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Akcja sadzenia dębów przy drodze Brwinów – Parzniew
W sobotę 9 kwietnia 2016 r. mieszkańcy gminy Brwinów zasadzili ponad 100 dębów
przy ścieżce rowerowej z Brwinowa do Parzniewa.

A

kcja sadzenia, której organizatorami byli
Urząd Gminy Brwinów oraz Fundacja EkoRozwoju, przeprowadzona została w ramach
programu „Drogi dla natury”. W sobotę tuż po
godzinie 10, po zaprezentowaniu przez pracowników Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa
przykładowego posadzenia drzewka, uczestnicy
wydarzenia ruszyli do swoich dębów. Ponad 100
dębów zostało posadzonych przez mieszkańców
gminy: rodziny, dorosłych i dzieci, przedstawicieli stowarzyszeń, szkół, sołectw, gminnych
Ochotniczych Straży Pożarnych, jednostek organizacyjnych urzędu.

W

T

acy właśnie w przeważającej większości są
mieszkańcy gminy Brwinów: zaangażowani i
aktywni, żywiołowi i mądrzy, dumni i szlachetni
– jednym słowem: wspaniali – podkreślał zadowolony burmistrz Arkadiusz Kosiński.

akcji wzięło udział kilkaset osób. Wszyscy dostali pamiątkowe przypinki z logo
akcji, a najmłodsi cieszyli się smakiem kolorowych lizaków. – To był wspaniały dzień! Byliśmy
świadkiem wielkiej sprawy. Każdy posadził swoje
drzewo. Moc była z nami. Tyle zaangażowania
ze strony władz lokalnych i mieszkańców w życiu
nie widziałam. Brawo gmina Brwinów, gratuluję
burmistrzowi, pracownikom Referatu Ochrony
Środowiska i Rolnictwa, brawo „Drogi dla Natury” – jak zawsze każda idea musi trafić na podatny grunt. Gmina Brwinów z pewnością takim jest.
Zapisaliśmy się na kartach historii. Cieszę się, że
miałam możliwość wspierać organizację i nadzorować przebieg prac. Dziękujemy wszystkim, było
wspaniale – powiedziała Dominika Krop-Andrzejczuk z Fundacji EkoRozwoju. Uczestnicy
akcji też byli z niej zadowoleni. „Świetny pomysł, wspaniała akcja”, „Wielkie gratulacje dla
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pomysłodawców”, „Piękna
inicjatywa. Wielkie brawa
dla ludzi w to zaangażowanych” – to tylko niektóre
opinie. Dęby kolumnowe
utworzyły szpaler wzdłuż
ścieżki rowerowej z Brwinowa do Parzniewa na odcinku około 2 km.

z a p r o s z e n i e

urmistrz Arkadiusz Kosiński, witając przybyłych gości, opowiadał o największej obecnie inwestycji prowadzonej przez gminę Brwinów. Podkreślał jej znaczenie dla rozwoju sportu
w gminie i dla szkoły, która do tej pory dysponowała małą salą gimnastyczną. Dziękował też
Pawłowi Karpińskiemu – wiceprezesowi firmy
KARTEL S.A. z Jędrzejowa, która jest wykonawcą tej inwestycji i kierownikowi budowy Rafałowi Zygmuntowi za sprawne prowadzenie prac.

N

a uroczystość przybyli m.in. starosta pruszkowski Maksym Gołoś, inspektor nadzoru
budowlanego Marzena Kaleta, dyrektor PGE
Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Pruszków
Wojciech Wojtkowski, sołtysi i radni z przewodniczącym Sławomirem Rakowieckim na czele,
Dokończenie na str. 2 >>>
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Dokończenie ze str. 1 >>>
a także kierownicy jednostek organizacyjnych, dyrektorzy szkół, przewodniczące rady rodziców i samorządu uczniowskiego.
tarosta Maksym Gołoś gratulował gminie podjęcia tej inwestycji. Podkreślił, że takie obiekty
są bardzo potrzebne dla rozwoju
sportu i wzrostu aktywności wśród
dzieci, młodzieży i dorosłych. Zaznaczył, że jest to jedna z ważniejszych inwestycji sportowych i jako
pierwszy publiczny budynek pasywny w regionie może być inspiracją
dla innych gmin. List od przewodniczącej rady powiatu pruszkowskiego Marii Makowskiej odczytała

S

radna Urszula Wojciechowska. Swoje zadowolenie wyraziła też dyrektor
Zespołu Szkół nr 1 Anna Kurman
oraz przewodniczące samorządu
uczniowskiego z gimnazjum – Michalina Pruska oraz szkoły podstawowej – Aleksandra Tymińska. Wiceprezes firmy KARTEL S.A. Paweł
Karpiński obiecał, że jego firma i
tym razem postara się zakończyć
prace przed terminem. Poświęcenia
kamienia węgielnego dokonał ks.
Arkadiusz Śledzik, wikariusz parafii
św. Floriana w Brwinowie.

H

późniejszego utrzymania. Budynek ma posiadać trzy kondygnacje
o łącznej powierzchni 1914 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. Widownia będzie wyposażona w 224 miejsca siedzące. Łączna
powierzchnia areny o wymiarach
44,75 m x 22,5 m i wysokości 7,05 m
umożliwi rozgrywanie spotkań na
poziomie krajowym. Hala sportowa
będzie połączona ze szkołą, a obecny
budynek gimnazjum zostanie przebudowany: powstanie winda dla
osób niepełnosprawnych, a kształt
dachu zostanie zmieniony w taki
sposób, żeby nie było problemów
z nagrzewaniem się pomieszczeń
w ciepłe dni.

K

oszt inwestycji przekracza
9 mln zł. Gmina Brwinów już
otrzymała na ten cel dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej dla Województwa Mazowieckiego w wysokości 2 mln zł.

ala sportowa będzie nowoczesnym budynkiem w standardzie pasywnym, co obniży koszty

Przebudowy kolejnych dróg

Krosna: budowa
wodociągu
Rozpoczęła się budowa sieci
wodociągowej przy ul. Słonecznej w miejscowości Krosna Wieś. Prace zakończą się
do końca lipca 2016 r.
Budowa wodociągów na terenach
wiejskich wymaga pokonywania
dużych odległości, by dotrzeć do
kolejnych gospodarstw domowych.
Krosna zyska w tym roku sieć
o długości 1,2 km. Wykonawcą robót wyłonionym w przetargu jest
firma Wykonawstwo Robót Wodno-Sanitarnych Bango z Płocka. Koszt
robót wyniesie 100 996,79 zł.

Koszajec: kanalizacja
Kolejna miejscowość gminy
Brwinów zostanie podłączona
do kanalizacji. Prace w Koszajcu mają trwać do jesieni 2017 r.
Trwa jeszcze analiza ofert przetargowych. Na przetarg wpłynęły trzy
oferty. Są sprawdzane i analizowane.
o g ł o s z e n i e

Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza
nabór na wolne stanowisko pracy

Referat Inwestycji i Remontów rozpoczął kilka dużych inwestycji
drogowych. Można już obserwować postępy prac.
rzebudowa ulicy Borkowej
ma zakończyć się w sierpniu.
W zakres wykonywanych prac
wchodzi m.in. przebudowa odcinka
od ul. Lilpopa do „ślepego” sięgacza
w stronę ul. Otrębuskiej i modernizacja skrzyżowań ul. Borkowej
z ulicami bocznymi. Dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu zaplanowane zostały dwa skrzyżowania
wyniesione: przy ul. Poprzecznej
i Różanej oraz Kępińskiej. – Zakres
robót obejmuje także wykonanie
odwodnienia pasa drogowego poprzez zestawy wpustów drogowych
połączonych ze studniami rozsączająco-chłonnymi – wyjaśnia Szymon Jarząbek z Referatu Inwestycji
i Remontów. Koszt prac wyniesie



1.147.500 zł. Ciąg komunikacyjny
wraz z ul. Borkową utworzy ul. M.
Konopnickiej. W kwietniu został
ogłoszony przetarg na jej przebudowę. Prace mają się zakończyć do
końca lipca.
rwają prace związane z przebudową ul. Żurawiej w Brwinowie.
Jest to pierwszy etap dużej inwestycji obejmującej remont ciągu ulic
Mickiewicza i Żurawiej. Koszt realizacja całej inwestycji, zaplanowanej
na lata 2016–2017 to 2.875.000 zł.
Wykonawcą przebudowy jest firma
MKL-BUD z Warszawy.

T

N

a plac budowy został już wprowadzony wykonawca chodnika
w ul. Nadarzyńskiej w Żółwinie.

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

Podinspektor/Inspektor
ds. drogowych
w Referacie Inwestycji i Remontów

Fot. Urząd Gminy Brwinów – PR

P

Wśród wymagań m.in.:
• wykształcenie: średnie – techniczne
lub wyższe – techniczne,
• minimum 3 lata stażu pracy,
• doświadczenie w zakresie nadzorowania
robót drogowych.

Przetarg wygrała firma FAL-BRUK
z Warszawy, która zrealizowała już
z powodzeniem kilka inwestycji
drogowych na terenie gminy. Odcinek chodnika od ul. Kasztanowej
do Słonecznej wraz z odwodnieniem
kosztować będzie 712.170 zł.

Pełne informacje na temat naboru
na stronie www. brwinow.pl, w Biuletynie
Informacji Publicznej.
Referat Kadr i Organizacji, tel. 22 738 26 23
Termin składania dokumentów (osobiście
lub pocztą, z odpowiednim dopiskiem na
kopercie) upływa 29 kwietnia br. o 1200.

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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Brwinów, Błonie i Ożarów Mazowiecki
29 marca 2016 r. burmistrzowie Brwinowa, Błonia i Ożarowa
Mazowieckiego zawarli umowę o współpracy, której celem
jest realizacja wspólnego projektu w ramach unijnej inicjatywy
Urban Innovative Actions, czyli Miejskie Działania Innowacyjne.

G

mina Brwinów współpracuje
już z Milanówkiem i Podkową
Leśną w ramach Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów, jednak
warunki konkursu dotacyjnego
ogłoszonego przez Komisję Europejską sprawiły, że Brwinów startuje
tym razem z sąsiadami z północy:
|w ramach unijnej inicjatywy o dofinansowanie mogą się starać miasta
powyżej 50 tys. mieszkańców lub
partnerstwa sąsiednich miast i gmin
miejsko-wiejskich, które łącznie mają powyżej 50 tys. mieszkańców.

G

Fot. Urząd Gminy Brwinów – PR

mina Brwinów przygotowała
i złożyła już do Komisji Europejskiej wspólny wniosek wraz
z projektem pod nazwą „Kierunek
energotransformacja – zastosowanie rozwiązań energooszczędnych
w budynkach użyteczności publicznej”. W ramach projektu planowane jest wykonanie dokumentacji
projektowej oraz budowa budynku
użyteczności publicznej w Brwi-

nowie. Budynek wielofunkcyjny,
który służyłby m.in. jako siedziba
Urzędu Gminy Brwinów, miałby
powstać w technologii budownictwa
pasywnego. Pozwoli to na znaczne
oszczędności energii. Projekt zakłada wykorzystanie innowacyjnych
rozwiązań i zastosowanie wysokich
standardów energetycznych. Gmina
Błonie również planuje budowę wielofunkcyjnego centrum usług administracyjnych. Ożarów Mazowiecki
stawia na adaptację już istniejącego
budynku.

Komentarz burmistrza Arkadiusza Kosińskiego
na temat przedstawionego w konsultacjach strategii
komunikacyjnej przebiegu drogi przy

Osiedlu Sochaczewska.

W przetargu wyłoniliśmy wykonawcę studium komunikacyjnego, który dokonał analizy problemów Brwinowa, Milanówka i Podkowy Leśnej i przedstawił wyniki swojej pracy. A te – niezależnie
od tego, czy są słuszne i czy zawierają błędy – powinny zostać opublikowane
i poddane konsultacjom społecznym, co też zostało zrobione zgodnie z regułami dofinansowania projektu „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów". Nie pozbawia nas to oczywiście prawa do wniesienia uwag i zastrzeżeń.
Chcę uspokoić mieszkańców Osiedla Sochaczewska: wariant przewidujący
budowę drogi bezpośrednio przy ich domach nie uzyska pozytywnej opinii Urzędu Gminy Brwinów, co oznacza, że trafić może tylko do kosza. Taki
przebieg zachodniej obwodnicy Brwinowa byłby sprzeczny z obowiązującym
od kilkunastu lat studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Brwinów, które przewiduje budowę takiej drogi przez
pola SGGW pomiędzy Osiedlem a zabudowaniami Grudowa.
z a p r o s z e n i a

U

rban Innovative Action to inicjatywa Komisji Europejskiej,
której celem jest wspieranie innowacyjnych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich. Udział w inicjatywie biorą
państwa Unii Europejskiej, a każdy
projekt może otrzymać dofinansowanie w wysokości do 5 mln euro,
czyli 21 250 000 zł.

Zaproszenie na uroczystości

3 maja

w Brwinowie

 godz. 1030
Msza Swięta
Wspólne zdjęcie. z lewej strony – burmistrz Błonia Zenon Reszka, w środku – burmistrz gminy Brwinów Arkadiusz Kosiński, z prawej – burmistrz
Ożarowa Mazowieckiego Paweł Kanclerz.

Rozbudowa strażnicy OSP w Żółwinie
Gmina Brwinów rozbuduje w tym roku strażnicę Ochotniczej
Straży Pożarnej w Żółwinie. Umowa z wykonawcą została podpisana 22 marca 2016 r., a już widać duży postęp prac.
Prace mają potrwać do końca listopada 2016 r. Przetarg wygrała firma
Kartel S.A., która z powodzeniem
zrealizowała budowę gimnazjum
w Otrębusach, a obecnie jest w
trakcie budowy hali sportowej w
Brwinowie. Uroczyste podpisanie
umowy odbyło się w budynku OSP
w Żółwinie. Uczestniczyli w nim:
burmistrz Arkadiusz Kosiński, zastępca burmistrza Sławomir Walen-

dowski, z Referatu Inwestycji i Remontów - kierownik Urszula Wróbel oraz Lidia Stachyra, kierownik
Zespołu ds. Zamówień Publicznych
Halina Bąk, strażacy żółwińskiej
OSP na czele z prezesem Karolem
Zakrzewskim oraz naczelnikiem Jarosławem Prusakiem, a także wiceprezesi firmy Kartel S.A. Paweł Karpiński i Tomasz Sękiewicz. Wartość
zawartej umowy to 1,39 mln zł.

w intencji Ojczyzny
w kościele
św. Floriana
w Brwinowie

 godz. 1130
Uroczystości

pod pomnikiem
Niepodległości

 godz. 1145
Koncert

XVIII-wieczne
pieśni patriotyczne

RodzinnA
wycieczkA rowerowA
św. Floriana zaproszenie na str. 5
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Wybory nowego radnego w okręgu IX

Start Programu Rodzina 500 Plus

Radny Krzysztof Falkowski złożył rezygnację z pełnienia
funkcji radnego. W związku z tym w okręgu nr 9 w niedzielę
5 czerwca 2016 r. odbędą się wybory uzupełniające do Rady
Miejskiej w Brwinowie.

Gmina Brwinów rozpoczęła realizację Programu Rodzina 500
Plus. Wnioski składać można w otwartym od 1 kwietnia 2016 r.
biurze Działu Świadczeń Środowiskowego Ośrodka Pomocy
Społecznej przy ul. Kościuszki 1E lub przez Internet.

adny Krzysztof Falkowski złożył rezygnację 18 lutego 2016 r.
Komisarz Wyborczy stwierdził wygaśnięcie mandatu radnego, a Wojewoda Mazowiecki zarządził wybory
uzupełniające do Rady Miejskiej w
Brwinowie. Zarejestrowało się 5 komitetów wyborczych. Do 26 kwietnia
2016 r. mają one czas na zgłoszenie
kandydatów na radnego do Miejskiej
Komisji Wyborczej.

W ciągu dwóch pierwszych tygodni
kwietnia wpłynęło 1100 wniosków.
Niemal połowę (543 wnioski) złożono osobiście w Dziale Świadczeń
ŚOPS-u. 557 wniosków wpłynęło
drogą elektroniczną. We wnioskach
składanych przez internet pojawia
się sporo błędów, które muszą zostać
poprawione. Pracownicy ŚOPS-u
będą się kontaktować z wnioskodawcami w tej sprawie. Natomiast wnioski składne osobiście są sprawdzane
przez pracowników w momencie ich
złożenia. Następnie są wprowadzane
do systemu, w którym będą przy-

R

W

Fot. Urząd Gminy Brwinów – PR

niedzielę 5 czerwca 2016 r. na
wybory udadzą się wyborcy
ujęci w spisie wyborczym okręgu
nr 9, który obejmuje następujące ulice w Brwinowie: Akacjowa, Gardenii, Graniczna numery parzyste 2-32,
Helenowska, Jesionowa, Krańcowa,
Mazowiecka, Miodowa, Nowoprojektowana, Owsiana numery nieparzyste 11-37 oraz numery parzyste
18-34, Parzniewska, Pedagogiczna
numery nieparzyste 19-55 oraz numery parzyste 22-50, Piastowska,
Polna, Pruszkowska numery nieparzyste 45-49, Pszczelińska numery
nieparzyste 33-99j, Rodzinna, Wiktorska, Wiosenna numery nieparzyste 11-21 oraz numery parzyste
12-40, Zielona.

G

łosowanie trwać będzie od
godz 700 do 2100 w Gminnym
Ośrodku Kultury w Brwinowie.
Głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając na karcie
do głosowania znak „x” (dwie linie
przecinające się w obrębie kratki)
z lewej strony obok nazwiska kandydata. Wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
mogą głosować korespondencyjnie.
Zamiar głosowania korespondencyjnego (w tym z użyciem nakładki
Braille’a) powinien być zgłoszony
przez wyborcę w Urzędzie Gminy
Brwinów ul. Grodziska 12, pok. 003,
najpóźniej do dnia 16 maja 2016 r.
Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu
głosowania ukończą 75 lat, a także wyborcy posiadający orzeczenie
o znacznym lub umiarkowanym
stopniu niepełnosprawności mają
prawo do głosowania przez pełnomocnika. W celu sporządzenia aktu
pełnomocnictwa wyborca wpisany
do rejestru wyborców Gminy Brwinów składa osobiście wniosek w
Urzędzie Gminy, ul. Grodziska 12
p. 003 najpóźniej do 27 maja 2016 r.

gotowywane decyzje przyznające
świadczenia. Dopiero wówczas będzie można przystąpić do realizacji
wypłat, realnym terminem wypłaty
jest maj.
– Joanna Dzierzba,
dyrektor Środowiskowego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Brwinowie

o g ł o s z e n i e

Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej w Brwinowie zatrudni osobę na stanowisku

PSYCHOLOG, PEDAGOG SPECJALNY, TERAPEUTA ZAJĘCIOWY
do pracy z dzieckiem autystycznym w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych.

Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać
co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:
1) szpitalu psychiatrycznym;
2) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
3) placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami
rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;
4) ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym;
5) zakładzie rehabilitacji;
6) innej jednostce, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze
dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Kontakt dla osób zainteresowanych
Małgorzata Kret, tel. 22 739 51 05, e-mail: m.kret@brwinow.pl

S p e k ta k l
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22 IV w Biskupicach* 23 IV w Mosznie**

Nowoczesna Rada Miejska w Brwinowie

Premiera monodramu opartego na prozie urodzonego
w Brwinowie pisarza Stanisława Kowalewskiego odbyła się
9 kwietnia. Spektakl zagościł też w Owczarni i Otrębusach.

Podczas sesji, która odbyła się 16 marca 2016 r., Rada Miejska
w Brwinowie rozpoczęła korzystanie z rozwiązań informatycznych: radni otrzymali tablety, które będą służyć nie tylko jako
czytniki dokumentów, ale też jako system do głosowania i obsługi posiedzeń.

B

rwinowscy radni rozpoczęli korzystanie z nowoczesnego systemu do obsługi rady miejskiej. Pakiet
„eSesja” skraca czas niezbędny do
przygotowania posiedzeń rady, ułatwia przekazywanie dokumentów
wśród radnych oraz pomaga w sporządzaniu protokołów rady. Skończyło się drukowanie i kopiowanie
tysięcy stron dokumentów.

R

adni otrzymali tablety i wzięli
udział w szkoleniu wyjaśniającym działanie pakietu „eSesja”. Projekty uchwał zostały im przekazane
już tylko elektronicznie. Kolejnym
krokiem było korzystanie z systemu
do głosowania – po raz pierwszy zastosowane na XXIV sesji, która odby-

ła się 16 marca. W czasie posiedzenia
system umożliwił zaprezentowanie
przedmiotu głosowania, listy radnych biorących w nim udział, a także zapisanie wyników głosowania.
Informacje z głosowania nad każdą
z uchwał zostały następnie automatycznie przeniesione do projektu protokołu z posiedzenia.

N

owy system ułatwi wymianę
informacji pomiędzy radnymi
i pracownikami Biura Rady. Dostęp
do danych zgromadzonych w systemie możliwy jest przez Internet
– wszyscy radni otrzymali już swoje
hasła dostępowe i rozpoczęli korzystanie z pakietu „eSesja”.

sale OSP
*godz. 1830
**godz. 1800
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Podwarszawskie
Trójmiasto
Ogrodów :

Wspólne
strategie Na Sesji
trzech rad
miejskich
W ramach realizacji wspólnego projektu „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów” powstają opracowania dotyczące m.in. spraw
społecznych, strategii wodnej oraz rozwoju terenów zieleni. Po konsultacjach przeprowadzonych na terenie trzech gmin projekty uchwał przyjmujących te dokumenty strategiczne trafią pod obrady rad miejskich Brwinowa, Milanówka i Podkowy Leśnej.

W

lutym 2016 r. mieszkańcy
obszaru PTO i liderzy lokalnej opinii społecznej wzięli udział
w konsultacjach strategii społecznej powstającej dla obszaru PTO
obejmującego gminę Brwinów oraz
miasta Milanówek i Podkowa Leśna. Wcześniej odbyły się konsultacje

Konsultacje STUdium
komunikacyjnego

D

okument składa się z trzech części: diagnostycznej, która opiera
się na analizie danych zastanych oraz
badaniach przeprowadzonych przez
firmę Lokalne Badania Społeczne,
a także na przeprowadzonym pomiarze ruchu. Diagnoza była podstawą
do stworzenia części strategicznej
i operacyjnej, które przedstawiają
misję i wizję obszaru pod kątem
transportu oraz poszczególne działania, które należy podjąć, by osiągnąć
założony przyszły stan.

strategii wodnej oraz strategii rozwoju terenów zieleni.
ramach projektu powstała obszerna dokumentacja
przedstawiająca stan faktyczny w
każdej z gmin, a także zawierająca
ogólną prognozę i rekomendacje do
podejmowania kolejnych działań.

W

Opracowane strategie uwzględniają
różnorodność trzech gmin. Ostateczne wersje dokumentów uchwalone zostaną przez rady miejskie
trzech gmin na sesji 26 kwietnia br.
Wspólne posiedzenie rozpocznie się
o godz. 1800 w Zespole Szkół nr 1
w Brwinowie.

Do 18 kwietnia 2016 r. trwały na terenie trzech gmin konsultacje dokumentu „Studium komunikacyjne obejmujące wszystkie gałęzie transportu pasażerskiego i towarowego na obszarze
Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów”. Po analizie zgłoszonych uwag dokument zostanie
poprawiony i trafi następnie pod obrady rad miejskich.

I

nfrastruktura transportowa PTO
opiera się zarówno o rozbudowaną
sieć dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych, jak i o dostępność
kolejową – linii WKD oraz linii
kolejowej 447. Transport kolejowy
cieszy się zainteresowaniem mieszkańców, zwłaszcza w odniesieniu do
połączenia z Warszawą. Ten rodzaj
komunikacji jest szeroko dostępny,
jednak brakuje infrastruktury mu towarzyszącej – parkingów czy miejsc
postojowych dla rowerów. Głównym

celem realizowanym na obszarze
PTO powinno być stworzenie zrównoważonego systemu transportowego, który będzie zapewniał mobilność, sprzyjał rozwiązaniom przyjaznym środowisku, przyczyniał się
do poprawy atrakcyjności terenów
PTO jako miejsca zamieszkania oraz
wspierał rozwój gospodarczy. Z tego
założenia wynikają wyodrębnione
w dokumencie cele strategiczne
i operacyjne. Podczas konsultacji
zgłoszono uwagi (por. komentarz

z a p r o s z e n i e

II Rodzinna wycieczka rowerowa
św. Floriana
START:

Rynek w Brwinowie

3 MAJA 2016 r.
Organizator:

Przyjęcie strategii jest częścią projektu
„Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów – poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów
poprzez współpracę w zakresie polityki
społecznej, kształtowania przestrzeni
publicznej, gosp. wodnej i komunikacji”.

godz. 1500

Współpraca:

OSP Brwinów
OSP Moszna
PSP Pruszków

sponsor
ubezpieczenia:

TR A

19,6

S A:

km

burmistrza A. Kosińskiego – str. 2).
Projekt „Podwarszawskie Trójmiasto
Ogrodów – poprawa spójności obszaru
Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie
polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej
i komunikacji” współfinansowany jest
ze środków Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz ze środków budżetu państwa.

o g ł o s z e n i e

DYŻUR PRACOWNIKÓW
URZĘDU SKARBOWEGO
28 kwietnia 2016 r. (czwartek)
w godzinach 10-15
w Urzędzie Gminy Brwinów
ul. Grodziska 12

wydawanie druków
deklaracji podatkowych
informacje na temat zeznań
podatkowych
informacje o składaniu zeznań podatkowych drogą elektroniczną
pomoc przy wypełnianiu zeznań

6 ratusz
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Fot. Urząd Gminy Brwinów – pr

Chrzest Polski 966
Nauczyciele, uczniowie oraz
rodzice – cała społeczność
Zespołu Szkół nr 1 w Brwinowie zaangażowała się
w przygotowanie obchodów
rocznicy chrztu Polski. Efekt:
imponujący!

W

piątek 15 kwietnia 2016 r. odbyła się w Zespole Szkół nr 1
uroczystość poświęcona 1050. rocznicy chrztu Polski. Uczniowie zaprezentowali żywy obraz, inspirowany
malowidłem wykonanym przez
Jana Matejkę. Widowiskowy pokaz
walki mieczami dali członkowie
Mazowieckiej Grupy Wojów Weles. Wszyscy przeżywali powtórkę
z historii Polski: „Mieszkasz tu, na
polskiej ziemi – znaj historię swych
korzeni. Jesteś jej kolejną kartą. Pisz,
by czytać było warto. Z dumą o jej
losach gadaj. Powinieneś i wypada!”.

Pierwszy spektakl Teatru na Żwirowej

„Antygona” była udanym debiutem szkolnego teatru działającego w Zespole Szkół Ogólnokształcących pod kierunkiem polonistki Anny Wierzchowskiej-Goyke.

U

Fot. ZSO w brwinowie

czniowie gimnazjum oraz Julia Głasek z klasy IVa doskonale wcielili się
w postacie znane ze starożytnego dramatu.W rolach głównych wystąpili: Aleksandra Obrycka - Antygona, Kreon - Karol Suchecki - Tuszyński,
Ismena - Gabriela Pawłowicz, Hajmon- Bartosz Głasek, Tejrezjasz - Andrzej
Brol, Strażnik - Krzysztof Rowicki.W teatrze starożytnym wyjątkową rolę
odgrywał chór. Tak też było podczas tego przedstawienia. W rolę chórzystów wcielili się: Olga Kutyło, Patrycja Osmolak, Nikola Kociołek, Małgorzata Skrzypczyńska, Helena Hintz, Ola Szymańska, Wiktoria Wcisło, Laura Marszałek, Emilia Kuczborska, Robert Rożek, Stanisław Korczykowski
i Natalia Jarmul. Piękna scenografia to dzieło p. Aldony Pomianowskiej. Nagłośnieniem opiekowali się Aleksander Święch, Klaudiusz Tomaszek oraz
Bartosz Jędryszek. Aleksander to również autor przepięknych zaproszeń na
spektakl. Już zapraszamy na kolejny spektakl w ramach Teatru na Żwirowej.
Opowiemy słowami W. Szymborskiej historię pewnej miłości.
– Magdalena Kapuścińska-Urbaniak,
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie

z a p r o s z e n i e

Dni Otwartych Pracowni Artystycznych w Podwarszawskim Trójmieście Ogrodów

O

d kwietnia do czerwca 2016 r.
odbywać się będzie kolejna edycja „Otwartych Pracowni”: wspólnego projektu pracowni artystycznych z terenu Podwarszawskiego
Trójmiasta Ogrodów.
ażda osoba pragnąca spróbować
sił w wybranej technice artystycznej lub chcąca zwiedzić pracownię może w określonym dniu
bezpłatnie skorzystać z gościnności
pracowni. Projekt jest zaproszeniem
do włączenia się we wspólne działania, kreatywnego spędzania wolnego czasu oraz odkrywania własnych
talentów i pasji.
– Karolina Likhtarovich,
LGD Zielone Sąsiedztwo

K

*

NA WARSZTATY
W RAMACH DNI OTWARTYCH
OBOWIĄZUJĄ ZAPISY

Galeria Pomysłów „Pasja”
Pracownia Edukacji
Artystycznej
Co drugi piątek miesiąca
w godz.19:00 – 20:00
Rysunek, malarstwo (akwarela), decoupage, ceramika,
filcowanie, rzeźba. Zwiedzanie pracowni, wystawa prac,
warsztaty. Oferta dla całej
rodziny (dzieci, młodzieży
i dorosłych).
Dorota Płóciennik
ul. Zawilcowa 14, Kanie
Osiedle Słoneczne
dorota.plociennik@wp.pl
Tel. 509 104 590

Biblioteka
Publiczna
w Brwinowie
filia
w Otrębusach
czwartki
w godz.
17:00 – 19:30
Warsztaty – rękodzieło, robótki ręczne
(szydełko, druty, decoupage, wykonywanie
biżuterii oraz galanterii itp. ).
Możliwość wypożyczenia książek tematycznych.
Grażyna Nowocień
Filia Biblioteki ul. Wiejska 1, Otrębusy
bibliotekaotrebusy@poczta.onet.pl
Tel: 22 758 50 79, kom. 608 078 126
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IV Przegląd Artystyczny

Wszystkie dzieci nasze są! Słowa piosenki Majki Jeżowskiej
były hasłem IV Przeglądu Artystycznego, zorganizowanego
przez przedszkola z Brwinowa, Otrębus i Milanówka oraz
Bibliotekę Publiczną w Brwinowie.

I

deą tegorocznego Przeglądu było
uwrażliwienie dzieci na potrzeby innych, na niepełnosprawność
i różnorodność kulturową oraz inspirowanie wyobraźni dzieci do działań
artystycznych, wspólna zabawa
i wymiana pomysłów. W Przeglądzie udział wzięło 250 dzieci reprezentujcych przedszkola z Brwinowa
(„Leśne Przedszkole” przy ul Lilpopa
i jego filię przy ul. Piłsudskiego, „Słoneczne Przedszkole” oraz niepubliczne przedszkole „Magiczna Kraina”)
Otrębus (przedszkole samorządowe
przy ul. Wiejskiej) oraz Milanówka
(„Kasperek”). Część taneczno-muzyczna miała miejsce 11 kwietnia
w Szkole Podstawowej nr 1 w Milanówku. W jury oceniającym wystę-

py dzieci zasiadła Majka Jeżowska,
a nagrodą dla uczestników Przeglądu
był jej koncert. Gościem części plastycznej, która odbyła się 12 kwietnia
w filii Samorządowego Przedszkola
nr 3 był Stanisław Kmiecik, artysta
malujący ustami i nogami. W czasie
spotkania narysował stopami rysunek przedstawiający wiosnę, który
przekazał na ręce gospodarza, pani
dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 1. Wylosował też kopertę
z nazwą fundacji, której została przekazana kwota w wys. 2106, 53 zł, zebrana podczas jarmarku w Mateczniku i ze sprzedaży w przedszkolach.
ozdób wielkanocnych wykonanych
przez nauczycieli, dzieci i rodziców.
Pieniądze zostały przekazane dla
Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół
Osób Niepełnosprawnych z Grodziska Mazowieckiego, na ręce pani prezes Marii Hardt.
statniego
dnia
festiwalu,
13 kwietnia, w przedszkolu przy
ul. Słonecznej, w części recytatorsko-teatralnej, poszczególne grupy dzieci przedstawiały swoje programy. Ta
część Przeglądu rozpoczęła się od
Stacji PKP Słoneczne, a potem pociąg
kolejno dojeżdżał do poszczególnych
stacji: „Magiczna Kraina”, „Leśne”,
„Otrębusy” i „Kasperek”. Aktorzy
zabrali widzów w podróż po świecie.
Byli w Chinach, Japonii, Afryce. Spotkali się i odtańczyli wspólny taniec
z Indianinem i z Eskimosem. Przesłaniem tego występu była toleran-

O

cja wobec innego koloru skóry, innej
narodowości i kultury – „wszystkie
dzieci nasze są”. Innym spojrzeniem
na temat była niepełnosprawność.
W krótkiej sztuce teatralnej i recytowanych wierszach, występujące
przedszkolaki uwrażliwiły widzów
na osoby niepełnosprawne, sposób
ich traktowania i w jaki sposób trzeba im pomagać. Gościem specjalnym
była, czytelniczka Biblioteki, pani
Marta Łempicka-Janik, która wraz
z synem Tymkiem zaśpiewała piosenkę w języku migowym i na koniec
pokazała w tym języku zwierzęta.
odczas Przeglądu pan Andrzej
Mączkowski, mieszkaniec Brwinowa, pasjonat i poszukiwacz historii
naszej gminy, przybliżył nam postać
Antoniny Walickiej. Była ona mieszkanką Brwinowa, która ostatnie
swoje lata poświęciła niewidomym,
dla nich tłumaczyła książki na język
brajla. Całe życie pracowała z młodzieżą i utworzyła pierwszą drużynę
harcerską. Pochowana jest na brwinowskim cmentarzu.

P

W

szystkim występującym dzieciom i ich opiekunom należą

się ogromne słowa uznania i gratulacje. Dużym nakładem pracy i zaangażowania stworzyły niepowtarzalne
i bogate programy. Tak, jak w ubiegłych latach Przegląd przebiegał pod
honorowym patronatem Burmistrza
Brwinowa – Arkadiusza Kosińskiego
i Burmistrza Milanówka – Wiesławy
Kwiatkowskiej.
zieci i placówki przedszkolne
biorące udział w tegorocznym
Przeglądzie otrzymały dyplomy i nagrody ufundowane przez: Burmistrza
Brwinowa Arkadiusza Kosińskiego,
Burmistrza Milanówka Wiesławę
Kwiatkowską, Bank Spółdzielczy
w Białej Rawskiej Oddz. w Brwinowie, Zakład Wydawniczo-Poligraficzny „Megraf” Krzysztofa Burzca,
Firma „Magmar” Wandy Śladewskiej, Fundację „Otwórz Oczy”,
Fundację ING Dzieciom, Bibliotekę
Publiczną w Brwinowie im. Wacława
Wernera, a „słodkie niespodzianki”
zafundowała cukiernia z Brwinowa.
W imieniu wszystkich organizatorów serdecznie dziękujemy wszystkim ofiarodawcom.
– Elżbieta Skalska,
Biblioteka Publiczna w Brwinowie

D
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Dni Otwartych Pracowni Artystycznych w Podwarszawskim Trójmieście Ogrodów
ArtWilk - Pracownia
Malarstwa
Artystycznego
druga sobota miesiąca
w godz. 11:00 – 13:00

Rodzinna Autorska
Pracownia ARTEFAKT
7 maja i 4 czerwca
w godz.
11:00 – 13:00

Zwiedzanie pracowni
i wystaw, miniwarsztaty
ze zdobnictwa i malarstwa artystycznego.
Oferta dla całych rodzin.

Witraż, malarstwo,
techniki mieszane
Zwiedzanie pracowni i
galerii, Warsztaty indywidualne i grupowe

Jerzy i Maria Wilk,
ul. Grodziska 18,
Owczarnia
www.artwilk.pl,
biuro@artwilk.pl,
tel. 22 729 16 90

A. i P. Łukasiewicz,
ul. Borsucza 46,
Podkowa Leśna
www.podkowapracownia.com
piotr.lukasiewicz@wp.pl
tel. 505 370 679

Galeria
Sirke Borzymowski Art
14 czerwca
w godz. 15:00 – 17:00
Malarstwo i rękodzieło
(szydełkowanie, filc,
praca na drutach),
zwiedzanie galerii i
warsztaty.
Sirke Borzymowski
(także jęz. niemiecki)
ul. Wiewiórek 76,
Brwinów
sirkeborzymowski@
gmail.com
tel. 607 508 872

„Dyndałki” Katarzyna
Borkowska
13 maja 17:00 – 19:00
„Rysunek i akwarela”
10 czerwca
16:00– 18:00
szydełkowanie
Malarstwo olejne
i akwarela, rysunek,
szydełkowanie,
tworzenie biżuterii.
„Dyndałki”
pracownia artystyczna,
ul. Książenicka 37c
Owczarnia
kasiabork3@gmail.com

*
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Anna Sobczak
Międzynarodowy Dzień Teatru oraz Światowy Dzień Lalkarstwa, przypadające w drugiej połowie marca, od kilku lat są impulsem do skoncentrowania
działań Ośrodka Kultury na teatrze w przeróżnych odsłonach. Tradycją jest
comiesięczny spektakl dla najmłodszych, by ich ze sceną i rolą widza oswajać, a przy tym zabawić nieco, dostarczyć kulturalnej rozrywki i nauki. Na
początku kwietnia zaprosiliśmy Objazdowy Teatr Lalek Małe Mi, ze spektaklem „Ali Baba i 4 rozbójników”. Wszystkie dzieci nasze są, dlatego scena
młodego widza zawitała zarówno na Wilsona, do Willi Rutka, zwanej popularnie „Okejką”, jak i do OWCY i Świetlicy w Otrębusach. Jedna z najlepszych
grup teatralnych, jakie jeżdżą po Polsce, otworzyła nasz tradycyjny BeST –
Brwinowskie Spotkania Teatralne.

Nieodłącznym elementem BeSTu jest przegląd teatrów amatorskich. W tym
roku zgłosiło się aż 17 grup z Brwinowa, Otrębus, Żółwina, Pruszkowa i Piastowa. W sumie przez scenkę w „Okejce” przewinęło się 230 młodych aktorów, a z nimi przybyli jeszcze widzowie, opiekunowie i instruktorzy. Jury
w osobach: Joanna Stanowska i Weronika Lewoń (znane brwinowskim
dzieciom np. ze spektaklu „Muppety”, warsztatów cyrkowych w Owczarni
czy z balu karnawałowego) oraz Marta Uszyńska (pani reżyser grupy teatralnej naszego Uniwersytetu Każdego Wieku) oceniły wszystkie występy i zadecydowały tak oto:
W najmłodszej kategorii wiekowej przyznano:
I nagroda dla Szkoły Podstawowej nr 9 z Pruszkowa za spektakl „Królowa
Śniegu” oraz dwa wyróżnienia indywidualne: dla Maksymiliana Winiarskiego za rolę Kaja oraz dla Michała Sołtysa – narratora;
II nagroda dla uczniów ze SP nr 2 w Piastowie za spektakl „Kopciuszek”;
III nagroda dla uczniów z ZS w Otrębusach za spektakl „Legenda o Dębie
Bartku”.
W kolejnej kategorii (klasy IV–VI) wyłoniono następujących laureatów:
I miejsce – „W poszukiwaniu Kopciuszka” wystawione przez ZS z Żółwina.
Dodatkowo Jury zwróciło szczególną uwagę na postać krasnoludka i księcia, znakomicie zagranych przez Wiktorię Karnawalską i Jana Wojtasika;
II miejsce – „Rozprawa sądowa” wystawiona przez Niepubliczną Szkołę
Podstawową nr 39 z Pruszkowa;
III miejsce – „Jędrek Jerzyk”, spektakl przygotowany przez uczniów z ZSO
w Brwinowie, a wyróżnienie indywidualne powędrowało do pomocnika
technicznego, czyli Jakuba Mikołajczyka.
W przeglądzie form amatorskich wzięli także udział gimnazjaliści, a na podium
znalazły się dwie szkoły z gminy Brwinów: ZSO w Brwinowie i ZS w Otrębusach.
Trzecią nagrodę otrzymała grupa z Brwinowa wystawiająca spektakl
„Głupio, fajnie i bez sensu”, drugą zaś – „Alicja w krainie marzeń” grupy
z Otrębus. Pierwsze miejsce zdobyła „Antygona” przywieziona na przegląd z ZSO w Brwinowie. Warto tu wspomnieć, że brwinowscy widzowie
mieli już okazję obejrzeć tę sztukę 19 marca w auli szkoły. Afisze widoczne
np. na stronie Urzędu Gminy zapraszały na wieczorny spektakl wszystkich

mieszkańców. To bardzo dobry pomysł, który mógłby zostać potraktowany
jako dobra praktyka przez pozostałe grupy teatralne. Warto nabrać wprawy
na scenie, bo i trema z czasem mniejsza i nigdy nie wiadomo, przed jakim
jury się któregoś dnia wystąpi. A jury to najczęściej aktorzy, którzy potrafią właściwie ocenić przygotowanie – o znajomości roli nie wspominajmy,
bo to absolutna podstawa i bez tego na scenę się nie wychodzi, już lepiej
pozostać na widowni – umiejętność poruszania się na scenie i wyraźnego
wypowiadania kwestii. Jury potrafi też ocenić wkład pracy grupy i instruktora – widzi, czy prób było kilka, czy jedna przed przeglądem. Potrafi docenić indywidualne talenty, które podczas tego przeglądu ukazały się też
w spektaklach, a które ostatecznie nie zajęły miejsca na podium. Dodatkowe wyróżnienia indywidualne za dojrzałość aktorską i zaangażowanie
otrzymali: Aleksandra Wołowiec z ZSO w Brwinowie, za rolę nauczycielki,
Jakub Pietrzak oraz Joanna Pietrzak i Michał Zdanowski.
Finał V Brwinowskich Spotkań Teatralnych odbył się w sali Ochotniczej Straży Pożarnej, bo inaczej byśmy się nie pomieścili. Przewodnicząca Jury wystąpiła teraz w roli aktorki i pomocnicy „Kłębuszki”, która wpadła do sali,
narobiła zamieszania i niby infantylnie żartując, nakłoniła i najmłodszych,
i starszych aktorów czekających na ogłoszenie wyników, do wykonania aktorskiej rozgrzewki, czyli do rozćwiczenia aparatu mowy, to jest wydania
kilku odgłosów paszczowych. Niby śmiesznie, może mniej śmiesznie według gimnazjalistów, niemniej jednak bardzo ważne w zawodzie aktora.
Nawet amatorsko traktując tę profesję, nawet jeśli raz do roku wychodzi
się na scenę, warto pamiętać, że mówiąc ładnie, wyraźnie, starannie, okazujemy szacunek temu, kto słucha. Ogłaszanie zmiany godzin odlotu z kluskami w ustach to żart z dobrego polskiego filmu, a nie nasza codzienność
i sprawdza się tylko w filmie. Laureaci tegorocznych Brwinowskich Spotkań
Teatralnych otrzymali w nagrodę talony na udział w warsztatach w wybranych teatrach warszawskich. Mamy nadzieję, że poszerzą horyzonty, wielu
nowych rzeczy się nauczą, a ich serca pozostaną otwarte na teatr. W tym
roku nowością będą nagrody dla instruktorów, których grupy znalazły się
na podium: zapraszamy nauczycieli na jednodniowe warsztaty reżyserskie,
które poprowadzi znany w Brwinowie aktor, pan Jacek Zienkiewicz („Pani
Jeziora”, „Donna Kamelia”, spektakle teatralne dla najmłodszych).
Wspieranie ruchu amatorskiego
to jedno z ważniejszych zadań
Ośrodka Kultury. Koncerty, wernisaże, jednorazowe wydarzenia to istotny element naszej
działalności, ale nie mniej ważny
jest właśnie rozwój ruchu amatorskiego. Temat na tyle ważny
i szeroki, że poświęca się mu godziny czasów antenowych, grube opracowania, prace doktorskie i kilkudniowe konferencje.
Będziemy myśl rozwijać i planujemy poświęcić jej omówieniu więcej miejsca, a przy każdej okazji jak ta, jak Brwinowskie Spotkania Teatralne, zaznaczać, że ważne jest dla naszego rozwoju i podnoszenia jakości życia, abyśmy
mieli okazję sami coś stworzyć. Dzięki artystkom takim, jak Marzenna Jacniacka czy Olga Cieślak, i najmniejszy, i najdojrzalszy młody człowiek może
stworzyć własny batik, dzięki Barbarze Tkaczyk-Przelaskowskiej z Owczarni
– pobawić się w ekoart, dzięki Agnieszce Stanasiuk– na moment poczuć
się mistrzem sitodruku. Organizując Brwinowskie Spotkania Teatralne, pragniemy wspierać zaangażowanie nauczycieli, dzieci i młodzieży. Może nie
każdy w przyszłości zostanie zawodowym aktorem, może nie każdy trafi
na swej drodze na najprawdziwszego profesjonalnego superreżysera, ale
chyba każdy podczas prób i samego spektaklu czuł się ważny i zauważony, zachowa miłe wspomnienia, nauki, jakie wyniósł. Będzie chadzał do
teatrów i widział więcej. Tego życzymy wszystkim, którzy wzięli udział
w V Brwinowskich Spotkaniach Teatralnych.
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Pokrzywa, mlecz, podagrycznik
Anna Zajdel
Na dobry początek maja przyjrzyjmy się powszechnie znanej i powszechnie występującej pokrzywie. Wszak maj
z pokrzywą trochę się kojarzy, gdzieś obiło się o uszy, że majowa pokrzywa jest w coś bogata, w mikroelementy
czy witaminy, gdzieś stoją słoje z suszem, a gdzieś sprzedają lemoniady pokrzywowe. Tak wdziera się podstępnie ta
pokrzywa do naszych umysłów i do naszych ogródków, trawników, poboczy, obrasta przydrożne kapliczki i kamienie. Pokrzywę majową przyrządza się na mnóstwo sposobów, można gotować, parzyć, miksować surową, suszyć
lub mrozić. Wykorzystuje się ją w kuracjach wzmacniających i odtruwających. Jest idealna na wiosenne odkwaszenie organizmu, czyści krew, podnosi odporność, leczy zaburzenia miesiączkowania, poprawia kondycję włosów i
skóry. Do użytku wewnętrznego i zewnętrznego. Pokrzywa od czasów starożytnych jest wielką cenioną królową,
choć są tacy, którzy będą się kłócić, że jednak krwawnik jest królem, a nie, bo warkocze Matki Boskiej (dziewanna), a
nie, bo liście Pana Boga (glistnik), skoro tak się nazywają. Wszystkie zioła to jedno wielkie królestwo i dobrze poznać
choć część z nich, by wiedzieć, jak sobie dopomóc przy przeziębieniu, zapaleniu, ukąszeniu, nadwyrężeniu.
Pokrzywę można łączyć np. z mniszkiem lekarskim, czyli mleczem. Znany
wszystkim, nie trzeba opisywać – kto nie zna dmuchawców? Mniszek stosuje się przy anemii i osłabieniu organizmu w postaci soku łączonego ze
szczytami młodej pokrzywy. A zanim pojawi się kwiat, można spożywać
na surowo liście, są doskonałym źródłem witamin i minerałów. Ponoć są
wysoko cenione w kuchni francuskiej za swoją delikatność i kruchość. Z korzenia i liści powstają wartościowe wywary wspomagające układ immunologiczny, wzmacniające serce, żołądek i wątrobę, a także pomocne w walce
z trądzikiem. Do połowy maja taki wywar to nagroda dla organizmu, dajmy
sobie nagrodę! Mniszek odmładza i koi. A w drugiej połowie miesiąca rozpoczyna się przetwórstwo kwiatów mniszka, pozyskuje się z nich rozmaite
syropy, napoje, wina i octy stosowane przy przeziębieniu i osłabieniu.
Do majowych bożków należy także podagrycznik. To zielsko zarasta wszelkie nieużytki, rowy, zarośla, taranuje
zadbane trawniki. Uporczywy chwast, przeklęty i niedoceniony. Podagrycznik jest wypełniony witaminą C i składnikami mineralnymi, których potrzebują nasze organizmy do prawidłowego funkcjonowania zwłaszcza, jeśli odżywamy się byle jak. Po co suplementować dietę gotowymi tabletkami, skoro tyle dobra w roślinach wkoło? Zbieramy
majowe listki podagrycznika, mieszamy z listkami mniszka, pokrzywy i zjadamy sparzone i skropione oliwą. Podagrycznik ma działanie odtruwające, przeciwreumatyczne i moczopędne. I jak sama nazwa wskazuje – używany
jest przy podagrze, czyli dnie moczanowej (a ponoć 2% populacji kraju cierpi na tę chorobę). Podagrycznik z powodzeniem można traktować w kuchni jak szpinak, sparzyć, pokroić i dusić z czosnkiem i cytryną. Lub na surowo,
podagrycznik ma więcej witaminy C niż sałata i smakuje jak marchewka (dlatego uwielbiają go króliki).
Można uznać, że nie bez przyczyny pokrzywa, podagrycznik i mniszek wyłażą z ziemi jako pierwsze zioła. Wołają
nas, namawiają do zrywania i zaparzania, miksowania i robienia soków, sałatek, dodawania do zup czy kanapek.
Sprawdźcie koniecznie! No i zielone liściaste dobrze zjadać od wczesnej wiosny, żeby zdrowie i uroda utrzymały się
cały ciepły sezon. Taki rodzaj szczepionki z chwastów.
Inny niechciany chwast, który czepia się nóg, to przytulia czepna. Jest też zapomniana gwiazdnica, jasnota, trędownik, marzanka, rzeżucha łąkowa. Ale w maju kwitnie także dostojna konwalia i skromna poziomka.

OT WAR TE OGRO DY
Drodzy mieszkańcy! Miło nam, że idea uczestnictwa w zielonym Festiwalu „Otwarte Ogrody” zatacza coraz szersze kręgi. Tegoroczna,
dziesiąta już edycja Festiwalu będzie obfitować w oddolne inicjatywy
mieszkańców i Stowarzyszeń. Pierwsze spotkanie organizacyjne już się
odbyło, ale przed nami kolejne, więc jeszcze można dołączyć.
ZAPRASZAMY 26 KWIETNIA o godzinie 18.00 do Ośrodka Kultury przy ul. Wilsona 2.
Na poprzednim zebraniu ustaliliśmy, że do niedzieli 24 kwietnia przyślą Państwo na adres
ok@ok.brwinow.pl swoje ogrodowe propozycje z krótkim opisem, który umieścimy w ulotce
promującej dane wydarzenie w naszej gminie. Na stronie www.ok.brwinow.pl w materiałach do pobrania (na dole strony) można znaleźć Zgłoszenie współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Brwinowie. To prosty formularz, który i Państwu i nam może ułatwić pracę.
Tak więc do dzieła i otwierajmy nasze ogrody!

1 maja
TYLKO MOZART! koncert
MARIA JOSÉ SOUZA GUEDES
LUIS MEIRELES
oraz TRIO PRIMA VISTA
[OKej, ul. Wilsona 2, Brwinów]
12.00
2 maja

URODZINY

100-LECIE URODZIN AKTORA
WACŁAWA KOWALSKIEGO
[Park Miejski, Brwinów]
14.00
7 maja
TOLERANCJA
wernisaż pokonkursowy
[OKej, ul. Wilsona 2, Brwinów]
12.00
14 maja
OJCIEC WIE NAJLEPIEJ
wg H. Ch. Andersena
Objazdowy Spektakl
dla Najmłodszych
[OKej, ul. Wilsona 2, Brwinów]
11.00
15 maja
OJCIEC WIE NAJLEPIEJ
wg H. Ch. Andersena
Objazdowy Spektakl
dla Najmłodszych
[Świetlica OK, ul. Krótka 10, Otrębusy]
11.00
20 maja
MONIKA ADAMSKA&MADmood
koncert
[OKej, ul. Wilsona 2, Brwinów]
18.00
22 maja
THE BLABBERS GO TO SPAIN
spektakl teatralny grupy
Mała Lingua Drama Project
[OKej, ul. Wilsona 2, Brwinów]
12.00
ROCK&BALLADS
koncert akustyczny KRZYSZTOFA
NOWIŃSKIEGO
[OKej, ul. Wilsona 2, Brwinów]
18.00
31 maja
ZIELONA SZKOŁA BUKW
wyprawa do Ziołowego Zakątka
na Podlasiu
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
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Fot. ZESPÓŁ SZKOŁ w Otrębusach

Wiosenne ptaki w Otrębusach
Wiosna dla szkoły, której patronem jest Włodzimierz Puchalski, to czas przypomnienia o istnieniu obok nas „klejnotów przyrody”, czyli ptaków. Toteż 13 kwietnia odbyła się
pierwsza w tym roku wycieczka ornitologiczna.

U

czniowie klasy 3c szkoły podstawowej pod okiem ornitologa amatora pani Marty Tajchman
obserwowali mieszkańców sąsiadujących ze szkołą zarośli. Kto by
przypuszczał, że zobaczą ich tak
wiele. Przy pomocy lornetek obserwowaliśmy sikory, zamieszkujące
obok wejścia do budynku, sroki na
drzewie, sierpówkę, kawki, pliszkę,
mewę, szpaki i kosy. Słuchaliśmy
głosów pierwiosnka, zięby, bażanta
i szpaka. Dowiedzieliśmy się wiele
o zwyczajach ptaków, o tym, jak należy je obserwować i dlaczego warto
to robić. Uczyliśmy się odróżniać
różne rodzaje krukowatych, usłyszeliśmy o zamieszkujących okolicę puszczykach, dzięciołach, sójkach, o przylatujących nad wody
krzyżówkach, cyrankach i podgorzałkach. Taka lekcja przyrody
w terenie może sprawi, że niektórzy
zaczną interesować się otoczeniem
i korzystać z tego, co daje nam,
mieszkańcom
podwarszawskich
miejscowości, sąsiedztwo łąk, nieużytków, lasów i bagien.

J

ak co roku, z okazji Dnia Patrona Szkoły Podstawowej, odbył się
w drugiej połowie marca szkolny
konkurs przyrodniczy, w tym roku
pod hasłem „Bądź jak Puchalski poznawaj ptaki”. Uczniowie rozwiązywali test o życiu i działalności W.
Puchalskiego. Laureatami zostali:
Waldemar Zdybel, Maciej Mielniczek, Kacper Kacprzak, Agnieszka Chocyk i Julia Kasiuk. Konkurs
przygotowały panie Ilona Mazurkiewicz i Maria Bucholz. Uroczystość
Dnia Patrona wzbogaciło przedstawienie w wykonaniu klasy 2c „Pani
Sroka” pod kierunkiem p. Barbary
Karczewskiej i prezentacje multimedialne uczniów na temat życia
i działalności Włodzimierza Puchalskiego, przygotowane przez Jakuba
Romańskiego i Paulinę Orzińską.

O

dbył się także gminny konkurs
recytatorski „Wiersze ptasim
piórkiem pisane”, którego laureatami zostali: w kategorii klas 1–3
szkoły podstawowej I Łucja Karasińska (ZS w Otrębusach), II Jagoda

Olszewska (ZS w Żółwinie), III Zuzanna Świderska i Maja Jaszczyk (ZS
nr 1 w Brwinowie), IV Oliwia Janas
i Aleksandra Gomóła (ZS w Żółwinie). Wyróżnienia otrzymali: Maja
Pajdak, Martyna Śniadach, Klara
Rejnowicz, Antonina Wrona, Maria
Paciorkiewicz, Oliwia Kaczmarczyk
i Przemysław Przezdziecki.
kategorii klas 4–6: I Maja
Kaźmierska (ZS nr 2 w Brwinowie), II Agnieszka Chocyk (ZS w
Otrębusach), III Alicja Laskowska
(ZS w Otrębusach) i Jakub Pietrzak
(ZS w Żółwinie), IV Julia Kasiuk z
(ZS w Otrębusach) i Denis Lisovitsky (ZS nr 2 w Brwinowie). Wyróż-

W

nienia otrzymali: Kamil Żebrowski,
Bartek Kalinowski, Wiktoria Boranowska, Zuzanna Bator, Klaudia
Kust, Kasia Talaga, Adam Kowalczyk, Wiktoria Oloś.
kategorii gimnazjum: I Aleksandra Obrycka (ZS nr 2
w Brwinowie), II Karolina Wiśniewska (ZS nr 1 w Brwinowie), III Katarzyna Jaszczyk (ZS nr 1 w Brwinowie), IV Jakub Romański (ZS
w Otrębusach) i Laura Marszałek
(ZS nr 2 w Brwinowie). Wyróżnienia otrzymali: Bartosz Tyszkiewicz
i Kacper Pawlak.
– Małgorzata Wittels
Zespół Szkół w Otrębusach

W

Budki lęgowe i karmniki dla ptaków przy szkołach i przedszkolach
Urząd Gminy Brwinów zakupił dla szkół karmniki i budki lęgowe dla ptaków. Dzieci będą nimi opiekować.

B

udki dla ptaków dyrektorom
szkół i przedszkoli przekazali burmistrz
Sławomir
Walendowski oraz
pracownicy Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa

wraz kierownik Edytą Osmańską-Jakóbik. Miłe powitanie gościom
przygotowali uczniowie ZSO w
Brwinowie wraz z nauczycielem
przyrody Hanną Sadowską. Wykonali transparenty przedstawiające
różne gatunki ptaków, które będą
mogły wykorzystywać budki lęgowe
i karmniki.

K

armniki i budki lęgowe dostosowane dla różnych gatunków
ptaków pojawią na drzewach na terenach przyszkolnych. Schronienie
znajdą w nich np.: wróble, sikorki,
kawki czy jemiołuszki. Wiosna to
okres wylęgu. Ptaki będą szukały
dogodnych miejsc na budowę gniazda i składanie jaj. W budkach ptaki

będą mogły opiekować się młodymi aż
do uzyskania lotności. Dla uczniów to
dobra lekcja ekologii i możliwość obserwowania przyrody.

Szkoła wprowadza modę na czytanie książek

o g ł o s z e n i e

Zespół Szkół w Otrębusach zachęca dzieci i młodzież do czytania: Wieża Czytelnicza
dla najmłodszych, konkursy, spotkania z autorką książek Moniką Kowaleczko-Szumowską
– to tylko niektóre pomysły realizowane w tym roku szkolnym.
KONKURS OFERT

ORGANIZACJA WYDARZEŃ
ZWIĄZANYCH Z ROKIEM
WACŁAWA KOWALSKIEGO
Konkurs dla organizacji pozarządowych
i podmiotów uprawnionych na podstawie Ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.
Oferty można składać
do 6 maja 2016 r. do godz. 14.00
w Biurze Obsługi Interesanta,
Urząd Gminy, ul. Grodziska 12.
Informacje: Biuro Promocji 22 738 26 29
promocja@brwinow.pl

W

iadomo, że nie jest łatwo
dzisiaj zachęcić uczniów do
czytania. Ale są na to sposoby! Nauczycielki klas pierwszych szkoły
podstawowej stworzyły w bibliotece
Wieżę Czytelniczą, której celem jest
uwolnienie zamurowanej księżniczki. Aby to się mogło udać, uczniowie
muszą czytać wraz z rodzicami regularnie, najlepiej codziennie. Nagrodą jest otrzymanie cegiełki, którą wklejamy, budując wieżę. Kiedy
cegiełki sięgną do okna księżniczki,
zostanie uwolniona, a uczniowie
nabiorą cennego nawyku czytania.
Mamy już sporo cegiełek i mamy
nadzieję, że do końca roku cel zostanie osiągnięty.

K

onkursy czytelnicze to także metoda zainteresowania młodzieży literaturą. Dwóch
uczniów (ze szkoły podstawowej oraz gimnazjum)
wzięło udział w ogólnopolskim Konkursie Fantasy „Źródła marzeń – Sources of Deams 2016”. Nie
był to łatwy konkurs; wymagał znajomości kilkunastu wybranych książek, ich fabuły i bohaterów.
Konkurs monitorowała p. Małgorzata Kasztalska.

S

potkaliśmy się ze znaną pisarką, autorką książek dla dzieci i młodzieży Moniką Kowaleczko-Szumowską. Tematem spotkania była książka
„Fajna ferajna”; jej bohaterami są młodzi uczestnicy Powstania Warszawskiego, którzy po latach
dzielą się swoimi wspomnieniami. Była to ciekawa lekcja historii dla uczniów klas IV-VI. Mogli
oni też zdobyć autograf pisarki.
– Małgorzata Wittels,
Zespół Szkół w Otrębusach
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KOBRA
BRWINÓW

BKS NAPRZÓD
17 tys. zł

Hokej na rolkach, wrotkartwo.

TOWARZYSTWO
GIMNASTYCZNE
Sokół
27 tys. zł

UKS OTRębusy 1

89 tys. zł

21 tys. zł

Piłka nożna dla dzieci, młodzieży
i dorosłych.

Różne dyscypliny sportu, zajęcia
dla mieszkańców Kań i Otrębus,
lekkoatletyka dla dzieci
w Brwinowie.

OGIEŃ BRWINÓW

PANTERA
Judo i jujitsu.

40 tys. zł

BUSHI TEAM
Karate.

4 tys. zł

Sport

15 tys. zł
Piłka nożna dla dzieci i dorosłych.

Siatkówka, tenis stołowy, piłka
nożna halowa, kulturystyka.

Kluby sportowe dotowane przez gminę Brwinów

MKS PRUSZKÓW

w ramach wspierania działalności pożytku publicznego
w 2016 r.

3 tys. zł

Podane kwoty dotacji dotyczą wyłącznie działań
całorocznych; dodatkowo kluby otrzymują też tzw.
małe granty, pomoc rzeczową w ramach patronatu
Burmistrza Gminy Brwinów, wsparcie przy organizacji imprez,
możliwość korzystania ze stadionu miejskiego itd.

Koszykówka dla dzieci.

TenNIS LIFE
10 tys. zł
Tenis ziemny.

Klub zdobywa znakomite drugie miejsce

21 marca br. w Zespole Szkół Ogólnokształcących był wyjątkowy, a wszystko dzięki wiosennej promocji. W organizację
dnia aktywnie włączyli się nauczyciele, uczniowie i rodzice.

Polski Związek Tenisowy podsumował działalność klubów
prowadzących zajęcia dla najmłodszych w ramach programu Tenis10. Klub z Brwinowa zajmuje II miejsce w Polsce.

U

P

czniowie klas II gimnazjum
zaprezentowali projekty, nad
którymi pracowali od kilku miesięcy. Ich niezwykłe pomysły zostały
efektownie zaprezentowane i trudno było wybrać najlepszą grupę:
wszystkie spisały się znakomicie.
ażdy uczeń mógł pokazać swoje
pasje. Ten dzień pozwolił nam
spojrzeć na innych przez pryzmat
ich zainteresowań. Swoimi pasjami
zarażali też rodzice ze stowarzyszenia „Aktywni Rodzice”. Chętni
dowiedzieli się, co to jest quilling,
scrapbooking oraz haft matematyczny. Uczniowie opowiadali też
kolegom o harcerstwie. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, w której skład wchodzą nasi uczniowie,
przeprowadziła pokaz akcji ratowniczo-gaśniczej. Największym zainteresowaniem dzieci cieszył się wóz
bojowy i jego wyposażenie.

K

S

Fot. ZSO w BRWINOWIE (2)

amorząd Uczniowski zorganizował konkurs dotyczący znajomości statutu szkoły. O pierwsze miejsce walczyli nauczyciele z reprezentantami uczniów z każdej szkoły.

Złoto otrzymali uczniowie, zaś
nauczyciele srebro. Chętni uczniowie zgłaszali się na warsztaty artystyczne. Pierwszy dzień wiosny był
też doskonałą promocją najnowszej
płyty Samorządu Uczniowskiego.
W naszej szkole jest wielu utalentowanych uczniów. Mogliśmy oglądać
pokazy: judo, składania i rozkładania broni, musztry, wyrobu biżuterii, decoupage, tworzenia muzyki
elektronicznej oraz makijażu scenicznego. Poziom wystąpień był wysoki. Wszyscy uczniowie wspólnie
tańczyli zumbę oraz belgijkę, zespół
muzyczny pod kierunkiem pana
Krzywika grał i śpiewał przeboje,
a uczeń LO uprzyjemniał nam chwile grą na pianinie.

U
J

czniowie wykonali marzannę,
dzięki której skutecznie (mamy
nadzieję) odpędziliśmy zimę.
aka jest nasza szkoła okiem
uczniów? Ciekawa i przyjazna:
wiemy to dzięki nagranym filmom
promocyjnym. Szkoda, że taki dzień
zdarza się raz do roku…
– Magdalena Kapuścińska-Urbaniak
ZSO w Brwinowie

.

olski Związek Tenisowy zachęca kluby tenisowe do większej
aktywności w upowszechnianiu
tenisa wśród dzieci do 10 roku życia. Licencjonowane kluby zrzeszone w Polskim Związku Tenisowym
rywalizują między sobą, zbierając
punkty za szkolenie dzieci, za organizację turniejów Tenis10, za udział
zawodników w tych turniejach,
za udział w Talentiadzie tenisowej
i za organizację imprez promujących program Tenis10. W ubiegłorocznej rywalizacji wzięło udział
około stu klubów tenisowych z całej Polski. Zwycięzcą został Klub
Tenisowy Legia Warszawa, ale my
uplasowaliśmy się na znakomitym
drugim miejscu. Trzecie miejsce
przypadło Szkole Tenisa „TieBreak” Warszawa, a czwarte – klubowi
Park Tenisowy Olimpia Poznań.
rugie miejsce w konkursie Klub
Roku Tenis10 2015 to ogromny sukces i powtórzenie wyniku
sprzed trzech lat. Klub Sportowy
„Tennis Life” potwierdził w ten sposób, że należy do elity polskich klubów tenisowych, których głównym

D

Fot. KS TENNIS LIFE (2)

Wiosna w Dwójce: w szkole kwitnie życie

celem jest szkolenie dzieci. Sukces
klubu nie byłby możliwy bez zaangażowania naszych młodziutkich
zawodników i ich rodziców. Najwięcej punktów zdobyliśmy za udział
naszych dzieci w turniejach Tenis10,
które były organizowane przez kilka
mazowieckich klubów. Największy
udział mają w tym dorobku Julia Pacocha, Tymoteusz Mazgajski, Jeremi
Mihułka, Damian Lewandowski,
Piotr Kozielski i Michał Breńda.
asz sukces nie byłby też możliwy bez dobrej współpracy z samorządem gminy Brwinów i brwinowskimi szkołami podstawowymi.
Wyróżnienia dla laureatów konkursu Klub Roku Tenis10 2015 zostały
wręczone podczas uroczystej gali tenisowej w sopockim hotelu Haffner.
– Waldemar Cecuła
prezes KS Tennis Life Brwinów
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Punkty, w których można otrzymać Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy Brwinów „Ratusz”. Kolejne wydanie planowane jest 19 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  Świetlica Działu Wspierania Rodziny – ul. Grodziska 31
 ZS nr 1, ul. J. Piłsudskiego 11  ZSO, ul. Żwirowa 16  Przedszkole Słoneczne, ul. Słoneczna 6  Przedszkole Leśne, ul. S. Lilpopa 4  Filia przedszkola, ul. J. Piłsudskiego 19  NZOZ Alfa – ul. Powst. 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. 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

