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Dotacje z UE 
Gmina Brwinów korzysta  
z dofinansowania unijnego
w realizacji projektów
szkoleniowych     > str. 2

Chipowanie psów 
Ruszył już program bezpłatnego  
chipowania psów. Można już  
zgłaszać się do wyznaczonych 
lecznic weterynaryjnych    > str. 4

 Poświęcenie kwatery żołnierzy niemieckich i rosyjskich w Brwinowie, 16 października 2011

RAtusz

w dwóch Słowach

 
Zanim spadnie śnieg

Został już rozstrzygnięty 
przetarg na odśnieżanie dróg 
i chodników na terenie gminy 
Brwinów: dzięki negocjacjom 
prowadzonym przez Bur-
mistrza oraz odpowiednim 
uchwałom Rady Miejskiej  
w Brwinowie oraz Rady  
Powiatu Pruszkowskiego 
mieszkańcy naszej gminy 
mogą liczyć na szybsze odśnie-
żanie dróg powiatowych  
(por. cytat u góry str. 2).  
Najkorzystniejszą ofertę  
o wartości 953.920 zł przedsta-
wił Rad-Mar Domaniewek II. 

Jesienne remonty

Jeszcze przed zimą mają  
zakończyć się m.in. remonty 
cząstkowe nawierzchni bitu-
micznych dróg gminnych oraz 
malowanie znaków poziomych 
przy progach zwalniających, 
wymiana 30 okien i 2 drzwi 
w Toeplitzówce w Otrębusach 
(koszt 53.629,23 zł) i remont 
dachu OSP (93.594,91 zł).

z a p r o s z e n i e

Na brwinowskim cmentarzu została poświęcona od-
nowiona kwatera żołnierzy niemieckich i rosyjskich, 
poległych podczas walk, które toczyły się podczas  
I wojny światowej w okolicach Brwinowa: „114 nie-
mieckich oraz 26 rosyjskich żołnierzy – tu spoczywają 
zjednoczeni w pokoju polegli w walce”. 

Obelisk oraz stojący za nim mur z tablicami umiesz-
czonymi pierwotnie w murze cmentarza przypominają  
o krwawych walkach, jakie rozegrały się w okolicach 
Brwinowa na początku października 1914 r. Wojska ro-
syjskie zatrzymały na wiele miesięcy Niemców zmierza-
jących do Warszawy.
Szacunek dla historii oraz dla zmarłych nakazuje, by za-
dbać o miejsca ich pochówku. Prace konserwatorskie pro-
wadziły: parafia św. Floriana w Brwinowie, Urząd Gminy 
Brwinów – Referat Gospodarki Komunalnej, brwinow-
skie koło Towarzystwa Opieki nad Zabytkami. Wspar-
cia finansowego udzieliła Rada Ochrony Pamięci Walk 
i Męczeństwa. O wielu działaniach, które doprowadziły 
do odnowienia kwatery, opowiadał podczas uroczystości 
inicjator całego przedsięwzięcia, członek zarządu TOnZ 
Henryk Komorowski, brwinowianin z urodzenia, który 
niestrudzenie zabiega o ratowanie zabytków. Ponieważ 
wspólna mogiła łączy wyznawców różnych wyznań, więc 
poświęcenie kwatery miało charakter ekumeniczny.      PR

75-lecie ZS nr 2 
W programie jubileuszu brwinowskiej Dwójki 
była m.in. część oficjalna, występy uczniów,  
tort urodzinowy. Wielu wzruszeń dostarczył  
wieczór wspomnień     > str. 3

Fotografie z lewej strony: 
Na wstępie gości powitał Henryk 
Komorowski, inicjator odnowienia 
kwatery żołnierskiej. 
Na uroczystości przybyli repre-
zentanci Ambasady Niemiec: szef 
działu militarnego płk Klaus-Peter 
Kiser dziękował za godne upamięt-
nienie miejsca pochówku żołnierzy.  

Fotografia powyżej: 
Po poświęceniu kwatery przez  
ks. Macieja Kurzawę, modlitwę 
odmówił ks. Piotr Rajecki z prawo-
sławnej parafii św. Jana Klimaka 
na warszawskiej Woli. 

Apel Straży Miejskiej 

Zbliża się Święto Zmarłych i Dzień Zadusz-
ny. W bieżącym roku okres ten jest wydłużony  
ze względu na ostatni październikowy weekend. 
Dlatego też zakładamy, że będzie wzmożony 
ruch na drogach i dojazdach do cmentarzy.

Apelujemy do wszystkich zmotoryzowanych o bezpieczną 
i spokojną jazdę. Przypominamy – przed podróżą:
▶ zadbajmy o bezpieczeństwo własnych domów (pozamykajmy 
okna, drzwi wejściowe, balkonowe, poprośmy zaprzyjaźnionego 
sąsiada o zwrócenie uwagi na pozostawione mienie),
▶ sprawdźmy stan techniczny naszego pojazdu,
▶ pamiętajmy o obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa  
i nieprzewożenia dzieci poza fotelikiem ochronnym,
▶ prędkość pojazdu dostosowujemy do warunków panujących  
na drodze,
▶ w obrębie cmentarzy zwracajmy uwagę na ewentualną zmianę 
organizacji ruchu drogowego, przestrzegajmy porządku prawnego.

Komendant Straży Miejskiej 
Paweł Romaldowski

issn 2083-9278

k o m u n i k a t

Policja:             22 729 79 97, 997 
Straż Pożarna: 22 729 59 46, 998
Straż Miejska: 22 738 26 16, 986
Medyczny zespół ratowniczy:

22 755 52 22, 999

Pogotowie gazowe:  992 
Pogotowie wod.-kan.:  994
Pogotowie energetyczne:  991
Rejon Energetyczny Pruszków:     
        22 738 23 00, 22 738 23 22 

Ogólnopolski tel. alarmowy: 112

Telefony alarmowe

FOT. PR (4)



   Konferencja „DZIECKO KRZYWDZONE” – szkolenie dla kadry pedagogicznej
 7 listopada 2011,  godz. 12-16,  ZS nr 2 oraz LO w Brwinowie, ul. Żwirowa 16 

 12:00 - 13:00 DEBATA DZIECI Z GOŚĆMI (aula ZS nr 2) 
 Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, prezes Fundacji Kidprotect.pl 

   Jakub Śpiewak, Superniania - Dorota Zawadzka i szef programu PaT Grzegorz Jach

   13:30 - 16:00 SZKOLENIE DLA KADRY PEDAGOGICZNEJ  (aula LO)

   13:30 - 16:00 SPEKTAKL PROFILAKTYCZNY „ Myślałem, że jest przyjacielem”
   oraz wystąpienia gości biorących udział w debacie.
   Iwona Stachowiak „Rozpoznawanie symptomów zjawiska przemocy 
   z uwzględnieniem molestowania i wykorzystywania seksualnego wobec dzieci”

Jako gmina, zamiast odbijać piłeczkę jak dawniej, załatwiamy problemy,  
które wykraczają poza nasze obowiązki. W ciągu ostatnich miesięcy  

wziąłem sobie na głowę szereg obowiązków innych instytucji...                                 
    - Arkadiusz Kosiński, burmistrz gminy Brwinów
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w dwóch Słowach

Most na Zimnej Wodzie

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie 
z planem, jeszcze przed Bo-
żym Narodzeniem kierowcy 
będą wyjeżdżać z Brwinowa 
ul. Powstańców Warszawy, 
jadąc po nowym moście. 
Koszt budowy, ok. 1,5 mln zł, 
pokrywa w całości Starostwo 
Powiatowe. Tymczasem kie-
rowcy muszą uzbroić się  
w cierpliwość i korzystać  
z objazdu przez Biskupice. 

Przyszkolne place zabaw

W listopadzie powstaną przy 
ZS nr 2 w Brwinowie oraz 
przy ZS w Żółwinie nowe pla-
ce zabaw. Stare zabawki zosta-
ną zdemontowane. Zostanie 
wykonana nowa podbudowa, 
na której pojawi się bezpiecz-
na nawierzchnia oraz nowe 
urządzenia. Gmina uzyskała 
na ten cel dofinansowanie  
z MEN w kwocie 133.750 zł.

Seniorzy w Kazimierzu 

Październik jest miesiącem,  
w którym ŚOPS tradycyjnie 
pamięta o seniorach, szcze-
gólnie tych w najtrudniejszej 
sytuacji życiowej. Z tej okazji 
została zorganizowana wy-
cieczka  do Kazimierza Dolne-
go. W programie było  zwie-
dzanie miasta, rejs po Wiśle,  
a dla chętnych i sprawniej-
szych – możliwość wejścia  
na górę Trzech Krzyży. 

Laury dla młodych,  
zdolnych plastyków  

Zuzia Białas, Ala Rajmańska, 
Julia Boguszewska i Marta 
Słupińska z pracowni OKeja 
zostały wyróżnone na 42 
Międzynarodowej Wystawie 
Sztuki Dziecięcej na Tajwanie, 
zaś w konkursie „Mama – tata 
– dom – praca” zorganizowa-
nym przez Ministerstwo Pra-
cy i Polityki Społecznej jury 
nagrodziło dzieci ze świetlic 
GOPzR: Wiktorię Berdzińską 
(I miejsce) i Wiktorię Guze-
wicz (II miejsce). Wyróżnienie 
dostała Dominika Szcześniak.

2 „ „

Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął IV etap rea- 
lizacji projektu aktywizacyjnego skierowanego do osób bezrobot-
nych. Dotacja na projekt „Od apatii do sukcesu“ wynosi ok. 120 tys. zł. 

z a p r o s z e n i e

W tegorocznej, IV edycji prowadzonej przez ŚOPS uczestniczy  
11 osób mieszkających na terenie gminy Brwinów, które pozosta-

wały długi czas bez zatrudnienia. W lipcu odbył się kurs „Spadochron”, 
podczas którego uczestnicy projektu dowiedzieli się, jak funkcjonuje 
rynek pracy i poznali metody aktywnego jej poszukiwania. W sierpniu 
zorganizowany został dla nich kurs komputerowy. Po integracji grupy 
na wycieczce w Toruniu, nadszedł czas na spotkania z psychologiem, 
mające na celu analizę źródeł niepowodzeń w poszukiwaniu pracy, mo-
tywowania do działania, podbudowania poczucia własnych możliwości 
i skuteczności oraz wsparcia dotyczącego sytuacji rodzinnej.

Spotkania z psychologiem to jednak nie wszystko. Dalszym etapem 
realizacji kontraktów zawartych między uczestnikami a pracowni-

kami socjalnymi są indywidualne rozmowy z doradcą zawodowym, 
które obejmują: analizę potrzeb i zainteresowań,  predyspozycji zawo-
dowych, analizę dotychczasowej edukacji, doświadczenia zawodowego, 
analizę słabych i mocnych stron oraz ustalenie preferencji i charakteru 
poszukiwanej pracy. Spotkania z doradcą kończą się opracowaniem in-
dywidualnego planu działania dla każdego z uczestników i doborem 
odpowiednich szkoleń zawodowych, które rozpoczną się  od końca paź-
dziernika.
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

— Joanna Dzierzba
koordynator projektu "Od apatii do sukcesu"

Emitowany w czwartki wieczo-
rem o godz. 19.05 w TVP Info 

serial obyczajowy „Unia serc” łą-
czy fabułę filmową z przekazem 
promocyjnym. Widzowie poznają 
proces ubiegania się o pieniądze 
unijne oraz wpływ dotacji z UE na 
rozwój naszego regionu, śledząc 
zawodowe i uczuciowe perypetie 
trójki młodych mieszkańców Ma-
zowsza. 

Dwie przyjaciółki planują 
otworzyć prywatne, arty-

styczne przedszkole „Tęczowa 
kraina”. Jacek jest specjalistą ds. 
funduszy unijnych, który pomoże 

Szansa dla bezrobotnych

Urząd Gminy Brwinów rozpoczął realizację projektu „Podniesienie 
kompetencji pracowników i jakości funkcjonowania Urzędu Gminy 
Brwinów“. Całkowity koszt projektu to 918.569,30 zł, przy czym do-
finansowanie ze środków EFS wynosi 90%.
 Kompetentny urzędnik, posiadający potrzebną wiedzę, uprzejmy, 

sprawnie załatwiający sprawy, sumienny pracownik, wykonujący  
z zaangażowaniem swoją pracę na rzecz gminy – tę listę życzeń wobec 
pracowników urzędu można jeszcze rozszerzać. Mieszkańcy przycho-
dzący, piszący lub telefonujący do urzędu, oczekują bowiem usług wy-
sokiej jakości: taki jest też też cel projektu szkoleniowego, dofinanso-
wanego w 90% ze środków unijnych, którego realizacja rozpoczęła się 
w Urzędzie Gminy Brwinów. Podniesienie wiedzy merytorycznej oraz 
umiejętności społecznych, a także wprowadzenie nowych i usprawnio-
nych procedur ma sprawić, że urząd będzie bardziej przyjazny. 

Szkolenia rozpoczną się w grudniu i potrwają do marca 2013 r. 
Obejmują one m.in. zagadnienia prawne, w tym prawo zamówień 

publicznych, prawo budowlane, kodeks cywilny i wiele innych aktów 
prawnych stosowanych na co dzień w urzędzie. Są też przewidziane 
zajęcia informatyczne oraz językowe – nie tylko z jęz. angielskiego, 
ale także języka migowego. Jego znajomość pozwoli na porozumiewa- 
nie się z osobami niesłyszącymi i ich obsługę.          PR

Kompetentni urzędnicy

Scenariusz napisany przez życie
O pozyskiwaniu funduszy unijnych opowiada 12-odcinkowy se-
rial „Unia serc“. Zdjęcia do niego kręcone były m.in. w Brwinowie, 
Kaniach i Otrębusach, a rolę w rolę szefa Mazowieckiej Jednostki 
Wdrażania Programów Unijnych wcielił się brwinowski radny, aktor 
Andrzej Precigs.

im zdobyć niezbędny kapitał. W 
scenariuszu zaplanowanych jest 
wiele niespodziewanych zwrotów 
akcji. 

Akcja kolejnych odcinków 
rozgrywa się m.in. w se-

nografii sklepu przemysłowego  
przy WKD w Otrębusach, przed 
Urzędem Gminy oraz przy Rynku  
w Brwinowie. Uważni widzowie 
rozpoznają też inne miejsca z tere-
nu gminy Brwinów, a także Mila-
nówek i Podkowę Leśną. Odcinki, 
które zostały już wyemitowane na 
antenie telewizyjnej, można obej-
rzeć na stronie http://mazowia.eu/
unia-serc/         PR

Ekologia dla 
najmłodszych

Referat Ochrony Środowiska 
i Rolnictwa we współpracy 
ze szkołami podstawowymi 
z terenu gminy Brwinów zor-
ganizował w październiku 
przedstawienia z zakresu edu-
kacji ekologicznej. „Opowieści 
smutnej rzeki” w wykonaniu 
Teatru Pozytywka ukazują pro-
blem zanieczyszczenia wód  
i lasów oraz dzikich wysypisk. 

Bohaterami przedstawienia 
są bajkowe postaci: Lalka  

i Szczurek, którzy w słoneczny, 
letni dzień wybierają się na wy-
cieczkę do lasu, aby odpocząć 
nad pobliską rzeką. Nieoczekiwa-
nie popołudnie, które miało być 
słodkim lenistwem, zamienia się  
w fascynującą przygodę, a bohate-
rowie muszą stawić czoła zbliża-
jącej się katastrofie ekologicznej.  
Poznają tajemniczą historię rze-
ki, która staje się coraz ciekawsza  
i porywająca, wciągająca w swoje 
wiry nawet najmniej zapoznanych 
z tematem słuchaczy.  

Niezwykłe, bajkowe, koloro-
we kostiumy, dużo piosenek  

i fakt, że każde z dzieci mogło być 
aktywnym uczestnikiem tej histo-
rii sprawiły, że dzieci bawiły się 
doskonale, a tak ważny temat, 
jakim jest ochrona środowiska, 
został przekazany w łatwy i przy-
jemny sposób.                              PR

serial obyczajowy, TVP Info, 
czwartki, godz. 19.05
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konferencji:

Gminny  
Ośrodek  
Pracy  
z Rodziną



w dwóch Słowach

Stypendia dla zdolnych 
uczniów i studentów

Podczas wrześniowej sesji 
rady miejskiej przyjęty zo-
stał nowy regulamin przy-
znawania stypendiów bur-
mistrza. Formalnie wejdzie 
on w życie po ogłoszeniu 
w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowiec-
kiego. Wnioski można 
składać do 15 listopada. 
Więcej informacji: 
Referat Oświaty,  
ul. Grodziska 12, p. 209, 
tel. 22 738 26 17.

Stop przemocy 
w rodzinie 

Od września pracuje Zespół 
Interdyscyplinarny ds. Prze-
ciwdziałania Przemocy  
w Rodzinie. Jego przewodni-
czącą jest Joanna Dzierzba, 
kierownik ŚOPS, członek  
zespołu powiatowego. Już 
działa punkt informacyjno- 
-konsultacyjny w ŚOPS (ul. 
Kościuszki 4a): osoby stykają-
ce się z przemocą mogą uzy-
skać tam poradę i pomoc 
(każdy poniedziałek, godz. 
15.00–18.30). Działania te są 
możliwe dzięki dotacji  
z Ministerstwa Pracy  
i Polityki Społecznej.

Już na początku rozwiane zostały 
wątpliwości co do metryki „na-

szej starszej pani – szkoły”. Krą-
żyły plotki, że ma dopiero 74 lata 
i niepotrzebnie się postarza. Na 
szczęście na pomoc Jubilatce nie-
spodziewanie przyszła pani Marta 
Sawicka przekazując szkole „Księ-
gę protokołów dozoru szkolnego  
z lat 1930-1939”. Autorką protoko-
łów była babcia pani Marty, Józefa 
Siedlecka – nauczycielka przed-
miotów humanistycznych w latach 
30. w Brwinowie. Z protokołów 
dowiadujemy się, że jesienią 1936 
roku wysiłkiem Komitetu Budo-
wy Szkoły zalano „fundamenta”  
i starano się, aby nadać szkole imię 
marszałka Piłsudskiego.

Na spotkaniu nie zabrakło 
dostojnych gości. Uczniów 

urzekła historia pani Zofii Ga-
jewskiej o jej kłopotach szkolnych 
związanych z koszmarem pisania 
stalówką i atramentem oraz pierw-
szej surowej nauczycielce pani 
Sobieszczańskiej. Panie Maryna 
Hebdzyńska, Alicja Czachorow-
ska i Alicja Jędrzejewska-Dudek 
opowiadały o tajnym nauczaniu 
i latach wojennych. Usłyszeliśmy 
historie łapanki na ulicy Środko-
wej, chleba podarowanego będą-
cej w połogu nauczycielce – naj-
wspanialszego w tamtych czasach 
prezentu, popalonych w piecach 
płotów i szczęścia ze znalezienia 
grudy węgla. Pomimo pogodnych 
twarzy uczniów patrzących na nas 
z wyświetlanych starych fotografii 
mogliśmy poczuć grozę lat oku-
pacji, z jaką mierzyli się ówcześni 
mieszkańcy Brwinowa.

Urząd Gminy  
Brwinów

 

Godziny pracy:  
pon 8-18, wt-czw 8-16, pt 8-14 
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Budynek Urzędu Gminy przy ul. Grodziskiej 12:  
Biuro Obsługi Interesanta (tel. 22 738 26 15) 
sekretariat burmistrza A. Kosińskiego i zastępcy burmistrza J. Janowskiego (tel. 22 738 26 12)  
biuro Rady Miejskiej (tel. 22 738 26 50), Straż Miejska (tel. 22 738 26 16 i bezpłatny z terenu gminy 986) 

Budynek Urzędu Gminy przy ul. Kościuszki 4a 
sekretariat zastępcy burmistrza S. Walendowskiego (tel. 22 738 25 66) 

75-lecie ZS nr 2: Wieczór wspomnień

Cały wieczór wspominano lu-
dzi dla tej szkoły ważnych: 

dyrektorów, nauczycieli, woźnych. 
Dowiedzieliśmy się, że pierwszy 
kierownik szkoły pan Śmigielski 
zginął w Powstaniu Warszaw-
skim. Poczuliśmy, że to jeszcze 
jeden powód, by gimnazjum na-
sze nosiło godne imię Żołnierzy 
Armii Krajowej. Wspominano jak 
wspaniałym matematykiem i dy-
rektorem był pan Zymmer. Mie-
liśmy zaszczyt gościć jego „prawą 
rękę” – Jadwigę Garstkę, która 
po latach w jednej chwili pozna-
ła Andrzeja Nowakowskiego, po 
tym jak zagadnął ją o jej słynne 
klucze. Klucze oczywiście były w 
torebce, jako cenny rekwizyt.

Oglądając stare fotografie, jesz-
cze raz przeżywaliśmy waż-

ne dla szkoły chwile. O nadaniu 
szkole imienia Jarosława Iwasz-
kiewicza w 1981 r. opowiedziała  
ówczesna dyrektor Elżbieta Du-
dzińska. Nowe imię miało zastą-
pić dawne enigmatyczne Obroń-
ców Pokoju. Niebywałym jak na 
tamte czasy wydarzeniem było 
poświęcenie sztandaru przez ks. 
Jana Durkę. Poprosili o to rodzi-
ce i choć władze były przeciwne, 
to sztandar wyświęcono. Mówiąc 
o patronach szkoły, poznaliśmy 
również opinię Grzegorza Przy-
bysza, który jest zdania, iż równie 
godnym jak literat Iwaszkiewicz 
patronem byłby jego teść Wilhelm 
Lilpop. Przedstawiając fragmen-
ty swojej książki „Dawno temu 
w Brwinowie”, przypomniał, że 
to właśnie Lilpop walczył o nową 
szkołę w tej części miasta i wybu-

W czwartek 14 października, w przeddzień uroczystych obchodów 
75-lecia szkoły nr 2 odbyło się kameralne spotkanie w szkolnej 
świetlicy. Impreza „Szkolne opowieści, czyli jubileuszowe wspo-
minki” miała na celu spotkanie z  absolwentami, nauczycielami, 
rodzicami, uczniami i – jak podano  w zaproszeniu – wspominanie  
szacownej Jubilatki w sposób godny, dobrze, ale nie bez humoru.

dowana ona jest na podarowanej 
przez niego ziemi.

Wieczór był też okazją do 
spotkań po latach. Wiele 

osób ucieszyło się widząc panią 
Sabinę Modrzejewską – wspania-
łą wieloletnią nauczycielkę przy-
rody i jej wychowankę Krystynę 
Nowicką – absolwentkę i również 
byłą, oddaną całym sercem szkole 
nauczycielkę języka angielskiego. 
Na spotkanie przybyli absolwenci, 
obchodzący w tym roku 50. rocz-
nicę ukończenia szkoły. Agniesz-
ka Dawidziuk – wulkan energii, 

koordynator koła wolontariatu 
przy ŚOPS, przyszła z ideą rozkrę-
cenia Szkolnego Koła Wolontaria-
tu.

Na koniec imprezy głos od-
dano obecnym uczniom. 

Opowiedzieli oni swoje szkolne 
historie. Tym razem słuchali starsi 
i tak cały wieczór słuchaliśmy się 
nawzajem. I było serdecznie, cie-
kawie, ciepło na sercu... Miejmy 
nadzieję, że Jubilatce się podobało. 

— Beata Winko-Rubio
nauczyciel jęz. angielskiego w ZS nr 2

Fotografie powyżej i z lewej:
 uroczystości 15 października
Fotografia poniżej:
Wieczór wspomnień.

    h o n o r o w y  p a t r o n a t  n a d  u r o c z y s t o ś c i ą :  B u r m i s t r z  G m i n y  B r w i n ó w

Gmina Brwinów sprzedaje działki budowlane przy ul. Bratniej
Gmina Brwinów planuje sprzedanie trzech działek położonych przy ulicy Bratniej w północno-wschodniej części miasta. Przeznaczone są 
przede wszystkim pod budownictwo mieszkaniowe. Na początku roku gmina sprzedała już dwie działki w tym rejonie.

Działki wystawione na sprze-
daż są przeznaczone pod 

budownictwo jednorodzinne 
wolnostojące lub bliźniacze oraz 
usługi nieuciążliwe, towarzyszą-
ce zabudowie mieszkaniowej. Ich 
powierzchnia to 999 m², 1060 m² 
oraz 933 m².

Najmniejsza z działek w nie-
dużej części położona jest 

w granicach stanowiska arche-
ologicznego. W Brwinowie takie 
spotkanie ze śladami historii i po-
zostałościami starożytnego hut-
nictwa metalurgicznego nie jest 
jednostkowym przypadkiem. Jej 
cena wywoławcza 162.154 zł jest 
atrakcyjna, nawet jeśli wziąć pod 

uwagę koszty kolejnych kroków 
m.in. ewentualnego nadzoru ar-
cheologicznego czy badań. Ceny 
wywoławcze pozostałych dzia-
łek to 243.500 zł oraz 230.000 zł. 
Przetarg odbędzie się 2 grudnia 
2011 r. o godz. 13.00 w sali kon-
ferencyjnej Urzędu Gminy Brwi-
nów. Warunkiem przystąpienia 
do niego jest wpłacenie wadium 
w wysokości 10% ceny wywo-
ławczej do dnia 1 grudnia 2011 r. 
włącznie. 

Ogłoszenie o planowanym 
przetargu będzie wywieszo-

ne w dn. 31 października 2011 r. 
oraz opublikowane w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu 
Gminy Brwinów.            PR

Szczegółowe informacje: Referat Gospodarki Nieruchomościami, 
ul. Grodziska 12, pok. 203, tel. 22 738 26 13 oraz 22 738 26 53.

FOT. K. WNOROWSKA

FOT. PR (2)



Gabinet Weterynaryjny WETA
ul. Rynek 13, Brwinów
tel. 22 729 44 82

Pon 9.00-19.30
Wt 9.00-18.00
Śr 9.00-20.00
Czw 9.00-19.30
Pt 9.00-18.00
Sob 9.00-13.00

Gabinet 
Weterynaryjny
ul. Okopowa 10, Brwinów
tel. 22 729 75 20, 694 758 717
Pon–Pt 15.00-19.00
Sob 9.00-15.00

Gabinet Pod Skowronkiem
ul. Świerkowa 16, Żółwin
tel. 501 568 830
Wt–Sob 15.00-20.00
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 Redakcja biuletynu: Biuro Promocji (PR)  
 Urząd Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12
 e-mail: promocja@brwinow.pl   
 

„Ratusz” dostępny jest w budynkach Urzędu Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej oraz ul. Kościuszki,  
w Gminnym Ośrodku Kultury, Bibliotece Miejskiej w Brwinowie i jej filii w Otrębusach, u sołtysów  
oraz w sklepach, których właściciele wyrażą zgodę na wykładanie biuletynu.  

Prosimy o zgłaszanie do redakcji propozycji punktów dystrybucji oraz wszelkich uwag na temat 
biuletynu: na podany obok adres redakcji, mailowo lub na forum.brwinow.pl w dziale „Konsultacje”.

Co można zrobić, aby uniknąć 
zaczadzenia?

▶ przeprowadzać kontrole szczel-
ności przewodów kominowych, 
systematyczne je czyścić oraz 
sprawdzać, czy ciąg powietrza jest 
odpowiedni dla dobrej wentylacji,
▶ użytkować tylko sprawne  urzą-
dzenia techniczne,
▶ nie zaklejać i nie zasłaniać kra-
tek wentylacyjnych w ogrzewa-
nych pomieszczeniach,
▶ w przypadku wymiany okien  
na nowe sprawdzić poprawność 
działania wentylacji, 
▶ często wietrzyć pomieszczenie, 

w dwóch Słowach

Sołeckie drogi

W miarę środków, które gmi-
na Brwinów może przezna-
czyć na inwestycje i remonty 
dróg, realizowane są zadania 
w sołectwach: zakończone 
zostało utwardzanie  
ul. Grodziskiej w Owczarni, 
gdzie wcześniej pomyślnie 
udało się uregulować kwestie 
własności gruntów.  
We współfinansowaniu ze 
środków funduszu sołeckiego 
oraz z budżetu gminy Brwi-
nów wykonano także 80 mb 
drogi w Milęcinie.

Dzień papieski  
z góralami

Podczas otwarcia wystawy 
papieskiej w niedzielę 2  
października wystąpił zespół 
Hora, który przyjechał  
do Brwinowa „spod samiuś-
kich Tater”. Górale wykonali 
pieśni grane Ojcu Świętemu 
podczas jego pielgrzymek  
do Polski. Na wystawie moż-
na było obejrzeć okładki po-
święcone Janowi Pawłowi II 
oraz zdjęcia ze spotkań brwi-
nowian z Ojcem Świętym.

Festiwal Myśli i Słowa 
Jana Pawła II

Gimnazjum w Żółwinie,  
którego patronem jest Jan 
Paweł II, już po raz czwarty 
gościło uczestników Festiwa-
lu, którzy prezentowali swoje 
prace literackie, plastyczne, 
multimedialne i w kategorii 
open. Na laureatów czekało 
200 nagród książkowych,  
200 dyplomów i kremówki.

Wykład UKW w Okeju

„Elsner i Chopin: mistrz  
i uczeń” to temat wykładu 
i koncertu Józefa Kolinka, 
który odbędzie się w ramach 
Uniwersytetu Każdego Wieku 
w sobotę 5 listopada o godz. 11.

Uwaga czad: 

cichy zabójca
Rozpoczął się okres grzewczy. 
Każdego roku z powodu zatru-
cia tlenkiem węgla, potocznie 
zwanego czadem, ginie w kraju 
kilkadziesiąt osób. Często nie 
ma to związku z powstaniem 
pożaru,  lecz jest spowodowane 
niewłaściwą eksploatacją urzą-
dzeń grzewczych.

z a p r o s z e n i e

w którym odbywa się spalanie 
(kuchnie, łazienki wyposażone  
w termy gazowe), a najlepiej  
trwale rozszczelnić tam okna.

Jak pomóc w przypadku podej-
rzenia zatrucia tlenkiem węgla?

▶ nie bagatelizować objawów 
duszności, bólów i zawrotów gło-
wy, nudności, wymiotów, osłabie-
nia trudności w oddychaniu,
▶ natychmiast zapewnić dostęp 
świeżego czystego powietrza,  
▶ otworzyć okna,  a nawet w skraj-
nych przypadkach wybić szyby, 
▶ wynieść osobę poszkodowaną  

w bezpieczne miejsce i wezwać 
służby ratownicze,
▶ jeżeli poszkodowany nie oddy-
cha, ma zatrzymaną akcję serca, 
zastosować sztuczne oddychanie  
i masaż serca.

Pamiętajmy! Nie wolno wpadać 
w panikę, kiedy znajdziemy 

dziecko lub osobę dorosłą z ob-
jawami zaburzenia świadomości  
w kuchni, łazience lub garażu. 
Należy jak najszybciej przystąpić  
do udzielania pierwszej pomocy.

— Andrzej Zawistowski
Inspektor ds. obronnych 

i obrony cywilnej

Bezpłatne chipowanie psów
Gmina Brwinów, w ramach 
realizacji programu zapobie-
gania bezdomności zwierząt, 
rozpoczęła we współpracy  
z lekarzami weterynarii oraz Pol-
skim Towarzystwem Rejestracji  
i Identyfikacji Zwierząt akcję 
chipowania. Właściciele psów 
nie płacą za ten zabieg: jego 
koszt jest pokrywany w 100%  
z budżetu gminy.

Dofinansowanie przysługuje 
tylko mieszkańcom gminy 

Brwinów, do zwierząt  stanowią-
cych ich własność, posiadających 
aktualną książeczkę zdrowia 
zwierzęcia lub książeczkę szcze-
pień. Urząd Gminy  Brwinów  za-
warł umowy z trzema lecznicami 
weterynaryjnymi. Tam należy się 
zgłaszać, by zachipować psa.     PR

Kanalizacja w Otrębusach i Kaniach
Od 17 października 2011 r. rozpoczęła się budowa ponad 46 km sie-
ci kanalizacyjnej w Otrębusach i Kaniach. Wykonawca robót, firma 
Skanska SA Oddział Budownictwa Hydroinżynieryjnego w Rzeszo-
wie, rozpoczął realizację od ul. Piasta w Otrębusach. 

W kolejnych etapach będą budowane odcinki sieci m.in. w ul. Pięk-
nej i Jeżynowej w Otrębusach oraz w ul. Słonecznej w Kaniach. 

Przed rozpoczęciem prac w danej ulicy wykonawca będzie zawiada-
miać o tym mieszkańców. Na zrealizowanie całego zadania Skan-
ska SA ma 26 miesięcy. Za jego wykonanie otrzyma wynagrodzenie  
w wysokości 27.903.918,83 zł brutto.

Rozpoczynają się także prace polegające na rozbudowie Stacji 
Uzdatniania Wody w Brwinowie i w Parzniewie. Wykonawcą tej 

inwestycji o wartości 6.751.294,13 zł brutto jest również Skanska SA. 
Projekt „Czyste Życie – kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na 
terenie Gminy Brwinów” jest współfinansowany ze środków Funduszu 
Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko.             — Adam Adamczyk

Jednostka Realizująca Projekt
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