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RAtusz
w dwóch Słowach

 
Dyżur Urzędu  
Skarbowego w Urzędzie 
Gminy Brwinów

Pracownicy Urzędu  
Skarbowego w Pruszkowie 
będą pomagać w składaniu 
rozliczeń rocznych  
i przyjmować deklaracje  
podczas dyżuru 
w Urzędzie Gminy Brwinów  
w czwartek 18 kwietnia 
w godz. od 1000 do 1500. 

Bezpłatne badania  
dla kobiet: cytologia 
i mammografia

W dniach 26-28 marca oraz 
3 kwietnia w Brwinowie przy 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
(ul. Pszczelińska 3) zaparkuje 
nowoczesny mobilny gabinet. 

Panie w wieku 25-59 lat będą 
mogły wykonać bezpłatne 
badania cytologiczne (od 1030  
do 1800), a w wieku 50-69 lat  
– mammograficzne. W przy-
padku mammografii konieczna 
jest rejestracja (tel. 22 546 22 10 
lub 22 546 32 88). Na badanie 
należy zabrać ze sobą dowód 
osobisty i okulary, jeśli ktoś 
używa ich do czytania.Akcja 
organizowana jest we współ-
pracy z warszawskim Centrum 
Onkologii (tel. 22 546 31 03).

Nie będzie lądowiska  
w Biskupicach

Zdecydowana większość (ponad 
90%) mieszkańców Biskupic, 
którzy wzięli udział w konsulta-
cjach społecznych, opowiedziała 
się przeciw utworzeniu w ich 
miejscowości lądowiska. Także 
burmistrz Arkadiusz Kosiński 
wydał w tej sprawie negatywną 
opinię. W rozmowach prowa-
dzonych z inwestorem propono-
wał mu wybór innej lokalizacji: 
należące do ANR tereny prze-
mysłowej części Parzniewa. 

Śmieci: informacje o nowym systemie
Coraz bliżej do 1 lipca: wówczas w całej Polsce zacznie obowiązywać 
nowy system gospodarowania odpadami. Rada Miejska w Brwinowie 
podjęła w marcu kolejne uchwały w tej sprawie. Publikujemy pytania  
i odpowiedzi.                                  > str. 3
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Wielkanoc 2013

Burmistrz 
Gminy Brwinów

Arkadiusz Kosiński

Przewodniczący 
Rady Miejskiej

Sławomir Rakowiecki  

Radosnych Świąt Wielkiej Nocy,
pogody ducha, dobrego zdrowia

i niezawodnej nadziei
oraz miłych, rodzinnych spotkań 

przy wielkanocnym stole
życzą 

wszystkim mieszkańcom

Na zdjęciu: fragment płaskorzeźby  „Chrystus zmartwychwstały” St. Majewskiego  
ze zbiorów Muzeum Sztuki ludowej w Otrębusach 

Gimnazjum nr 1 w Brwinowie im. Żołnierzy Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”

P a t r o n a t :  J a n  S t a n i S ł a w  C i e C h a n o w S k i 
k i e r o w n i k  U r z ę d U  d S .  k o m b a t a n t ó w  
i  o S ó b  r e P r e S J o n o w a n y C h

W sobotę 2 marca 2013 r. Gimnazjum nr 1 w Brwinowie jako pierwsze w Polsce otrzy-
mało imię Żołnierzy Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”. Uroczystość zbiegła się  
w czasie z obchodami Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.

Gimnazjaliści z dumą i powagą przyjęli sztandar Zrze-
szenia „Wolność i Niezawisłość” z rąk żołnierzy oraz 
złożyli ślubowanie. Na zaproszenie p.o. dyrektora ZS nr 1 
Anny Kurman, prezesa Obowodu Warszawa Zrzeszenia 
„Wolność i Niezawisłość” Waldemara Kruszyńskiego 
oraz burmistrza gminy Brwinów Arkadiusza Kosiń-
skiego do szkoły przybyli m.in. senator Barbara Borys-
-Damięcka, minister Jacek Michałowski, szef Kancelarii 
Prezydenta RP, Waldemar Strzałkowski, przedstawiciel 
kancelarii Prezydenta RP, Jan Stanisław Ciechanowski, 

W dniu 2 marca odbyło się także wręczenie dyplomów i medali  
dla Honorowych Obywateli Gminy Brwinów. 

Napiszemy o tym w kwietniowym numerze „Ratusza”.

kierownik Urzędu do Spraw 
Kombatantów i Osób Represjo-
nowanych, który objął patronat 
nad uroczystością, posłowie Ja-
dwiga Zakrzewska oraz Jan Fe-
liks Szyszko i starosta powiatu 
pruszkowskiego Elżbieta Smo-
lińska, przewodniczący Rady 
Miejskiej w Brwinowie Sławo-
mir Rakowiecki, radni powiatu 
pruszkowskiego i gminy Brwi-
nów, sołtysi, dyrektorzy i przed-
stawiciele zaproszonych szkół, 
kombatanci, żołnierze, przed-
stawiciele organizacji pozarzą-
dowych oraz Rady Rodziców.
Młodzież i nauczyciele przygo-
towali wystawę w izbie pamięci 

oraz program artystyczny wg „Wspomnień” Anto-
niego Hedy-Szarego. W uroczystości uczestniczy-
ły poczty sztandarowe organizacji kombatanckich  
z woj. świętokrzyskiego, jednostki wojskowej  
z Trzebiatowa, kultywującej tradycje 36 pp Legii 
Akademickiej, oraz gminy Brwinów i brwinowskich 
szkół.

Na zdjęciu: Pamiątkową tablicę odsłonili minister Jan Stanisław Ciechanowski,  
sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Andrzej Kunert oraz burmistrz  
Arkadiusz Kosiński. Poświęcenia dokonał kapelan kombatantów ks. kmdr Janusz Bąk. 

Na zdjęciu: Gimnazjum nr 1 otrzymało sztandar 
Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”.
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Sport, oświata i kultura
Informacje o sukcesach lekkoatletów,  
relacja z Dnia Patrona w LO oraz wieści 
z Gminnego Ośrodka Kultury w Brwinowie: 
o tym, co było w marcu i będzie w kwietniu    > str. 4



k o m u n i k a t

Dyżury wakacyjne  
przedszkoli samorządowych i oddziałów przedszkolnych 

Od 1 lipca do 30 sierpnia 2013 r. w przedszkolach samorządowych i od-
działach przedszkolnych będzie obowiązywał wakacyjny harmonogram 
dyżurów. Rodzice mogą zapisywać dzieci osobiście lub telefonicznie.

1 - 5 lipca  Oddział Przedszkolny w Zespole Szkół w Żółwinie,  
   ul. Szkolna 39, tel. 22 758 93 97 
1 - 12 lipca  Oddział Przedszkolny w Zespole Szkół w Otrębusach,  
   ul. Mariana Piaseckiego 2, tel. 22 758 58 10
1 - 16 lipca  Przedszkole Samorządowe nr 1 w Brwinowie,   
   ul. Stanisława lilpopa 4, tel. 22 729 59 47
17 - 26 lipca   Przedszkole Samorządowe w Otrębusach, 
   ul. Wiejska 1a, tel. 22 758 55 56
17 - 31 lipca  Oddział Przedszkolny w ZS nr 1 w Brwinowie,  
   ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 11, tel. 22 729 59 60
1 - 14 sierpnia Oddział Przedszkolny w ZSO w Brwinowie,  
   ul. Żwirowa 16, tel. 22 729 57 71
19 - 30 sierpnia Przedszkole Samorządowe nr 3 w Brwinowie, 
   ul. Słoneczna 6, tel. 22 729 63 81
27 - 30 sierpnia Oddział Przedszkolny w Zespole Szkół w Żółwinie,  
   ul. Szkolna 39, tel. 22 758 93 97

Brwinów... gmina dobrych ludzi, którzy szczególnie mocno angażują się  
w działania na rzecz innych!             

     - Arkadiusz Kosiński, burmistrz gminy Brwinów 
 

[Wypowiedź na temat kiermaszu charytatywnego w ZS nr 1 w Brwinowie; organizatorzy zbierali środki na leczenie 
nauczycielki Anny Kapuścińskiej. Kiermasz pokazał 17 marca „Kurier Warszawy i Mazowsza”, TVP Info]
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w dwóch Słowach

Dla przedsiębiorców: 
wpis do ewidencji 
jest bezpłatny!

 

Centralna Ewidencja i Infor-
macja o Działalności Gospo-
darczej (CEIDG) to publiczny, 
bezpłatny rejestr. Do przed-
siębiorców z terenu gminy 
Brwinów zaczęły trafiać oferty 
firm komercyjnych o podob-
nej nazwie, które proponują 
odpłatną rejestrację w swoich 
bazach danych. Przekazanie 
im informacji oraz wniesie-
nie ewentualnych opłat jest 
dobrowolną decyzją każdego 
przedsiębiorcy.

Na sprzedaż: działka 
przy ul. Suwalskiej

 

Działka o pow. 1 466 m² zo-
stała wyceniona na 290 tys. zł. 
Przetarg odbędzie się  
10 kwietnia br. o godz. 1100  
w budynku Urzędu Gminy  
Brwinów,  ul. Grodziska 12. 
Warunkiem przystąpienia  
do niego jest wpłacenie wa-
dium do dnia 8 kwietnia br. 
Informacje: Referat Gospo-
darki Nieruchomościami, 
pok. 204, tel. 22 738 26 13.

2
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„Czyste życie”: zwiększenie zakresu i dodatkowe kilometry sieci
Nowa sieć wodno-kanalizacyjna  
wybudowana w ramach projek-
tu „Czyste życie – kompleksowa 
gospodarka wodno-ściekowa 
na terenie gminy Brwinów” 
sięgnie dalej niż planowano. 
Podłączą się do niej również 
mieszkańcy ul. Warszawskiej  
w Otrębusach oraz osiedla  przy 
ul. Działkowej w Parzniewie.

Podpisany w marcu br. przez 
gminę Brwinów aneks  

do umowy o dofinansowanie 
„Czystego życia” przewiduje 
zwiększenie zakresu rzeczowego 
projektu o 1,3 km sieci kanalizacyj-
nej oraz ok. 1 km sieci wodociągo-
wej. Nowa infrastruktura będzie 
zlokalizowana w ul. Warszawskiej  
w Otrębusach oraz w Parzniewie 
pomiędzy ul. Przyszłości a osie-

dlem Twój Parzniew – Miasto-
-Ogród.Łączna wartość koszto-
rysowa nowych zadań wynosi  
1 983 000 zł netto, natomiast mak-
symalna kwota dofinansowania 
tych zadań to ponad 1,4 mln zł.

Pierwotny zakres projektu 
„Czyste życie…” obejmował 

budowę ok. 119 km sieci kanaliza-
cyjnej, ok. 30 km sieci wodociągo-

wej, dwóch pompowni sieciowych 
wody oraz rozbudowę dwóch sta-
cji uzdatniania wody.

Projekt „Czyste życie – komplek-
sowa gospodarka wodno-ściekowa 
na terenie Gminy Brwinów”  
jest współfinansowany ze środków  
Unii Europejskiej w ramach  
Programu Operacyjnego  
Infrastruktura i Środowisko.

Szkolenia podzielone były na 
kilka bloków tematycznych: 

poszerzały zarówno wiedzę me-
rytoryczną, jak i zdolności inter-
personalne oraz językowe. Po-
zwalały na usystematyzowanie  
i aktualizację wiedzy m.in. z zakre-
su prawa zamówień publicznych, 
prawa budowlanego, procesu in-
westycyjnego i kosztorysowania. 
Urzędnicy uczyli się, jak poprawić 
jakość komunikacji i rozwiązy-
wać trudne sytuacje zdarzające się  
w kontaktach z interesantami.  
Wzięli też udział w dwutygo-
dniowym kursie komputerowym. 
Zdobyte umiejętności są pomoc-
ne np. w wysyłce korespondencji 
seryjnej, recenzowaniu plików  

Dobiega końca realizacja projektu pn. „Podniesienie kompetencji 
pracowników i jakości funkcjonowania Urzędu Gminy Brwinów“ 
obejmującego szereg intensywnych szkoleń. Przez prawie półto-
ra roku brwinowscy urzędnicy łączyli pracę ze zdobywaniem no-
wych umiejętności. Udało się na ten cel pozyskać dofinansowanie 
w kwocie 826 670 zł.

Zakończenie projektu szkoleniowego

w Wordzie czy zastosowaniu for-
muł w Excelu. Przydatne w do-
brej organizacji pracy okazały 
się także zajęcia przygotowujące  
do prowadzenia zebrań i spotkań 
oraz przeprowadzania konsulta-
cji społecznych. Jeden z ostatnich 
kursów realizowanych w ramach 
projektu obejmował naukę języka 
migowego. Wzięło w nim udział 
sześciu pracowników urzędu.  
Teraz osoby niedosłyszące będą 
mogły liczyć na sprawną i bardziej 
komfortową obsługę.

Przez kilkanaście miesięcy za-
jęcia prowadzili trenerzy z 

sześciu firm szkoleniowych. Łącz-
nie urzędnicy odbyli ponad 1400 

godzin szkoleń. Zdobytą wiedzę 
wykorzystują w codziennej pracy. 
Wiadomości i umiejętności służą 
wszystkim: mieszkańcy obsługi-
wani przez kompetentnych pra-
cowników Urzędu Gminy Brwi-
nów mogą odczuć podniesienie 
jakości usług. Podczas szkoleń zo-
stały opracowane nowe dokumen-
ty, m.in. Kodeks Etyki Pracow-
ników Urzędu Gminy Brwinów. 
Całkowity koszt projektu „Podnie-
sienie kompetencji pracowników 
i jakości funkcjonowania Urzę-
du Gminy Brwinów” to ponad  
918 tys. zł. Projekt uzyskał  
dofinansowanie ze środków Unii  
Europejskiej w ramach Programu  
Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Na zdjęciu: Zajęcia komputerowe były jednymi z pierwszych szkoleń. 
Sprawne posługiwanie się edytorem tekstu i arkuszami kalkulacyjnymi 
bardzo ułatwia pracę i skraca czas przygotowania dokumentów.

Udział w programie jest dobro-
wolny i wymaga, jak w przypadku 
wszystkich szczepień, zgody ro-
dziców lub opiekunów prawnych. 
Tegoroczne szczepienia będą 
przeprowadzone przez NZOZ 
Lecznicę Rodzinną ALFA w Brwi-
nowie z siedzibą przy ul. Powstań-
ców Warszawy 8.
Spotkania informacyjne doty-
czące szczepień odbyły się już 
w większości szkół. Najbliższe 
będzie 8 kwietnia o 17 00 w ZS  
w Otrębusach, ul. M. Piaseckiego 2.
Terminy I dawki szczepionki:
10 kwietnia 2013 r.:
• od godz. 1200 dla uczennic ZSO

Bezpłatne szczepienia dla dziewcząt
Gmina Brwinów realizuje program bezpłatnych 
szczepień przeciw rakowi szyjki macicy. W tym 
roku program obejmie dziewczęta urodzone  
w 1998 roku, zameldowane na pobyt stały lub 
czasowy w gminie Brwinów. 

• od godz. 1345 dla uczennic ZS nr 1
• od godz. 1500 dla uczennic ZS  
   w Otrębusach
11 kwietnia br. od godz. 800 będą 
szczepione uczennice z Żółwina.
Uwaga:
Osoby, których dzieci nie uczęsz-
czają do żadnej ze szkół na terenie 
gminy Brwinów, a są zameldowa-
ne w gminie Brwinów, mogą skon-
taktować się z Lecznicą Rodzinną 
ALFA (tel. 22 729 57 69) w celu 
ustalenia terminu szczepienia.
Dodatkowe informacje uzy-
skać można w Urzędzie Gminy 
Brwinów (w Referacie Oświaty,  
tel.  22 738 26 17).

Drzewa i krzewy można usu-
wać po uzyskaniu zezwolenia; 
nie jest ono wymagane jedynie  
w przypadku roślin młodszych 
niż 10 lat oraz drzew i krzewów 
owocowych.

Z wnioskiem do burmistrza 
powinien wystąpić wła-

ściciel nieruchomości. Wzór 
wniosku jest dostępny w Urzę-
dzie Gminy Brwinów oraz 
na stronie www.brwinow.pl 
(zakładka w menu z lewej strony 
„Ekologia”). Wydanie zezwolenia 
dla osób fizycznych jest zwolnio-
ne z opłat skarbowych, natomiast 
usunięcie drzew i krzewów bez 
pozwolenia wiąże się z wysokimi 
karami. Stawka liczona jest w za-
leżności od gatunku i wielkości 
obwodu, np. kara za wycięcie to-
poli, olchy czy akacji o obwodzie 
150 cm wynosi niemal 22 tys. zł, 
świerka, brzozy czy sosny – nie-
mal 60 tys. zł, a jodły, magnolii 
czy cisa – ponad 546 tys. zł.

Informacji udziela Referat 
Ochrony Środowiska i Rolnic-

twa mieszczący się w Urzędzie 
Gminy Brwinów przy ul. Ta-
deusza Kościuszki 4a, pok. 11,  
tel. 22 738 25 90
Podstawa prawna:
Ustawa o ochronie przyrody  
z dnia 16 kwietnia 2004 r. (t.j.  
Dz. U. Nr 151 poz. 1220 z późn. zm.), 
Rozporządzenie Ministra Środo-
wiska z dnia 13.10.2004 r. oraz 
Obwieszczenie Ministra Środo-
wiska z dnia 17.10.2012 r. 

Wycinka drzew  
i krzewów



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. 22 729 29 50 i bezpłatny z terenu gminy 986) 

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

Śmieci: odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania
Rada Miejska w Brwinowie na sesji 11 marca br. podjęła dwie kolejne uchwały wprowadzające nowy 
system gospodarowania odpadami. W „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gmi-
ny Brwinów” radni ustalili m.in. częstotliwość odbioru śmieci oraz rodzaje pojemników. Regulamin 
wejdzie w życie po publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Deklaracje dotyczące wysokości 
opłat należy złożyć do 31 marca. 
Są one dostępne w Urzędzie Gmi-
ny Brwinów oraz na stronie 
www.eko.brwinow.pl. 
W połowie marca pakiety  
informacyjne były roznoszone  
do skrzynek pocztowych.
 
Gdzie należy dostarczyć  
wypełnione deklaracje ?
Deklaracje można złożyć osobi-
ście w Biurze Obsługi Interesanta 
(pok. 007 na parterze) lub wysłać 
pocztą na adres: 
Urząd Gminy Brwinów
ul. Grodziska 12 
05-840 Brwinów
Czy w deklaracji należy podać 
osoby zameldowane czy też za-
mieszkujące?

Śmieci produkują ludzie: należy 
zadeklarować liczbę osób faktycz-
nie zamieszkujących posesję.
Czy właściciele nieruchomości, 
którzy zawarli umowy na wywóz 
śmieci z różnymi firmami, będą 
mogli po 1 lipca dalej korzystać  
z ich usług i nie włączać się  
do systemu odbioru odpadów, 
który organizuje gmina?
Nie. Zgodnie z ustawą Sejmu RP 
nowy system obejmie teren całej 
Polski i zmiana dotyczy obowiąz-
kowo wszystkich mieszkańców. 
Od 1 lipca br. do obowiązków 
gminy będzie należeć odbiór 
wszystkich odpadów i pobieranie 
opłaty śmieciowej. Dotychczasowe 
indywidualne umowy zachowają 
jedynie firmy, szkoły, instytucje 
itp. Od nich gmina nie będzie od-

od 1 lipca 2013 r.

bierać śmieci, dlatego muszą mieć 
podpisaną własną umowę. 
Czy mieszkańcy będą musieli 
sami zakupić kontenery lub  
worki na śmieci?
Pojemniki na śmieci (kontenery 
do odpadów zmieszanych i worki 
do odpadów segregowanych w do-
mach jednorodzinnych, a w wielo-
rodzinnych – kontenery) dostarczy 
na koszt gminy firma odbierająca 
odpady, którą gmina wybierze  
w przetargu.  
Jakiej wielkości i ile pojemników/
worków otrzymają mieszkańcy? 
Wielkość pojemników i liczba 
worków uzależniona jest od liczby 
osób zamieszkujących daną nie-
ruchomość. Nie będzie trzeba ku-
pować ich samemu, ani też „cho-
mikować” na zapas. 

Jak często będą odbierane  
śmieci od mieszkańców? 
Częstotliwość (różną dla domów 
jedno- i wielorodzinnych) okre-
śla nowy „Regulamin utrzymania 
czystości i porządku na terenie 
Gminy Brwinów” (patrz: zesta-
wienie na zielonym polu)
Czy można będzie oddawać  
skoszoną trawę i liście? 
Tak. Gmina będzie odbierać także 
ten rodzaj odpadów.
Na ile rodzajów śmieci trzeba bę-
dzie rozdzielać śmieci segrego-
wane, tzn. ile rodzajów worków 
będzie stosowanych w nowym 
systemie?
Wszystkie surowce wtórne (szkło, 
plastik, makulatura, złom) będą 
zbierane razem! Jest to uproszczo-
na segregacja. Mieszkańcy domów 
jednorodzinnych otrzymają więc 
pojemnik lub pojemniki na śmie-
ci zmieszane, worki na surowce 
wtórne (zbierane razem) i worki 
na odpady zielone (liście, trawa).
Skąd będzie można otrzymać 
worki na trawę i liście?
Worki na liście i trawę będzie 
można otrzymać w Referacie Go-
spodarki Komunalnej. 
Jak będzie można się pozbyć 
kłopotliwych śmieci: zużytego 
sprzętu RTV, ADG, mebli, wykła-
dzin itp.?
Śmieci tego typu będą odbierane 
w określonym terminie na zasa-
dzie „wystawki” przed posesją lub 

odpady zmieszane, 
biodegradowalne 
i segregowane (szkło,  
makulatura, plastik,  
opakowania wielomateriałowe 
(np. kartony po sokach) złom

odpady zielone (trawa, liście)

zużyte opony    
meble i odpady wielko- 
gabarytowe, zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny, 
zużyte akumulatory,  
chemikalia

zużyte baterie,  
przeterminowane leki,  
ubrania i tekstylia

odpady budowlane  
i rozbiórkowe*

domy  
jednorodzinne

domy  
wielorodzinne,
spółdzielnie 
i wspólnoty 
mieszkaniowe

raz w miesiącu, odbiór na indywidualne zgłoszenie  
do Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy 
Brwinów, tel. 22 738 25 91

odbiór dwa razy w miesiącu
sprzed posesji  
wg harmonogramu

odbiór przynajmniej  
dwa razy w tygodniu 
z altanek śmietnikowych  
wg harmonogramu

raz na dwa tygodnie
wg harmonogramu

odbiór dwa razy w miesiącu
wg harmonogramu

 

Mieszkańcy otrzymają 
pojemniki do gromadzenia 
odpadów, bez dodatkowych 
opłat, od firmy odbierającej 
śmieci.

• kontenery na śmieci   
  zmieszane (pojemność w litrach):

1 osoba:     60 L
2-4 osoby: nie mniej niż 120 L
5-8 osób:   2 x 120 L lub 240 L
powyżej 8 osób: 240 L + 120 L

• worki na odpady segregowane 
   (w zależności od liczby  
    domowników )
• worki na trawę i liście  

• kontenery na śmieci   
  zmieszane (pojemność w litrach):

1100 L (liczba wg potrzeb: 
wielkości wspólnoty, spółdzielni 
itp.)

• kontenery na odpady  
  segregowane 1100 L
• worki lub kontener 
   na trawę i liście 

 RODZaje BeZPŁaTNYCH POjeMNiKóW DO ZBieRaNia ODPaDóW

 CZęSTOTLiWOść ODBiORU śMieCi OD MieSZKaŃCóW

zbiórka ciągła, w pojemnikach ustawionych 
w Urzędzie Gminy Brwinów przy ul. T. Kościuszki 4a (baterie), 
w aptekach i ośrodkach zdrowia (leki) 
oraz pojemnikach na terenie gminy (ubrania, tekstylia)

* Dotyczy odpadów budowlanych i rozbiórkowych pochodzących z remontów (wykonywanych we własnym zakresie), na wykonanie 
których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenie na budowę lub na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do organu  
administracji architektoniczno-budowlanej; ww. odpady nie mogą zawierać odpadów niebezpiecznych.

odbiór na indywidualne zgłoszenie do Referatu Gospodarki 
Komunalnej Urzędu Gminy Brwinów, tel. 22 738 25 91

przy altankach śmietnikowych na 
osiedlach domów wielorodzin-
nych. Konieczne będzie wcze-
śniejsze zgłoszenie takiej potrzeby 
do Referatu Gospodarki Komu-
nalnej (telefonicznie: 22 738 25 91 
lub osobiście).
Czy będzie kontrolowana prawi-
dłowość segregowania śmieci? 
Mieszkańcy, którzy zadeklarują 
segregowanie śmieci, są do tego 
zobowiązani. Firma odbierająca 
śmieci będzie prowadzić kontrole 
zawartości pojemników/worków 
i zgłaszać nieprawidłowości do 
Urzędu Gminy Brwinów. Jeśli po-
twierdzi się, że mieszkańcy łamią 
zasady, będą musieli płacić stawkę 
jak za odpady nieposegregowane 
(22,90 zł za osobę). W domach 
wielorodzinnych będzie w takich 
przypadkach obowiązywać „od-
powiedzialność zbiorowa”.
W jaki sposób należy regulować 
opłaty za odbiór odpadów? 
Płatności trzeba będzie regulo-
wać na konto lub gotówką w kasie 
Urzędu Gminy Brwinów w okre-
ślonych kwartalnych terminach: 
za I kwartał - do 15 marca, 
za II kwartał - do 15 czerwca, 
za III kwartał - do 15 września,
za IV kwartał - do 15 grudnia.
Możliwe też będzie płacenie co 
miesiąc. Gmina nie będzie prze-
syłać faktur za odbiór odpadów – 
opłatę należy płacić w wysokości 
określonej w złożonej deklaracji. 

Strona w Internecie: 
www.eko.brwinow.pl
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„Ratusz” dostępny jest w budynkach Urzędu Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej oraz ul. T. Kościuszki, 
w Gminnym Ośrodku Kultury, Bibliotece Miejskiej w Brwinowie i jej filii w Otrębusach oraz u sołtysów  
– część nakładu dostarczana jest do bezpośrednio do mieszkańców lub do skrzynek pocztowych  
na zasadach wolontariackich. „Ratusz” wykładany jest także w punktach handlowych: kioskach  
i sklepach w Brwinowie, Otrębusach i Kaniach.

w dwóch Słowach

Gminny Ośrodek Kultury 
zaprasza w kwietniu

6 IV godz. 1800 –  jam session 
– M. Kowalski i P. Remez

15 IV – wernisaż malarstwa 
Stanisława Kmiecika, artysty 
malującego ustami

20 IV – teatr młodego widza 
„Buratino”

21 IV godz. 1700 – koncert  
zespołu „Seltido del Tango” 
oraz warsztaty taneczne 

23 IV – gminny finał konkursu 
pięknego czytania 

28 IV godz. 1200 – „Giganci 
opery” – na 200-lecie urodzin 
R. Wagnera i G. Verdiego – 
wykład ilustrowany muzyką

FO
T.

  P
R 

(3
)

P a t r o n a t  B u r m i s t r z a  G m i n y  B r w i n ó w

W zawodach, które odbyły 
się 2 marca 2013 r. w hali 

Ośrodka Przygotowań Olimpij-
skich w Spale, wzięła udział re- 
kordowa liczba uczestników z całej 
Polski. W różnych konkurencjach 
lekkoatletycznych wystartowało 
ponad 250 zawodników. Mistrzo-
stwo Polski w pchnięciu kulą 
kobiet w kategorii W45 zdobyła 
brwinowianka Katarzyna Pękala. 
Srebrny medal, za rzut ciężarkiem 
w kategorii M40, zdobył Kon-
rad Bońda, który był także piąty  

Lekkoatleci na medal
Reprezentanci gminy Brwinów powrócili z medalami z XXii Halo-
wych Mistrzostw Polski Weteranów Lekkiej atletyki. Na podium 
stanęli: Katarzyna Pękala oraz Konrad Bońda.

w pchnięciu kulą. Bardzo dobre 
wyniki uzyskiwane przez wetera-
nów nawiązują do czasów świet-
ności sekcji lekkoatletycznej BKS 
Naprzód. 

Brwinów był niegdyś jednym  
z ważniejszych ośrodków lek-

koatletycznych na Mazowszu. Na 
zawody rozgrywane na Stadionie 
Miejskim im. Janusza Kusociń-
skiego przyjeżdżali w latach 60. 
XX w. najlepsi polscy zawodnicy. 
Konrad Bońda widzi możliwość 

powrotu do dawnych tradycji 
lekkoatletycznych BKS Naprzód. 
Osoby, które chcą dołączyć do 
treningów, mogą skontaktować 
się z Konradem Bońdą za pośred-
nictwem poczty elektronicznej:  
pzwlabrwinow@gmail.com.

19 marca Liceum Ogólnokształce w Brwinowie obchodziło 
Dzień Patrona: jarosława iwaszkiewicza. Niespodzianką dla 
uczniów i zaproszonych gości było spotkanie z prawnuczką 
pisarza Ludwiką Włodek. Wręczono także medale zasłużo-
nym  pracownikom szkoły oraz uczniom biorącym udział  
w konkursach przedmiotowych.

Dzień Patrona w LO

Dzień Patrona był także okazją 
do wyróżnienia pracowników 

szkoły. Medale wręczali burmistrz 
Arkadiusz Kosiński i Bernard Ma-
linowski. Wyróżnieni pracownicy 
i otrzymane przez nich odznacze-

Kulturalne wydarzenia marca

Na zdjęciu z lewej: Ludwika Włodek jest autorką książki „Pra. O rodzinie Iwaszkiewiczów” i prawnuczką Jaro-
sława. – Chciałam napisać o nim prawdziwie, z jednej strony o wielkim pisarzu, a z drugiej o człowieku, który 
również popełniał błędy – mówiła. Na zdjęciu z prawej: burmistrz Arkadiusz Kosiński objął swoim patronatem 
międzyklasowy turniej matematyczny i wręczył nagrody laureatom. 

nia: Dudzińska Elżbieta - Komba-
tancki Krzyż Pamiątkowy „Zwy-
cięzcom”, Krzysztof Rytel – Srebr-
ny Medal im. Józefa Sowińskiego, 
Beata Dziemińska-Skowron oraz 
Jan Niemira – Medale im. Henry-

ka Jordana, Anna Dębek – Odzna-
ka Przyjaciół Dziecka.

Wręczono nagrody dla lau-
reatów Międzyklasowego 

Turnieju Matematycznego orga-
nizowanego przez Krystynę Żo-
chowską. W tym roku w turnie-
ju uczestniczyło 86 licealistów.  
I miejsce zajął Filip Drygas z IIIb, 
II miejsce – Konrad Sieklucki  z Ia, 
a III miejsce – Alicja Kulpita z Ia. 
Klasa Ia otrzymała dyplom za 
zaangażowanie w konkurs dużej 
liczby uczniów. 

środowiskowy Ośrodek Po-
mocy Społecznej pomaga 
potrzebującym. jego dzia-
łalność nie ogranicza się 
tylko do udzielania zasił-
ków. W kolejnych nume-
rach „Ratusza” będziemy 
publikować dane kontakto-
we instytucji pomocowych.

Na stronie www.brwinow.pl 
można znaleźć ich wykaz  
w menu z lewej strony („In-
stytucje pomocowe”). 
– Wszystkie porady i kon-
sultacje są bezpłatne – pod-
kreśla Joanna Dzierzba, 
dyrektor Środowiskowego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Brwinowie.

Pomoc dla 
potrzebujących

Relację z dwóch marcowych imprez przesłała dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury w Brwinowie anna Sobczak.

14 marca fortepian Gminnego Ośrodka Kultury poddał się pal-
com wybitnego wirtuoza prof. Borysa Kraljevica. Muzyk rodem  

z Czarnogóry, na co dzień wykładający w konserwatorium w Singapu-
rze, na kilka dni przybył do Polski, by przy akompaniamencie Kwartetu 
Prima Vista zagrać koncert w Operze Kameralnej w Warszawie. Dzięki 
temu, że Okej ma wielu wybitnych przyjaciół wśród twórców kultury 
i artystów światowego formatu, udało się zaprosić profesora Kraljevi-

ca także do Brwinowa. Ostatni 
wykonywany utwór – niezwy-
kle trudny i złożony kwintet 
fortepianowy autorstwa An-
tonína Dvořáka nr 2 opus 81 
– można usłyszeć niezwykle 
rzadko. 

16 marca w Świetlicy Okej w Otrębusach odbyła się wystawa prac 
wychowanków pracowni modelarskiej Wiesława i Damiana Siero-

cińskich. Zajęcia modelarskie prowadzone są w Brwinowie, Podkowie 
Leśnej, Milanówku, Pruszkowie i Otrębusach. Po raz pierwszy zorgani-
zowano także konkurs i wyłoniono najzdolniejsze ręce, ale nagrodzono 
wszystkich. Świetlica Okej w Otrębusach powoli staje się brwinowskim 
zagłębiem modelarstwa.  

– Anna Sobczak 
dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
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Gmina Brwinów zakwalifikowała się do pilotażowego projektu 
„animator - Moje Boisko Orlik 2012”. Ministerstwo Sportu i Turysty-
ki pokryje część kosztów zatrudnienia osoby, która będzie inicjo-
wać i prowadzić zajęcia sportowe w Żółwinie. 
Do zadań animatora należeć będzie m.in. prowadzenie zajęć i imprez 
sportowych, promowanie aktywności fizycznej, współpraca ze szkoła-
mi, klubami sportowymi i innymi organizacjami pozarządowymi. „Or-
likiem” zarządza Gminny Ośrodek Kultury w Brwinowie.

Animator na „Orliku” w Żółwinie


