Koniec wakacji

Szybki Internet

Spotkania z burmistrzem

Szkoły rozpoczęły nowy rok pracy.
Na powracających z wakacji czekało
sporo niespodzianek. > str. 2

Żółwin i Owczarnia mają dostęp
do Internetu o prędkości 20 Mb/s!
Dyrektor Szwemin osobiście podłączyła swoją szkołę do sieci. > str. 2

Burmistrz gminy Brwinów Arkadiusz Kosiński
zaprasza mieszkańców na spotkania:
w Brwinowie i we wszystkich sołectwach.
Terminarz > str. 2
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Gmina
Brwinów
Urząd Gminy Brwinów
ul. Grodziska 12
(drugi budynek:
ul. Kościuszki 4a)
05-840 Brwinów

Biuletyn informacyjny Urzędu Gminy Brwinów
Na wstępie

W

iele zmieniło się w gminie
Brwinów w ciągu ostatnich
dziewięciu miesięcy nowej kadencji: burmistrz Arkadiusz Kosiński
wraz z zastępcami Jackiem Janowskim oraz Sławomirem Walendowskim wprowadzają do zarządzania gminą nową jakość. Widać
pierwsze efekty m.in. w racjonalnym planowaniu inwestycji,
polepszeniu współpracy z Radą
Miejską oraz innymi instytucjami
i władzami wyższego szczebla.
Warto o tym pisać, warto o tym
wiedzieć.

N

ie każdy korzysta z Internetu, więc spragnieni informacji mieszkańcy zaczęli dopominać
się o gazetę. „Brwinowskie ABC”,
było na początku swojego istnienia
czasopismem wydawanym przez
Ośrodek Kultury, ale stało się
w ostatnich latach „tubą urzędową”. Zasługuje na to, by powrócić
w swoim dawnym społeczno-kulturalnym charakterze - i takie są
plany. Urząd zaś będzie publikować swój osobny biuletyn: ukazujący się w miarę potrzeb co kilka
tygodni, dla oszczędności na zwykłym papierze.

C

el „Ratusza” to informowanie
o zamierzeniach i działaniach
władz samorządowych oraz wydarzeniach w gminie. Pojawiać
się też będą bieżące informacje
z Ośrodka Kultury oraz stowarzyszeń i klubów sportowych.
Czyń dobrze i mów o tym głośno
- zgodnie z tą zasadą „Ratusz”
publikuje przede wszystkim
dobre wiadomości, ale jest otwarty także na trudne tematy oraz
konstruktywną krytykę.
Kontakt: Biuro Promocji, Urząd
Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12,
promocja@brwinow.pl

w dwóch Słowach
Jest absolutorium
Na sesji w dniu 21 czerwca br.
Rada Miejska jednomyślnie
udzieliła absolutorium burmistrzowi Arkadiuszowi Kosińskiemu. Jest to pierwsze absolutorium dla burmistrza
od sześciu lat. Teraz współpraca na linii Burmistrz - Rada
Miejska układa się dużo lepiej.

Tak było: gminne dożynki w Żółwinie 4 września 2011

G

mina Brwinów jest gminą wiejsko-miejską. Doroczne dożynki są dla jej piętnastu sołectw okazją
do świętowania. Uroczystość rozpoczęła tradycyjna msza polowa. Przed ołtarzem stanął okazały, kulisty wieniec gminy Brwinów, który tydzień wcześniej zdobył II nagrodę na dożynkach powiatowych. Otrębusy, Kanie, Żółwin, Terenia, Owczarnia, Milęcin, Falęcin, Kotowice, Czubin,
Biskupice, Moszna, Domaniew, Krosna, Koszajec i Parzniew przygotowały dożynkowe kosze.
Po ceremonii dzielenia się chlebem wręczono nagrody w konkursie. Zabawa trwała do późnego wieczora.

Niezatapialny tunel
Mimo deszczowego lata
kierowcy mogli spokojnie
przejeżdżać przez tunel
w Brwinowie. Po przejęciu
w marcu br. przez gminę
Brwinów przepompowni
można było zadbać o tunel
po gospodarsku. W ten sposób
jego „odwieczny” problem
został rozwiązany. Instalacja
została odmulona, a o jej stan
dba na bieżąco Referat
Eksploatacji Sieci Wodociągowo-Kanalizacyjnej.

Ulica Grodziska
Trwają jeszcze prace przy
przebudowie ul. Grodziskiej
w Brwinowie. W tym roku
Powiat Pruszkowski wykona
odcinek do ul. Kolejowej. Ciąg
dalszy prac: w 2012 roku.

Na zdjęciach powyżej: dożynkowa
scenografia autorstwa Katarzyny
Zawadzkiej oraz wieniec gminny
i kosz-kogut z Kotowic, który zwyciężył w konkursie. Na dole: starostowie tegorocznych dożynek: Paulina Wiśniewska i Grzegorz Gosk.

Rekordowe przetargi
Sytuacja do niedawna nie do
pomyślenia - wykonawcy
chętniej zgłaszają się do przetargów: bywa, że o jedno zlecenie rywalizuje niemal 50 firm!
Pozwala to na wybór najlepszych, korzystnych ofert:
www.przetargi.brwinow.pl

Zapraszamy: 10 i 11 września Dni Brwinowa i EDD

T

egoroczne Dni Brwinowa łączą się z Europejskimi Dniami Dziedzictwa, obchodzonymi
pod hasłem „Kamienie milowe”.
W sobotę o godz. 14.30 na terenie
położonym w pobliżu ul. Wilsona i trasy 719 odbędzie się rekonstrukcja bitwy pod Wiedniem
– zabawa plenerowa dla dzieci

w w w. br w i now. pl

i młodzieży. Po jej zakończeniu,
ok. 16.30 uczestnicy i widzowie
wyruszą w uroczystym pochodzie do parku miejskiego: II brwinowska parada miejska, w rytmie
nadawanym przez bębniarzy Bloco Central, przejdzie w tym roku
pod hasłem „Brwinów – miasto
w Europie”.

W

niedzielę przed południem
odbędą się uroczystości
związane z rocznicą bitwy pod
Brwinowem (patrz plakat obok).
W ramach EDD w Brwinowie zaplanowano m.in. szukanie śladów
M. Skłodowskiej u państwa Wernerów (por. str. 3) oraz koncertową oprawę mszy o godz. 18.00.

z a p r o s z e n i e
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„P

atrząc na te kilka miesięcy - jestem zadowolony z efektów swojej pracy.
Punkt po punkcie - konsekwentnie - realizuję swoje założenia,
po kolei wykreślając/odhaczając załatwione sprawy.

- Arkadiusz Kosiński, burmistrz gminy Brwinów

Bezpieczna
droga do szkoły,
remonty
i inwestycje
w brwinowskiej
oświacie

w dwóch Słowach
Przenośny monitoring
Straż miejska zakupiła przenośny zestaw do monitoringu.
Ukryta kamera będzie pomagała m.in. w walce z dzikimi
wysypiskami śmieci oraz aktami wandalizmu w rzadziej
uczęszczanych miejscach.

Wspólne patrole
Dzięki wsparciu finansowemu,
jakie gmina Brwinów udzieli
policji pruszkowskiej, na terenie gminy pojawią się wspólne
patrole straży miejskiej oraz
policji, zatrzymujące kierowców łamiących przepisy.

Dotacja dla OSP
Brwinowscy strażacy wkrótce
będą mogli cieszyć się nowym
sprzętem ratowniczym: marszałek województwa przekazał
gminie Brwinów dotację
w wysokości 16 tys. zł.

Karetka w Otrębusach
Od kilku tygodni funkcjonuje
w Otrębusach punkt ratownictwa medycznego. Oznacza
to krótszy czas dojazdu karetki pogotowia do chorych
z terenu gminy Brwinów.

Szacowanie strat
Referat Ochrony Środowiska
i Rolnictwa prowadzi szacowanie strat na terenach rolniczych dotkniętych podtopieniami. Rolnicy mogą liczyć
na odszkodowania.

„

Po powrocie z wakacji uczniowie z brwinowskich szkół zastali sporo zmian. Wśród nich uruchamiane „na przycisk” sygnalizatory przy
ul. Wilsona oraz przy ul. Piłsudskiego w Brwinowie.

G

mina Brwinów wykorzystała
lato na przeprowadzenie remontów i inwestycji. Sporo udało
się doprowadzić do końca, jeszcze zanim zabrzmiał pierwszy
dzwonek. ZS nr 2 i ZS w Żółwinie
otrzymały nowe piece c.o. Trwa
remont dachu na szkole w Otrębusach. Jego koszt zostanie częściowo (w kwocie niemal 200 tys. zł)
pokryty ze środków Ministerstwa
Edukacji Narodowej, z rezerwy
subwencji oświatowej.

Z

e względu na długie procedury na nowe place zabaw przy
ZS nr 2 oraz w Żółwinie (finansowane z rządowego programu
„Radosna szkoła”) trzeba będzie

poczekać jeszcze kilka tygodni.
Została podpisana umowa, prace
mają zakończyć się wczesną jesienią.

U

czniowie ZS nr 1 w Brwinowie już 1 września weszli do
szkoły uporządkowanym i wyłożonym nową kostką wejściem.
Zgodnie z terminami określonymi w umowie zmierzają do końca
prace przy budowie nowoczesnego
kompleksu boisk szkolnych. Trwa
ustalanie szczegółów dotyczących
meczy inauguracyjnych. Rozpoczęła się natomiast budowa „Orlika” w Żółwinie. Gmina otrzymała
na ten cel łącznie 666 tys. zł z samorządu województwa oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Szybki Internet w Żółwinie i Owczarni
Dziś obchodzimy wielkie święto Żółwina i Owczarni - powiedział podczas symbolicznego uruchomienia dostępu
do szerokopasmowego Internetu Tomasz Kowal, dyrektor
Departamentu Inwestycji Grupy Telekomunikacja Polska.
Obie miejscowości zniknęły
z mapy internetowych białych plam, a żółwińska szkoła
- jako jedna z pierwszych
w Polsce - może korzystać z łącza o prędkości 20 Mb/s.

U

roczystość, która odbyła się
w Żółwinie 30 sierpnia br.,
była zwieńczeniem wielu miesięcy
prac prowadzonych na terenie obu
sołectw. Ciepłe słowa padały na
temat znakomitej współpracy ze
środowiskiem lokalnym: z mieszkańcami, sołtysami, władzami
gminy i powiatu. Serdecznie dziękowano burmistrzowi Arkadiuszowi Kosińskiemu, który na początku był głównym projektantem
sieci, a kiedy musiał zrezygnować

z dalszych prac po wygraniu wyborów samorządowych, wspierał
dalej tę inwestycję jako burmistrz.
– To było z jednej strony duże ułatwienie, móc tak merytorycznie
rozmawiać z władzami samorządowymi – wspominał Krzysztof
Witoń, pełnomocnik zarządu TP
do spraw rozwoju sieci szerokopasmowej. – Z drugiej zaś strony
burmistrz, który jest fachowcem
w sprawach budowlanych, jest
trudnym partnerem do rozmów:
nic się nie da ukryć i wszystko
musi być wykonane jak najlepiej.

S

ymboliczne otwarcie dostępu
nie ograniczyło się jedynie do
przecięcia wstęgi: specjalne zadanie otrzymała dyrektor Zespołu
Szkół w Żółwinie Marta Szwemin.
Osobiście dokonała krosowania
kabli, podłączając swoją placówkę
do szerokopasmowego Internetu.
ieć w Żółwinie i Owczarni jest
nie tylko jedną z najnowocześniejszych w Polsce, ale została
zaprojektowana jako nadmiaro-

S

Wstęgę przecięli: prezes UKE Anna Streżyńska, przedstawiciel zarządu TP
SA Krzysztof Witoń, burmistrz Arkadiusz Kosiński oraz sołtysi Owczarni
i Żółwina Andrzej Baranowski i Karol Marchwiak.

wa. Przewidziano już powstawanie nowych budynków i podziały
gruntów. Obecnie możliwości sieci
w Owczarni to 500 szerokopasmowych łączy, a w Żółwinie – 490.
Mieszkańcy tych miejscowości zyskali dostęp do usług najwyższej
klasy VDSL (Neostrada Fiber). Na
bazie sieci kablowej TP jest możliwy wybór innego dostawcy usług
telekomunikacyjnych.

z a p r o s z e n i e

Burmistrz Gminy Brwinów

zaprasza mieszkańców na spotkania:
13 września, godz. 19.00: Koszajec, Koszajec 20
14 września, godz. 18.00: Moszna, OSP Moszna
godz. 20.00: Domaniew, Domaniew 54 a
15 września, godz. 19.00: Falęcin, Falęcin 15
18 września, godz. 19.00: Żółwin i Terenia, OSP Żółwin
20 września, godz. 18.00: Milęcin, Milęcin 54
godz. 20.00: Kotowice, Kotowice 3
21 września, godz. 18.00: Krosna, ul. Tęczowa 13
22 września, godz. 18.00: Czubin, Czubin 9
godz. 20.00: Biskupice, OSP Biskupice
25 września, godz. 14.00: Owczarnia, Książenicka 40
godz. 17.00: Brwinów - południowa część miasta, OSP
27 września, godz. 19.00: Kanie, Patataj, ul. Krótka 9
28 września, godz. 19.00: Otrębusy
29 września, godz. 19.00: Parzniew, plac zabaw w Parzniewie
2 października, godz. 16.00: Brwinów - północna część miasta, ZS nr 1
W pojedynczych przypadkach możliwe zmiany. Aktualne informacje: na tablicach sołeckich oraz www.brwinow.pl

O

bszar projektu obejmuje także inne miejscowości w gminie Brwinów: Parzniew, Kotowice,
Biskupice, Koszajec, Mosznę, Kanie i Otrębusy. Obecny na uroczystości wiceprezes zarządu TP SA
Piotr Muszyński miał powody do
zadowolenia: oby wszystkie inwestycje kończyły się tak pomyślnie,
jak w Żółwinie i Owczarni.

Wokół Ośrodka Kultury
W minionych miesiącach pojawiały się głosy mieszkańców,
którzy narzekali na Gminny
Ośrodek Kultury, ale dopiero
wyniki audytu, przeprowadzonego na wniosek burmistrza
Arkadiusza Kosińskiego, mogły
być uznane za podstawę zmiany
na stanowisku dyrektora.

P

od koniec maja br. burmistrz
Arkadiusz Kosiński podziękował Wojciechowi P. Kwiatkowi
za dotychczasową pracę. Powodem odwołania dyrektora były
m.in. nieprawidłowości wykazane
przez audyt oraz brak współpracy dyrektora z Radą Programową
i stowarzyszeniami. Wcześniej
odwołanie dyrektora pozytywnie zaopiniowała Rada Miejska
(na sesji w dniu 16 maja) oraz brwinowskie stowarzyszenia. Zgodnie

ze statutem GOK został ogłoszony
konkurs na dyrektora. Opinia biura radców prawnych Urzędu Gminy Brwinów jest jednoznaczna:
działanie burmistrza jest zgodne
z prawem. Konkurs został ogłoszony prawidłowo i jeśli by porównać jego warunki do konkursów
z innych gmin, określone w nim
warunki nie są ani wygórowane,
ani zbytnio obniżone.

M

imo szumu, jaki powstał
wokół Ośrodka, ważne jest,
że OKej działa - i to prężnie!
Odbywają się planowe imprezy,
trwają zapisy do nowych kółek
zainteresowań. Pełniąca obowiązki dyrektora Anna Sobczak nie
ukrywa, że zamierza wystartować
w konkursie. Ilu w sumie zgłosi się
kandydatów - okaże się 30 września br.

Urząd Gminy
Brwinów
Godziny pracy:
pon 8-18, wt-czw 8-16, pt 8-14

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. 22 729 26 12)
biuro Rady Miejskiej (tel. 22 738 26 50), Straż Miejska (tel. 22 738 26 16 i bezpłatny z terenu gminy 986)

ratusz 3
Biuletyn informacyjny
Urzędu Gminy Brwinów

Budynek Urzędu Gminy przy ul. Kościuszki 4a
sekretariat zastępcy burmistrza S. Walendowskiego (tel. 22 738 25 66)
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9 października 2011: wybory do Sejmu RP i Senatu RP

w dwóch Słowach
Brwinów

Kalendarz wyborczy

Zmiany lokali wyborczych

Trwa kampania wyborcza. Głosowanie w wyborach do Sejmu RP
i Senatu RP odbędzie się 9 października 2011 r. Wyznaczone zostały już siedziby obwodowych komisji wyborczych, w tym lokale
dostosowane dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych. Kodeks
wyborczy wprowadził wiele zmian, m.in. możliwość głosowania
korespondencyjnego.

Na wniosek burmistrza Arkadiusza Kosińskiego rada miejska na VI sesji w dn. 6 kwietnia 2011 r. podjęła uchwałę w sprawie zmian w podziale gminy Brwinów na stałe obwody głosowania. Wielu mieszkańców Brwinowa oraz mieszkańcy Falęcina, Grudowa i Kotowic głosować będzie 9 października
w innym lokalu wyborczym: teraz będzie im bliżej do urn niż podczas poprzednich wyborów.

DO 18 IX 2011
Wyborcy niepełnosprawni mogą zgłosić burmistrzowi gminy
Brwinów (za pośrednictwem Referatu Spraw Obywatelskich, Urząd
Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12, pok. 003, tel. 22 738 25 72)
zamiar głosowania korespondencyjnego w kraju, w tym także przy
pomocy specjalnych nakładek na karty do głosowania sporządzonych
w alfabecie Braille’a.
DO 25 IX 2011
Wyborcy niepełnosprawni mogą złożyć wniosek o dopisanie ich
do spisu w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkania. W Brwinowie są 3 lokale dostosowane do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych: w SP nr 1 przy ul. Piłsudskiego 11, w LO przy
ul. Żwirowej 16 i w przedszkolu nr 1 przy ul. Lilpopa 4. Wyborcy
niepełnosprawni mogą zgłosić również zamiar głosowania w lokalu wyborczym przy użyciu nakładek w alfabecie Braille’a.
DO 29 IX 2011
W Referacie Spraw Obywatelskich można złożyć wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania. Przez pełnomocnika mogą
głosować wyborcy o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu 9 X kończą 75 lat.
DO 4 X 2011
Wyborcy przebywający czasowo na obszarze gminy lub wyborcy
nigdzie niezamieszkali mogą złożyć wniosek o dopisanie do spisu
wyborców.
DO 6 X 2011
Wyborcy przebywający za granicą mogą złożyć wniosek o wpisanie
do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą.
z a p r o s z e n i e

n a

N

a terenie gminy Brwinów będzie funkcjonować w sumie 13, a
nie jak dotychczas 12 lokali wyborczych. Dodatkowy lokal powstanie w północnej części miasta: w Niepublicznym Przedszkolu Integracyjnym Sióstr Rodziny Maryi przy ul. Szkolnej 18, gdzie
głosować będą mieszkańcy następujących ulic: Armii Krajowej,
Augustowskiej, Białostockiej, Biskupickiej, Ciechanowskiej, dr. S. Skudry, Glinianej, Głowackiego, Grodzieńskiej, Kościelnej, Kryniczanki,
Łomżyńskiej, Mickiewicza numery parzyste 2-22 oraz nieparzyste 1-23a,
Modlińskiej, Nadrzecznej, Opałowej, Płockiej, Sienkiewicza numery
parzyste 2-22 oraz nieparzyste 1-19, Słowackiego numery parzyste 2-22
oraz nieparzyste 1-25, Spokojnej, Struga, Suwalskiej, Szkolnej numery
parzyste 2-18 oraz nieparzyste 1-13, Wigusin, Wileńskiej, Zgoda.

M

ieszkańcy Falęcina, Grudowa i Kotowic nie będą musieli jeździć
na wybory do Biskupic. Teraz będą głosować w SP nr 1 w Brwinowie, przy ul. Piłsudskiego 11. Na głosowanie do brwinowskiej Jedynki
udadzą się także po raz pierwszy mieszkańcy ulic położonych na zachód od ul. Biskupickiej, a więc: Mickiewicza numery parzyste 24-38a
oraz nieparzyste 25-47, Sienkiewicza numery parzyste 24-42 oraz nieparzyste 21-41a, Słowackiego numery parzyste 24-40a oraz nieparzyste
27-47, Szkolnej numery parzyste 20-28 oraz nieparzyste 15-27.
miany dotyczą też kilku ulic południowego Brwinowa: mieszkańcy
ulic Kieleckiej i Puławskiej będą głosować w najbliższych wyborach
w lokalu wyborczym w Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Żwirowej
16, a mieszkańcy ul. Zatrudy - w przedszkolu przy ul. Lilpopa 4.

Z

Szczegółowy plan z podziałem obwodów i siedzibami komisji obwodowych zostanie opublikowany w kolejnym numerze biuletynu.

w y s t a w ę

D

o końca września w Brwinowie przy ul. Rynek 14 (sala
w Organistówce) można oglądać
wystawę historyczną „Bitwa Warszawska 1920 r.”, przygotowaną
przez brwinowski oddział Związku Piłsudczyków.
Wystawa jest czynna:
• w soboty w godz. 10.00-13.00
• w niedziele w godz. 12.30-14.30
Zwiedzanie dla grup szkolnych:
po uzgodnieniu terminu
z organizatorami wystawy.

W

ystawa pokazuje drogi do
niepodległości Polski, opisuje historię wojny polsko-bolszewickiej 1920 r. oraz dokumentuje
uczestnictwo brwinowian w tych
walkach. Oglądać można m.in.
stare zdjęcia i eksponaty wojskowe pochodzące ze zbiorów prywatnych, wydawnictwa poświęcone Piłsudskiemu oraz ekspozycje wykonane przez Wojskowe
Centrum Edukacji Obywatelskiej:
„Twórcy Niepodległości” i „Wojna 1920 roku”. Dodatkową atrakcją są pokazy niemych wojennych
filmów fabularnych, nakręconych
w latach 20. XX w.

już wygrał!
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Już w I etapie konkursu organizowanego przez właściciela
marki Nivea mieszkańcy oraz
sympatycy naszej gminy codziennym głosowaniem w Internecie wygrali budowę placu zabaw w parku miejskim
w Brwinowie. Teraz trwają
prace projektowe, a plac powstanie najprawdopodobniej
w ciągu kilku miesięcy.

Głosujemy na Żółwin
Teraz interauci starają się
o wygranie drugiego placu
zabaw, na terenie naprzeciwko OSP w Żółwinie. Obecnie,
w trzecim etapie konkursu
Żółwin utrzymuje się na II
miejscu. Oby tak dalej! W
ostatnim dniu września powinien znaleźć się wśród 25
zwycięskich placów. Głosować można codziennie:
www.100latnivea.pl/
glosowanie/plac/609

UKW: już wkrótce!
Uniwersytet Każdego Wieku
będzie w nowym roku akademickim działać pod egidą
Ośrodka Kultury w Brwinowie. Więcej informacji:
tel. 22 729 59 34.

Biblioteka
im. W. Wernera
Biblioteka Publiczna w Brwinowie otrzymała imię Wacława
Wernera. Podczas brwinowskich obchodów Europejskich
Dni Dziedzictwa w niedzielę 11
września 2011 r. będzie okazja
do wspominania Profesora.
roczystości w ogrodzie u państwa Wernerów, przy ul. Słonecznej 3 w Brwinowie rozpoczną
się o godz. 14.00. W programie
jest odsłonięcie pamiątkowej tablicy, projekcja filmu przybliżającego postać profesora Wernera,
społecznika i dobroczyńcy brwinowskich placówek kulturalnych
i oświatowych, oraz koncert chopinowski w wykonaniu Łukasza
Nagórki, studenta warszawskiego
Uniwerstytetu Muzycznego Fryderyka Chopina.

U

O

godz. 15.00 rozpocznie się
część poświęcona Marii
Skłodowskiej-Curie, której postać
splotła się z dziejami rodziny Wernerów oraz historią Brwinowa poprzez epizod z czasów II wojny

światowej, kiedy to prof. Werner
przechowywał u siebie preparat
radowy. Dla upamiętnienia tego
wydarzenia w ogrodzie państwa
Wernerów zostanie posadzony
krzew róży.

S

łowo o Noblistce wygłosi dyrektor Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie — Maria Sobieszczak-Marciniak. Jej też będzie poświęcone przedstawienie „Palmy
pana Schutza”, które opowiada
o małżeństwie Piotra i Marii Curie
oraz odkryciu przez nich promieniotwórczych właściwości radu.

4 ratusz
Biuletyn informacyjny
Urzędu Gminy Brwinów

Redakcja biuletynu: Biuro Promocji (PR)
Urząd Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12
e-mail: promocja@brwinow.pl

Pierwszy numer biuletynu dostarczany jest w dużej części do skrzynek pocztowych mieszkańców
gminy Brwinów. W przyszłości dostępny będzie w budynkach Urzędu Gminy Brwinów
przy ul. Grodziskiej oraz ul. Kościuszki, w Gminnym Ośrodku Kultury, Bibliotece Miejskiej w Brwinowie
i 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 adres redakcji, mailowo lub na forum.brwinow.pl w dziale „Konsultacje”.

Badania archeologiczne: co to takiego?
Pytania o badania archeologiczne pojawiają się przy okazji projektowania i budowy przyłączy
wodociągowych oraz kanalizacyjnych. Niektórzy mieszkańcy Brwinowa, Otrębus i Kań otrzymali
w dokumentacji projektowej uzgodnienie wojewódzkiego konserwatora zabytków z informacją
o konieczności wykonania takich badań.
godnie z ustawą o ochronie nowania Przestrzennego (Urząd procedurę i posiłkując się firmą
zabytków i opiece nad zabyt- Gminy Brwinów, ul. Grodzi- archeologiczną, działając na podkami badaniami archeologiczny- ska 12, tel. 22 738 26 14) lub na stawie upoważnienia inwestora,
mi są działania mające na celu od- stronie brwinow.pl (w nowej załatwiają wszystkie te formalnokrycie, rozpoznanie, udokumen- wersji strony będą umieszczone ści łącznie z badaniami. Orientacyjny koszt przeprowadzenia
towanie i zabezpieczenie zabytku w zakładce: mapy i plany).
wymaganych badań i formalności
archeologicznego (art. 3 pkt 11).
eżeli okaże się, że działka zloka- związanych z ich wykonaniem to
Ochrona potencjalnych zabytków
lizowana jest na terenie objętym minimum 200 zł. Czasami może
archeologicznych realizowana jest
ochroną, to inwestor musi, poza ta usługa kosztować więcej: zależy
między innymi poprzez wskazaprocedurami związanymi z uzy- to między innymi od ilości robót
nie w dokumentach planistyczskaniem pozwolenia na budowę prowadzonych przez wykonawcę
nych gminy położenia stanowisk
lub zgłoszenia:
w naszej okolicy.
archeologicznych oraz obszarów
1. uzyskać decyzję wojewódzkiestnieje również możliwość uzyarcheologicznej strefy ochrony
go konserwatora zabytków o zaskania dotacji na prowadzekonserwatorskiej (np. w studium
kresie i rodzaju niezbędnych
nie badań. Artykuł 82a ustawy
uwarunkowań i kierunków zabadań archeologicznych (art. 31
o ochronie zabytków wskazuje
gospodarowania przestrzennego
ust. 2 ww. ustawy).
ministra właściwego do spraw
gmin, miejscowych planach za2. złożyć wniosek do wojewódzkultury jako organ udzielający
gospodarowania przestrzennego
kiego konserwatora zabytków na
dotacji. Jest ona udzielana wtedy,
lub decyzjach o warunkach zabuprowadzenie badań archeologiczgdy koszt planowanych badań jest
dowy.)
nych (rozporządzenie Ministra
bszar chroniony na terenie Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r., wyższy od 2% łącznych kosztów
gminy Brwinów zajmuje w sprawie prowadzenia prac kon- planowanej inwestycji. Wysokość
około 3% jej powierzchni. Stano- serwatorskich, restauratorskich, dotacji to różnica pomiędzy koszwiska archeologiczne występują robót budowlanych, badań kon- tami badań a 2% łącznych kosztów
na obszarze północnej części gmi- serwatorskich i architektonicz- inwestycji.
ny (Czubin, Biskupice, Domaniew nych, a także innych działań przy Ważny adres:
oraz Brwinów) oraz na terenie zabytkach wpisanych do rejestru Urząd Ochrony Zabytków
sołectw Parzniew i Kanie. Są to zabytków oraz badań archeolo- w Warszawie www.mwkz.pl
pozostałości po starożytnych osa- gicznych i poszukiwań ukrytych ul. Nowy Świat 18/20
dach hutniczych z pierwszych wie- lub porzuconych zabytków rucho- tel. 22 44 30 400,
e-mail: info@mwkz.pl
ków naszej ery oraz ślady średnio- mych).
www.mwkz.pl
wiecznych osad z XII—XIII w.
ajczęściej wykonawcy prac
Informacje na temat zasięgu ob— Zbigniew Bartosik
budowlanych na terenie
szarów chronionych mieszkańcy
Autor jest inżynierem, projektantem
mogą uzyskać w Referacie Pla- naszej gminy znają wymaganą
budownictwa wodno-melioracyjnego.

Z
w dwóch Słowach
Ewangelik z Koszajca
Na wniosek Stowarzyszenia
Projekt Brwinów Rada Miejska w Brwinowie ustanowiła
nowy pomnik przyrody.
Okazały kasztanowiec biały
o obwodzie mierzącym ponad
3,2 m, rosnący na starym
cmentarzu ewangelickim
w Koszajcu otrzymał nazwę
„Ewangelik”.

Chipowanie psów
Rada Miejska na sesji w dniu
15 czerwca 2011 r. uchwaliła program zapobiegania
bezdomności zwierząt. Jego
częścią jest plan chipowania
psów, który pozwoli na ograniczenie zjawiska błąkających
się psów, wypuszczanych
przez właścicieli bez żadnej
kontroli. Chipowanie ruszy
już za kilka tygodni. Informacji udziela Referat Gospodarki Komunalnej: Urząd Gminy
Brwinów, ul. Kościuszki 4a,
tel. 22 738 25 91.

Lider zbiórki odpadów
Gmina Brwinów otrzymała
wyróżnienie w konkursie
„Lider selektywnej zbiórki
odpadów”. System odbioru
śmieci segregowanych prowadzony w Brwinowie jest
efektywny: może stanowić
przykład dobrej praktyki
i wzór dla innych.
z a p r o s z e n i e

Zapraszamy na wycieczki:

OTWARTE MUZEA
w soboty i niedziele

17,18, 24,
25
września
Zwiedzanie „Zagrody”
muzeum w Stawisku, siedziby
zespołu „Mazowsze” i muzeów
w Otrębusach: motoryzacji
oraz sztuki ludowej.

Wstęp tylko z bezpłatnym
biletem. Informacje i zapisy:
tel. 22 738 26 29

J

I

O

N

o g ł o s z e n i e

o g ł o s z e n i e

w dwóch Słowach
Sportowa gmina
Gmina Brwinów zdobyła
tytuł „Sportowa gmina 2011”:
w uznaniu za prowadzone
inwestycje sportowe, działania na rzecz rozwoju sportu
dzieci i młodzieży oraz wspieranie klubów sportowych.

Dotacje sportowe
W konkursach dotacyjnych
ogłoszonych przez burmistrza
gminy Brwinów rozdysponowano 167 tys. zł. Zgodnie
z zawartymi umowami kluby
sportowe prowadzą nabór
dzieci i młodzieży na zajęcia
piłkarskie, siatkarskie, tenisa
stołowego i ziemnego, lekkoatletykę, koszykówkę, siatkowkę i sporty walki.
Dofinansowanie otrzymała
też sekcja kulturystyczna.

Sala w Pszczelinie
Gmina Brwinów będzie nadal wynajmować od Powiatu
Pruszkowskiego salę gimnastyczną dawnego Zespołu
Szkół Agroekonomicznych
w Pszczelinie. Administrowaniem salą i prowadzeniem
grafiku jej wynajmu i prowadzonych zajęć sportowych
będzie zajmować się Ośrodek
Kultury w Brwinowie,
tel. 22 729 59 34.

