli pachną obłędnie.
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SALON OBYWATELSKI

Anna Zajdel zaprasza

Pojęcie edukacji obywatelskiej chcemy rozumieć szeroko i nie ograniczać się tylko do bycia przedstawicielami narodowości polskiej. Salon Obywatelski ma wpływać na kształcenie obywateli i obywatelek świata, otwartych na jego problemy i zdolnych działać także w przestrzeni międzynarodowej
i w warunkach globalizacji, różnorodności kulturowej czy społecznej. Ma za zadanie budować świadomość. Na poziomie lokalnym będziemy wykorzystywać przestrzeń OKeja, i nie tylko, na spotkania młodzieży gimnazjalnej i licealnej pragnącej wziąć udział w nowym OKejowym projekcie.
Za Alicją Pacewicz, działaczką społeczną i oświatową, możemy powtórzyć, że:
Edukacja obywatelska, jeśli nie chce rozminąć się z doświadczeniami ludzi młodych, musi zachować krytyczną postawę wobec współczesnego świata, a równocześnie wykorzystać potencjał sieci. Nie może ograniczać się do przekazywania wiedzy. Musi uczyć działania, współpracy i dawać doświadczenie własnej sprawczości.
edukacja ekologiczna.
Proponowane przez nas obszary pracy podczas cyklicznych spotkań dla młodzieży, •
które realizujemy w oparciu o wiedzę i doświadczenie, gotowe i autorskie scenariu- Realizacja programu będzie przebiegała podczas pogadanek i debat, ćwiczeń i ogląsze, ale także czerpiąc z otwartości i wiedzy osób uczestniczących, to między innymi: dania filmów, warsztatów tematycznych, uczestnictwa w wybranych programach
instytucji państwowych i organizacji pozarządowych oraz podczas spotkań z publi•
wzmacnianie tożsamości lokalnej,
cystami, reporterami i aktywistami.
•
współpraca w zespole/społeczności,
Zależy nam na promowaniu aktywnej postawy obywatelskiej, czyli takiej, która
•
funkcjonowanie systemu polityczno-społecznego,
mieści zarówno patriotyzm lokalny, jak wielokulturowość oraz postawy wolne od
•
prawo - jego rodzaje i funkcje,
uprzedzeń i agresji, a oparte na komunikacji, wzajemnym szacunku i rozumieniu
•
rozwijanie umiejętności liderskich i odpowiedzialności,
•
edukacja globalna (zrównoważony rozwój, handel międzynarodowy, prawo współzależności na świecie.
do edukacji, odpowiedzialna turystyka, alokacja produkcji),
Spotkania odbywają się w środy i piątki w godz. 18.00–
•
prawa człowieka i edukacja antydyskryminacyjna,
20.00. Zapraszamy serdecznie osoby w wieku gimnazjalnym,
•
edukacja konsumencka,
którym nie jest obojętna rzeczywistość, w której żyją.
•
wolontariat – inicjatywa i samodecydowanie o swoim życiu,

TURECKI WEEKEND
Anna Sobczak
Polska pod zaborami, kraj wytarty z mapy świata, a na dworze
Sułtana tureckiego prezentacja poselstw, a jedno krzesło puste.
– Gdzie poseł z Lechistanu – pyta władca Imperium.
– W drodze, Panie… – odpowiada Wielki Wezyr.
Ten fakt znają wszyscy Turcy i wspominają go nie tylko podczas
wizyt dyplomatycznych, ale i w sklepie spożywczym, gdy orientują się, że klient z Polski.
Bogata kultura i historia wielkiego Imperium i później Republiki Tureckiej, sześćsetletnie, nieprzerwane relacje z Rzeczpospolitą Szlachecką i Rzeczpospolitą Polską to temat na opasłe tomiszcza, nie do zgłębienia podczas jednego wieczoru
w OKeju. O poranku najmłodsi widzowie, za sprawą Teatru KA,
mieli okazję poznać tradycyjny turecki teatr cieni i przygody
KARAGÖZA, który tym razem postanowił zostać rybakiem.
Historyczno-literacko-muzyczny turecki weekend w tulipanowym anturażu miał nam nieco przybliżyć kilka uroków tego
kraju. Wieczorem gościła u nas pani Anna Mizrahi, tłumaczka literatury tureckiej i serialu „Wspaniałe Stulecie”, który od kilku
lat bije rekordy oglądalności na świecie i w Polsce. Filmowa historia miłości Sulejmana Wspaniałego do Rusinki zwanej Hürrem była kanwą do opowieści, pretekstem do dyskusji i zadawania pytań o kulisy powstania serialu i o to, jak się ma świat
w nim przedstawiony do XVI-wiecznej rzeczywistości. Damska część widowni jednogłośnie okrzyknęła (owestchnęła) Bali
Beya najprzystojniejszym junakiem serialu. Była także okazja do wymiany opinii na temat twórczości noblisty Orhana Pamuka i do refleksji na temat tego, czy islam sam w sobie stanowi dla nas zagrożenie. Nie stanowi – jak stwierdziła pani Anna
Mizrahi – zagrożeniem są radykalizmy wszelkiej maści. Po obu stronach.
Podsumowaniem wieczoru był koncert zespołu NANELI LALE wykonującego muzykę opartą na tradycyjnych makamach
osmańskich i utwory Alego Ufki, lwowiaka wziętego w jasyr przez Tatarów i przywiezionego na dwór sułtana Murada IV.
Aby bliżej poznać kulturę Turcji zachęcamy do szukania w bibliotekach książek Elif Safak, Ece Temelkuran czy Ahmeta
Ümita, tłumaczonych przez najlepsze w Polsce tłumaczki literatury tureckiej: panie Annę Akbike Sulimowicz i jej uczennicę
Annę Mizrahi (Polat). Nie zapominajmy, że to właśnie jakość tłumaczenia pozwoli Państwu poczuć to, co autor miał na myśli.

LISTY doElizy

Szanowna Pani Elizo,
jestem aktywnym dziadkiem, czynnie biorę udział w wychowaniu wnuków, staram się zabierać oboje do teatrów, na koncerty, spacery niedzielne. Bardzo mnie cieszy, że nasze miejskie centrum kultury dość regularnie
organizuje koncerty i spektakle teatralne skierowane do
młodego widza – to ogromna oszczędność czasu, gdyż
nie trzeba przebijać się aż do pobliskiej metropolii, by
zakosztować godnej rozrywki na całkiem przyzwoitym
poziomie. Nie mam żadnych zastrzeżeń do jakości oferty
centrum kultury, jako że ostatnimi czasy zapraszane
grupy teatralne, to w istocie wysoka półka. Jednakże
muszę dać upust swej irytacji na sposób organizacji
widowni: czy udałoby się wpłynąć nieco na decydentów, by poświęcili odrębny czas na edukację młodej
widowni? Może nawet nie tyle samych widzów, co ich
młodych rodziców. Zacnym jest, że w ogóle decydują się
oni przyprowadzić swe pociechy „na teatrzyk”, zamiast
podać do rączki jedną z modnych ostatnio zdobyczy
cywilizacji, by latorośl zapatrzona w mały ekranik nie
przysparzała kłopotu, ale…. No właśnie: ale. Teatr to
także widownia. Gdy jej zabraknie – bo zajęta piciem

soczku, odwijaniem łakoci z szeleszczących papierków
– wówczas i teatr nie jest tym, czym powinien. Brwinów to nieduże, lecz dostojne miasteczko, gdzie mieszka wielu kształconych obywateli, którzy nie klaszczą
pomiędzy poszczególnymi częściami koncertu, nim ten
nie wybrzmi w całości. Wydaje mi się zatem, że obowiązkiem Centrum Kultury jest także praca u podstaw,
czyli kształcenie widowni. A temat ten znajduję zaniedbanym.
Z poważaniem
wierny Pani czytelnik
Szanowny Panie,
ma Pan absolutną rację, że kształtowanie zachowań
odbiorców kultury, uczenie ich kodów kulturowych
i umiejętności odbioru różnorodnych form to zadanie
równie ważne jak zaprojektowanie samej oferty. Ma
Pan absolutną rację, że teatr – wszystko jedno, czy
zaistnieje w sali z miękkimi fotelami i kotarami z atłasu, czy w kolorowej świetlicy wiejskiej, to nadal teatr
ze wszystkimi tego konsekwencjami i bez widowni
nie zaistnieje wcale. Myślę, że dobrą wskazówką dla
organizatorów imprez kulturalnych z naszego Ośrodka Kultury może być subtelny przekaz pianisty, który
w ostatnią niedzielę lutego mistrzowsko wykonał dla

nas Wariacje Goldbergowskie J.S. Bacha: pan Mariusz
Klimsiak okrasił swój występ krótkim wprowadzeniem do utworu, opowiedział historię jego powstania
oraz budowę. W eleganckiej formie poinformował
widownię, ile minut dokładnie trwa utwór i z ilu części się składa. Nikt nie wyrwał się, jak nie przymierzając, filip z konopi takich czy innych. Inna sprawa, że na
koncerty muzyki poważnej organizowane w OKeju
przychodzi ta zacna część widowni brwinowskiej, do
której i Pan należy. Wyzwaniem są młodzi widzowie:
duża część oferty OKeja skierowana jest właśnie do
nich i nie bez powodu: mały ośrodek ma za zadanie
nauczyć korzystania z oferty kulturalnej od najmłodszych lat po to, by teatry i sale koncertowe w
metropoliach nie świeciły pustkami. Cieszy nas, że
młodzi rodzice z dziećmi coraz liczniej przybywają na
koncerty prowadzone przez Panią Joannę Kozłowską
i na comiesięczne spektakle teatralne. Im częściej,
tym większej wprawy nabędą jako widzowie. Niemniej jednak temat, który Pan poruszył, jest bardzo
ważny i zapewniam, że Pański postulat nie pozostanie bez odzewu.
Z głębokim ukłonem
Eliza
list ydoeliz y@ok .br winow.pl

2 kwietnia
SZTUKA NA SOBOTĘ
sitodruk z AGĄ BRWI
[OKej, ul. Wilsona 2, Brwinów]
16.00
3 kwietnia
OPOWIEŚĆ Z CZUKOTKI
MATEUSZA KUBIAKA
wykład BUKW
[OKej, ul. Wilsona 2, Brwinów]
17.00
6 kwietnia
PRZEGLĄD TEATRÓW
AMATORSKICH BeST
[OKej, ul. Wilsona 2, Brwinów]
10.00
9 kwietnia
ALI BABA I CZTERECH
ROZBÓJNIKÓW_Teatr MAŁE MI
Objazdowy Spektakl
dla Najmłodszych
[OKej, ul. Wilsona 2, Brwinów]
11.00
[Owca, ul. Cyprysowa 4, Owczarnia]
15.00
10 kwietnia
ALI BABA I CZTERECH
ROZBÓJNIKÓW_Teatr MAŁE MI
Objazdowy Spektakl
dla Najmłodszych
[Świetlica OK, ul. Krótka 10, Otrębusy]
11.00
18 kwietnia
HANNA GŁODKOWSKA
ELŻBIETA KWIATKOWSKA
malarstwo
[OKej, ul. Wilsona 2, Brwinów]
18.00
17 kwietnia
PORANEK MUZYCZNY
z PATRYCJĄ NAPIERAŁĄ
koncert perkusyjny dla dzieci
i młodzieży
[OKej, ul. Wilsona 2, Brwinów]
11.00
22 kwietnia
LECH JANERKA
koncert
[OKej, ul. Wilsona 2, Brwinów]
18.00
24 kwietnia
FESTIWAL KRÓTKICH METRAŻY
w ramach obchodów
ROKU WACŁAWA KOWALSKIEGO
[OKej, ul. Wilsona 2, Brwinów]
17.00
Gminny Ośrodek Kultury OKej
Wilsona 2 , 05-840 B r w i n ó w
email: o k @ o k . b r w i n o w . p l
telefon: (22)
729
59
34
faks:
(22)
729
34
15
h t t p : // w w w . o k . b r w i n o w . p l
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Podczas obozu EuroWeek wszyscy mówią
po angielsku. Relację z zimowego wyjazdu
przygotowała jedna z uczestniczek, uczennica ZSO w Brwinowie.

T

he EuroWeek was a training camp where all the activities were conducted by the volunteers from all
over the world from such countries like Mexico, Kenya,
India, Vietnam, France, Indonesia.
uring the Team Building Workshops we had a
chance to overcome our shyness – creating and
presenting short but funny shows. Believe it or not but
we were forced to speak English as it was the only way
to communicate with the volunteers who were very
friendly and enthusiastic. They also gave us the presentations about their countries and shared with us their
experience about the Erasmus Project.

D

U

nfortunatelly, the weather was horrible but still on
the first day it was snowy and durig the walk we
admired amazing waterfalls and had a snowball fight.
On Saturday we went on the trip to Kłodzko and Bystrzyca Kłodzka where we went to unforgettable Muzeum Filumenistyczne.
k o m u n i k a t

Czytamy dzieciom
Fot. Przedszkole w Otrębusach

Fot. ZSO w Brwinowie (2)

Relacja z EuroWeek

W otrębuskim
p r z e d s z ko lu
czytamy dzieciom codziennie – zapewnia
dyrektor Irena
To k a r e w i c z -Romanowska.
Czytają też rodzice i zaproszeni goście.

W
F

or me the EuroWeek was an exciting experience and I hope I'll go
there again.
– Marta Goldmann,
uczennica ZSO w Brwinowie

bieżącym roku szkolnym jednym z kierunków
polityki oświatowej państwa jest „Rozwijanie
kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci” Raz w miesiącu wychodzimy
do biblioteki, gdzie czyta dzieciom pani bibliotekarka.
Wypożyczamy przy tej okazji książeczki do czytania w
przedszkolu. Raz w miesiącu czytają goście. Ostatnio
czytał dzieciom Andrzej Jarzyński, asystent Burmistrza Gminy Brwinów.
– Irena Tokarewicz-Romanowska
dyrektor Samorządowego Przedszkola w Otrębusach

Pełna miska dla schroniska
Luty był w Słonecznym Przedszkolu „miesiącem dobroci oraz dobrych uczynków”.
Przedszkolaki zbierały karmę dla psów
przebywających w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Milanówku.

D

zieci odwiedziła wolontariuszka ze schroniska
– pani Monika – wraz z czworonożnym przyjacielem psem Julianem. Przedszkolaki dowiedziały się, jak
należy do psa podchodzić, witać się z nim, karmić, głaskać, bawić się. Obserwowały również jego zachowanie
i reakcje na wydawane komendy. Wiele radości sprawiła dzieciom wspólna zabawa z psem w „Raz dwa trzy,
baba Jaga patrzy”. W akcji wspólnie zebraliśmy ponad
170 kg suchej i mokrej karmy dla zwierzaków.
– Anna Spinek,
Samorządowe Przedszkole nr 3 w Brwinowie
Fot. Słoneczne
Pr ze dszkol e
(3)
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Wrotkarstwo

Piłka nożna

Tenis stołowy
TG Sokół

Dzieci, młodzież, dorośli – zajęcia
bezpłatne w ramach zadania
publicznego dotowanego przez
gminę (w zawodach uczestniczą
członkowie klubu). Treningi w ZS
nr 1 oraz BGŻ Arena Pruszków.
www.kobra-brwinow.pl

Dzieci, młodzież, dorośli – zajęcia bezpłatne w ramach zadania
publicznego dotowanego przez
gminę (w rozgrywkach ligowych
uczestniczą członkowie klubu,
dodatkowo rozwijana jest współpraca z Legia Soccer Schools).
Treningi na stadionie oraz
w ZSO w Brwinowie.
www.naprzodbrwinow.pl

Treningi wszystkich grup w środy
i piątki w godz. 19.30–21.30 przy
ul. Żwirowej 16 w Brwinowie.
Zajęcia bezpłatne w ramach
zadania publicznego dotowanego
przez gminę .
www.sokolbrwinow.com.pl

Kobra Brwinów

Kulturystyka
TG Sokół
Treningi dla dorosłych.

Koszykówka
MKS Pruszków

Treningi dla dzieci ze szkół podstawowych w ZSO w Brwinowie.
www.treningi.mkspruszkow.pl

BKS Naprzód

Ogień Brwinów

Piłka nożna
halowa
TG Sokół

Dzieci z klad I-IV trenują w ZS
nr 1 w Brwinowie, natomiast
seniorzy (powyżej 16 lat) na
boisku przy ZSO w Brwinowie, ul
Żwirowa 16. tel. 602 199 082

Piłka nożna halowa w środy
i piątki w godz. 21.30–23.00
w hali przy ul. Żwirowej 16 w
Brwinowie. Zajęcia bezpłatne
w ramach zadania publicznego
dotowanego przez gminę .

Sztuki walki

Siatkówka

Pantera Brwinów
Judo i jujitsu – nowy nabór dla
dorosłych do końca marca.
www.pantera-brwinow.org

z a p r o s z e n i a

k l u b ó w

Różne dyscypliny sportu. Zajęcia
bezpłatne w ramach zadania
dotowanego przez gminę, prowadzone w ZS w Otrębusach.
tel. 606 209 495

zajęcia dla dzieci, młodzieży
i dorosłych

Dziedziny dotowane
przez gminę
Brwinów w ramach wspierania
działalności pożytku publicznego.

Tennis Life

Treningi w poniedziałki w godz.
21.00–23.00 w hali przy ul. Żwirowej 16 w Brwinowie. Zajęcia
Bushi Team (karate) bezpłatne w ramach zadania
Zajęcia bezpłatne w ramach zada- publicznego dotowanego przez
nia publicznego, hala przy
gminę.
ul. Żwirowej 16 w Brwinowie.
tel. 501 812 157, 506 063 936

UKS Otrębusy 1

Sport
Tenis ziemny

TG Sokół

Zajęcia dla
mieszkańców
Kań i Otrębus

Treningi dla dzieci (program
Tenis10 rozpoczynający się od
wieku 7-8 lat) oraz młodzieży.
Zajęcia na kortach w Brwinowie
przy ul. Żwirowej 18.
tel. 693 359 807
www.kstennislife.com.pl

Lekkoatletyka
UKS Otrębusy 1

Treningi dla uczniów szkół
podstawowych i gimnazjum
prowadzone w hali i na boiskach
przy ul. Żwirowej 16 w Brwinowie. Zajęcia bezpłatne w ramach
zadania publicznego dotowanego
przez gminę. tel. 606 209 495

s p o r t o w y c h

JU JITSU

www.pantera-brwinow.org.pl

Sztuka Walki Obronnej dla KOBIET
Poprawa sprawności fizycznej oraz umiejętność radzenia sobie
w sytuacjach zagrożenia

Początkująca - nowa grupa tylko dla Pań
Zgłoszenia do 30 marca 2016 r
Pierwszy trening – 30(środa) marca 2016 r. godzina 19.00
Miejsce – Klub Sportowy „Pantera-Brwinów” ul. Turystyczna 4
Strój na trening : koszulka t-shirt / spodnie długie (sportowe) / klapki
(do przejście na salę treningową) / ćwiczymy boso .
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Stowarzyszenie Jeździeckie „Szarża” z ułańską fantazją i wartościami
SJ „Szarża” to klub jeździecki,
a zarazem wywodząca się ze
środowiska studenckiego organizacja pożytku publicznego (OPP), która w 2015 r. obchodziła okrągłą, 30 rocznicę
powstania.

D

ziałalność
stowarzyszenia
opiera się całkowicie na pracy wolontariuszy: wachmistrzowie
na swoich dyżurach (wachtach)
karmią konie, wyprowadzają je na
o g ł o s z e n i e

:

padoki, ścielą im w boksach i dbają o porządek w stajni. Instruktorzy również pracują społecznie.
Są to osoby, które ukończyły kurs
instruktorski i posiadają Srebrną
Odznakę Jeździecką. Jazda konna
w SJ "Szarża" to nie tylko rekreacja,
ale także ciągły rozwój i osiąganie
kolejnych stopni jeździeckiego wtajemniczenia. Instruktorzy to najczęściej byli kursanci czy wachmistrzowie, którzy kwalifikacje zdobyli
podczas treningów i obozów szkoleniowych organizowanych w SJS.
j e d e n

p r o c e n t

S

posobów na zaangażowanie się
w funkcjonowanie stowarzyszenia jest bardzo wiele: SJ "Szarża"
potrzebuje pomocy informatyków,
prawników, grafików, fotografów,
weterynarzy czy osób z lekkim piórem... Wolontariusze mają możliwość pobierania bezpłatnych lekcji
jazdy konnej, bezpłatnego wypoczynku na obozach jeździeckich na
Mazurach oraz udziału w zawodach
w skokach przez przeszkody, Hubertusie czy Dniu Św. Jerzego.

J

edną z najważniejszych wartości
SJ „Szarża”, będącą kontynuacją
tradycji polskiej kawalerii, jest szacunek dla koni. Stowarzyszenie posiada własne konie i to na ich utrzymanie przeznacza gros dochodów ze
o g ł o s z e n i e

:

swej działalności statutowej. Konie,
które pracują w stowarzyszeniu,
mogą godnie dożyć swoich dni.
„Szarża” podejmuje też wiele
działań promujących zdrowy
tryb życia oraz współpracę ze zwierzętami, w tym końmi. Są to m.in.
warsztaty dla dzieci i młodzieży
szkolnej, obozy rodzinne na Mazurach, a także półkolonie dla dzieci
organizowane w Popówku.

SJ

W

planach na najbliższe lata jest
intensyfikacja działalności
prowadzonej na rzecz osób narażonych na problem ubóstwa i/lub wykluczenia: osób niepełnosprawnych,
uchodźców oraz dzieci i młodzieży
w trudnej sytuacji życiowej.
– Stowarzyszenie Jeździeckie Szarża

j e d e n

p r o c e n t

1925-2016 - 91 lat
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Punkty, w których można otrzymać Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy Brwinów „Ratusz”. Kolejne wydanie planowane jest 20 maja 2016 r.

BRWINÓW: INSTYTUCJE, PLACÓWKI OŚWIATOWE, Przychodnie, AGENCJA POCZTOWA		
Urząd Gminy Brwinów – ul. Grodziska 12 oraz ul. T. Kościuszki 4A  Biblioteka Publiczna w Brwinowie – ul. Grodziska 12  Gminny Ośrodek
Kultury – ul. Wilsona 2  Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej – ul. T. Kościuszki 4A  ZS nr 1, ul. J. Piłsudskiego 11  ZSO, ul. Żwirowa 16 
Przedszkole Słoneczne, ul. Słoneczna 6  Przedszkole Leśne, ul. S. Lilpopa 4  Filia przedszkola, ul. J. Piłsudskiego 19  NZOZ Alfa – ul. Powstańców
Warszawy 8  NZOZ Peronowa, ul. Peronowa 4B  Agencja pocztowa, ul. 11 Listopada 4F/F				
BRWINÓW: SKLEPY
Sklep „Czwórka” – ul. Grodziska 4,  Apteka – ul. Grodziska 7  sklep – ul. Grodziska 10  Książki Galeria Brwinów – ul. Grodziska 46  Hurtownia
Magmar – ul. Wilsona 52  Sklep Krokodyl – ul. Wilsona  Sklep Jaworek – ul. Wilsona 28A  sklepy przy Rynku: Zdrowa żywność  Carrefour 
Antoniak  Melba  Top Market Zygzak, ul. Armii Krajowej 14  sklep – ul. Kościelna 19  sklep – ul. Płocka 13  sklep – ul. Powstańców Warszawy 30
 Społem – ul. Pszczelińska 48  sklep – ul. Kraszewskiego 1  sklep U Jacka – ul. Sochaczewska 19  sklep na Borkach – ul. Kępińska 66  kioski
przy rondzie W. Kowalskiego (obok GOK-u i TAXI) 				
SOŁECTWA: INSTYTUCJE i SKLEPY					
otrębusy: Zespół Szkół – ul. M. Piaseckiego 2  Toeplitzówka – Biblioteka, NZOZ – ul. Wiejska 1  Przedszkole – ul. Wiejska 1A  świetlica Gminnego Ośrodka Kultury – ul. Krótka 10  sklep Kurczak – ul. Krótka 9  piekarnia AK – ul. Wiejska 21  sklep Społem przy WKD – ul. Natalińska 21
 piekarnia Witaszczyk przy WKD  sklep przy WKD – ul. Natalińska 23 kanie: sklep „Małgosia” – ul. J. Piłsudskiego 58  sklep przy WKD, ul.
J. Piłsudskiego 11  Patataj – ul. Krótka 9  Os. Słoneczne – Galeria Pasja, owczarnia: NZOZ Basis, ul. Kazimierzowska 33D
DZIĘKUJEMY ZA POMOC W DYSTRYBUCJI „RATUSZA” SOŁTYSOM SOŁECTW:
 Biskupice  Czubin  Krosna  Milęcin  Terenia  Owczarnia  Żółwin  Parzniew  Falęcin  Moszna  Domaniew  Kotowice  Koszajec

