Spotkanie z mieszkańcami

Nowa świetlica

„Orlik 2012”

Druga część relacji ze spotkania burmistrza
Arkadiusza Kosińskiego z mieszkańcami
Brwinowa 			
> str. 2

Gmina Brwinów pozyskała dofinansowanie na budowę świetlicy
wiejskiej w Owczarni
> str. 3

Został otwarty nowy
kompleks boisk
w Żółwinie
> str. 4
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Biuletyn informacyjny Urzędu Gminy Brwinów
Gmina Fair Play: II etap

„Radosna szkoła”

Osoby z trudnościami w komunikowaniu się (np. osoby
niesłyszące) mogą
liczyć na sprawną
obsługę w Urzędzie
Gminy Brwinów.Więcej informacji na www.brwinow.pl
(w prawym górnym rogu strony)
k o m u n i k a t

W związku z planowaną
likwidacją spinki wodociągowej
dostarczającej wodę do sieci
Spółki Wodno-Ściekowej
w Otrębusach
informujemy o konieczności

przełączania
nieruchomości

zaopatrywanych w wodę
ze spółki Wodno-Ściekowej

w Otrębusach

do gminnej sieci
wodociągowej.
Informacje:
Referat Eksploatacji Sieci
Wodociągowo-Kanalizacyjnej
tel. 22 738 25 60 lub - 26 25.

N

owe place zabaw w brwinowskim parku miejskim oraz
w Żółwinie powstały dzięki głosom oddanym w ubiegłym roku
przez mieszkańców i sympatyków gminy Brwinów. Lokalizacja
w Żółwinie zebrała ponad 77 tys.
„kliknięć”. Lokalni bohaterowie
– jak regulamin konkursu nazywał osoby zdobywające największą liczbę punktów – wytrwale
pracowali na wspólny sukces. Do
wygranej najbardziej przyczynili
się: Angelika Biedrzycka, Paulina
Borkowska, Paweł Dudka, radny
Mariusz Baranowski, burmistrz
Arkadiusz Kosiński, Janusz Borkowski, Katarzyna Siminowicz,
Tomasz Korcz, Jacek Pawłowski
– jedyny w gronie „10 lokalnych
bohaterów” mieszkaniec Żółwina
– oraz Paweł Byliniak.
o stronie organizatora konkursu leżało zaprojektowanie
i wykonanie placu zabaw: Nivea
Polska sfinansowała np. zakup
i montaż urządzeń. Ze strony
Urzędu Gminy Brwinów przygotowaniem niezbędnej dokumentacji zajął się referat ochrony
środowiska i rolnictwa, który dba

P

o wszystkie place zabaw na terenie
gminy. Firma wykonująca montaż
zabawek zakończyła prace montażowe w drugim tygodniu lipca.

P

lac zabaw w Żółwinie został
oficjalnie otwarty 18 lipca.
Na jego inaugurację przybyli mieszkańcy Żółwina i okolic
wraz z dziećmi oraz grupa uczestników półkolonii jeździeckich
z pobliskiej stajni LKS Wolta.
– Na pewno będziemy tu często przychodzić! – zapowiadały
mamy, które wraz z dziećmi odwiedziły nowy plac zabaw. I rzeczywiście, mieszkańcy cytowani
przez portal zolwin.pl wypowiadają się o nowym miejscu w superlatywach: To miejsce ożyło,
cały czas słychać śmiech, dzieci się
bawią, dorośli rozmawiają.

F

ormalnie jeszcze nie rozpoczął swojego funkcjonowania
plac zabaw w parku miejskim
w Brwinowie: tam ze względu na
opiekę konserwatora zabytków
nad parkiem konieczna była najpierw procedura wystąpienia o
pozwolenie na budowę, a teraz konieczne jest dopełnienie wszelkich

for m a l no ś c i
z w ią za nych
z przekazaniem
placu
zabaw
do
użytkowania.
Data oficjalnego otwarcia
zostanie
wkrótce ogłoszona na plakatach oraz
w Internecie:
dla dzieci będzie to dodatkowa
okazja do świętowania i otrzymania słodyczy oraz baloników :-)

R

olę miejsca spotkań i integracji mieszkańców będzie też
pełnił plac zabaw w Domaniewie.
Powstaje on ze środków gminy
Brwinów: w części z funduszu
sołeckiego, zgodnie z uchwałą
podjętą na zebraniu wiejskim. Są
plany, by w kolejnych latach uzupełnić jego wyposażenie i stworzyć w jego okolicy strefę rekreacji
i wypoczynku dla mieszkańców
Domaniewa i Domaniewka. Już
zakupiono m.in. wieżę, podwójną
huśtawkę, karuzelę i bujak.

R

eferat ochrony środowiska
i rolnictwa Urzędu Gminy
Brwinów dba też o „stare” gminne place zabaw. – Chciałabym,
aby wszystkie były nowocześnie
wyposażone, ale koszty atestowanych urządzeń są dość wysokie, więc stopniowo wymieniamy
i uzupełniamy ich wyposażenie
– mówi kierownik referatu Edyta
Osmańska-Jakóbik. W tym roku
gmina Brwinów zakupiła np. karuzelę i stół do ping-ponga na plac
zabaw w Parzniewie, orbitrek na
plac w Owczarni, sztangę na plac
w Mosznie, a na plac zabaw przy
świetlicy w Otrębusach – ściankę
wspinaczkową i stół do szachów.

Absolutorium dla burmistrza Kosińskiego
Wygląda na to, że w gminie Brwinów udało się wprowadzić nową
tradycję: już drugi rok z rzędu Rada Miejska w Brwinowie przyjęła
sprawozdanie finansowe i udzieliła absolutorium dla burmistrza.

N

a sesji w dniu 26 czerwca
2012 r. radni przegłosowali zatwierdzenie sprawozdania
finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy
Brwinów za rok 2011, a następnie
udzielili burmistrzowi Arkadiu-

szowi Kosińskiemu absolutorium. Pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz
komisji rewizyjnej Rady Miejskiej
w Brwinowie, a przede wszystkim
liczby wskazują na bardzo dobre
dokończenie na str. 3 >>>

Na zdjęciu powyżej: Przed głosowaniem w sprawie absolutorium, od lewej siedzą
zastępca burmistrza Sławomir Walendowski, radca prawny Michał Folcholc,
zastępca burmistrza Jacek Janowski, burmistrz Arkadiusz Kosiński oraz skarbnik
gminy Elżbieta Dolota.
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W ubiegłorocznym internetowym konkursie „100
placów zabaw na 100 lat Nivea” zwyciężyły dwie lokalizacje z terenu gminy Brwinów. Ekipy montażowe
zakończyły prace w połowie lipca: od 18 lipca dzieci
mogą bawić się na nowym placu w Żółwinie, zaś plac
zabaw w parku miejskim w Brwinowie jest w trakcie
procedur związanych z pozwoleniem na użytkowanie. Trzeci zupełnie nowy plac zabaw, finansowany
z budżetu gminy, znajduje się w Domaniewie.
Na zdjęciu obok: Deszcz nie przeszkodził w otwarciu placu
zabaw w Żółwinie. Padało rano, a potem rozpogodziło się.
Poniżej: Przecięcia wstęgi w Żółwinie dokonali burmistrz
gminy Brwinów Arkadiusz Kosiński, kierownik referatu
ochrony środowiska i rolnictwa Edyta Osmańska-Jakóbik,
10-letni Patryk, Paweł Dudka – jeden z „lokalnych bohaterów” oraz sołtys Żółwina Karol Marchwiak.

Gmina Brwinów zakwalifikowała się do II etapu konkursu
"Gmina Fair Play - certyfikowana lokalizacja inwestycji".
Został już przeprowadzony
audyt badający m.in. procedury
związane z prowadzeniem
inwestycji oraz przyjazność
gminy wobec inwestorów.
Wyniki konkursu zostaną
ogłoszone do 30 października.

Język migowy i nie tylko

w w w. br w i now. pl

Nowe urządzenia na place zabaw i trzy nowe place zabaw

w dwóch Słowach

W uzupełnieniu do artykułu
o placach zabaw: dzięki środkom
pozyskanym w ubiegłym roku
w ramach rządowego programu
„Radosna szkoła” wypiękniały
już place zabaw przy ZS nr 2
w Brwinowie oraz ZS w Żółwinie. W tym roku nowe place
powstaną przy ZS nr 1 w Brwinowie oraz ZS w Otrębusach.
Dotacje w 2012 r. to 215 tys. zł.
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„

W

„

ubiegłorocznym rankingu samorządów „Rzeczpospolitej”
nie znaleźliśmy się wśród wyróżnionych samorządów. W tym roku
przebojem wdarliśmy się do pierwszej setki! I jak tu się nie cieszyć?
				- Arkadiusz Kosiński, burmistrz gminy Brwinów

100 pytań do... Burmistrza gminy Brwinów
Podsumowaniu konsultacji koncepcji zagospodarowania parku miejskiego w Brwinowie była poświęcona pierwsza część czerwcowego spotkania burmistrza Arkadiusza Kosińskiego (por. „Ratusz” nr 11).
W drugiej poruszano „sprawy różne”. Mieszkańcy (M) pytali Burmistrza (B) m.in. o „Czyste życie” i inwestycje w gminie. Poniżej: skrót pytań i odpowiedzi.
(M) Kiedy mieszkańcy Brwinowa
będą mogli podłączać się do nowej
kanalizacji, wybudowanej w ramach „Czystego życia”?
(B) W północnej części Brwinowa są już rejony, gdzie możliwe
jest podłączenie do gotowych odcinków sieci. Pierwsze podłączenia po stronie południowej będą
możliwe w listopadzie tego roku.
Szczegółowych informacji udziala
Jednostka Realizująca Projekt.
(M) Jak daleko od granicy nieruchomości sięga kanalizacja budowana przez gminę?
(B) Kanalizacja budowana jest do
granicy działki: dalej właściciel
wykonuje już przyłącze we własnym zakresie.
(M) Mieszkańcy kilka lat temu kupowali projekty od gminy. Czy zachowały one ważność?
(B) Tak. Było to możliwe dzięki zmianie przepisów: w Prawie
budowlanym dodano art. 29a.
Można więc z tamtą dokumentacją przystąpić do kolejnego etapu:
wyboru wykonawcy. Mieszkańcy
sami decydują, komu zlecić wykonanie przyłącza.
(M) Gdzie zgłosić zakończenie prac
i chęć podłączenia się do sieci kanalizacyjnej?
(B) Przed zasypaniem wykopu
odbioru dokonują pracownicy referatu eksploatacji sieci wodocią-

gowo-kanalizacyjnej. To do nich
należy zgłaszać się w celu ustalenia terminu (tel. 22 738 26 50).
(M) Kiedy w Brwinowie będą budowane wodociągi w ramach „Czystego życia”?
(B) „Czyste życie” przewiduje
budowę wodociągów w Kaniach
i Otrębusach oraz do rozbudowywanej obecnie stacji uzdatniania
wody w Parzniewie. W innych
miejscach wodociągi budowane
są stopniowo ze środków gminy.
Szczegóły dotyczące konkretnej
nieruchomości mieszkańcy mogą
uzyskać w referacie eksploatacji
sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.
(M) Kiedy będzie budowana kanalizacja w Żółwinie?
(B) Nieprędko: ze względu na gęstość zaludnienia kryteria wymuszające budowę kanalizacji
spełnia Domaniew, Domaniewiek
i Moszna. Wartość inwestycji dla
tych trzech miejscowości wynosi ponad 13 mln zł brutto. [Kiedy
odbywało się spotkanie z mieszkańcami, przygotowywano przetarg. Został on ogłoszony 18 lipca.
Termin składania ofert: 3 sierpnia,
godz. 13.00 – przyp. red.]
(M) Co dalej z remontem ulicy
Pszczelińskiej?
(B) Kamieniem milowym było
skompletowanie całej potrzeb-

nej dokumentacji oraz uzyskanie
zgody Wojewody Mazowieckiego
na remont ulicy Pszczelińskiej. To
dało nam wreszcie zielone światło
do dalszych działań na rzecz modernizacji ul. Pszczelińskiej, ale
pozostaje kwestia finansowania.
Mimo zrozumienia i życzliwości
ze strony MZDW, nad Pszczelińską zaciążyło gigantyczne „janosikowe” płacone przez Mazowsze,
które w 2012 r. wyniesie prawie
660 mln zł. Zasili ono inne województwa, a na Mazowszu musimy
wszyscy pogodzić się z cięciami
budżetowymi, np. inwestycje drogowe zostały zmniejszone aż o ponad 30 mln zł – wszyscy odczuwają
tego skutki.
(M) Czy można liczyć na jakieś remonty dróg powiatowych i wojewódzkich?
(B) Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich chce wykonać w tym
roku remont chodnika wzdłuż
ul. Biskupickiej oraz budowę bezpiecznego przejścia dla pieszych
wraz z sygnalizacją świetlną przy
skrzyżowaniu z ul. Szkolną. Bezpieczeństwu uczniów będą też
służyć inwestycje powiatu pruszkowskiego: w ul. Przejazd powstaną nowe miejsca parkingowe przy
szkole. Powiat będzie też realizował przebudowę drogi w Koszajcu, od wiaduktu nad autostradą

A2 w stronę bloków (jezdnia oraz
chodnik).
(M) Co z drogami gminnymi?
(B) Trwają prace związane z „Czystym życiem”: nie możemy budować solidnej nawierzchni, aby
ją wkrótce rozkopać. W planach
na ten rok jest przebudowa ul. Jasnej i Czubińskiej w Brwinowie.
Powstaje dokumentacja przebudowy dla ul. Piłsudskiego w Kaniach. Został rozstrzygnięty kolejny przetarg na wykonanie remontów: będziemy likwidować najbardziej niebezpieczne i dokuczliwe
dziury w drogach gminnych.
(M) Na jakim etapie jest budowa
przedszkola po północnej stronie
Brwinowa? Czy coś się tam dzieje?
(B) W ubiegłym roku oczyściliśmy teren i zostały wykonane
badania archeologiczne. Zostały
wyburzone pozostałości targowiska i wycięte drzewa, które przeszkadzałyby w budowie. Ostatnie
miesiące były czasem na zebranie
dokumentacji potrzebnej do ogłoszenia przetargu. Nastąpi to w
najbliższych tygodniach. Budowa
powinna zakończyć się w 2014 r.
(M) Na ogrodzeniu terenu SGGW
pojawiły się banery o sprzedaży
działek, w tym działki z pałacem.
Czy gmina Brwinów nie jest zainteresowana nabyciem pałacu Wierusz-Kowalskich?

(B) Gmina Brwinów jest zainteresowana pozyskaniem tych terenów, ale cena wynosząca ponad
10 mln zł przekracza jej możliwości. Jako samorząd mamy prawo
do ich zakupu na cele społeczne
z 50-procentową bonifikatą, ale
SGGW, właściciel tych nieruchomości, próbuje uzyskać wyższą
cenę. Sytuacja skomplikowała
się, gdy ponad półtora roku temu
zgłosiły się osoby podające się za
spadkobierców rodziny Wierusz-Kowalskich. Jesteśmy w kontakcie z władzami SGGW, rozmowy
toczą się i mamy nadzieję na pomyślny obrót sprawy.
(M) Czy władze Brwinowa myślą
już o konieczności założenia nowego cmentarza?
(B) Badania geologiczne wykluczyły wiele proponowanych lokalizacji. Pozostał należący jeszcze
do Agencji Nieruchomości Rolnych teren w Żółwinie. Problem
jest w tym, że do końca 2010 r.
można było taką nieruchomość
otrzymać nieodpłatnie, a teraz
trzeba się liczyć z kosztami: ok.
14 mln zł na zakup ziemi i kilka
mln zł na wybudowanie cmentarza. Wyjściem z tej sytuacji byłaby
zmiana ustawy. Prowadzimy w tej
sprawie działania: wystąpiliśmy
do prezydenta RP Bronisława Komorowskiego z prośbą o podjęcie
przez niego inicjatywy ustawodawczej w tej sprawie.
We wrześniu planowany jest kolejny cykl spotkań burmistrza Arkadiusza Kosińskiego z mieszkańcami 15 sołectw oraz Brwinowa.

w dwóch Słowach

Wymiana dzieci i młodzieży
w ramach partnerstwa gmin
jest już tradycją. Na początku
lipca w Warszawie i Brwinowie gościli młodzi trzebiatowianie. Organizacją ich pobytu zajął się Gminny Ośrodek
Kultury, który opracował
intensywny program zwiedzania stolicy. Podczas dnia
spędzonego w Brwinowie goście m.in. odwiedzili Muzeum
Motoryzacji w Otrębusach,
spotkali się z burmistrzem,
poznawali historię Brwinowa,
zwiedzali „Zagrodę”. Zgodnie stwierdzili: był to wyjazd
pełen wrażeń.

„Czyste życie...” w lipcu i sierpniu
Prace budowlane w projekcie „Czyste życie – kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Brwinów” idą pełną parą.

W

Brwinowie na północ od
torów PKP firma SKANSKA zbliża się już do zakończenia wszystkich prac. W miesiącach wakacyjnych trwać będą prace związane z ułożeniem końcowego odcinka kanału sanitarnego
w ul. Wygonowej. Po ich zakończeniu nastąpi odtworzenie nawierzchni tej ulicy oraz ul. Batorego. Do wykonania pozostanie
jeszcze kanalizacja sanitarna
w ul. Jagiellońskiej. Przewidywany termin: wrzesień lub październik tego roku.

W

południowej części miasta ekipy budowlane firmy
INSTALBUD będą prowadzić
prace kanalizacyjne w ulicach:
Borkowej (od ul. Konopnickiej),
Cichej (od ul. Poprzecznej do
ul. Otrębuskiej), Figowej (od ul.
Pszczelińskiej do ul. Otrębuskiej),
Jaśminowej (od ul. Lilpopa do

ul. Kępińskiej), Jesionowej, Kępińskiej (od ul. Paszkowskiego
do trasy DW nr 719 oraz od ul.
Magnolii do Otrębus), Konopnickiej (od ul. Kraszewskiego do ul.
Wilsona), Kraszewskiego (od ul.
Konopnickiej do ul. Pszczelińskiej), Kubusia Puchatka, Leśnej
Polany (od trasy DW nr 719 do
ul. Otrębuskiej), Letniej, Lilpopa
(od ul. Piastowej do ul. Obwodnica), Niecałej (od ul. Pszczelińskiej do ul. Otrębuskiej), Otrębuskiej (od ul. Fabrycznej do ul.
Pedagogicznej oraz od ul. Leśnej
Polany do ul. Partyzantów), Partyzantów, Poprzecznej (od ul.
Dębowej do ul. Kruczej), Prusa (od ul. Kraszewskiego do ul.
Borkowej), Pruszkowskiej (od
ul. Peronowej), Stalowej (od ul.
Otrębuskiej do ul. Pszczelińskiej).
Południowa część Brwinowa będzie też objęta pracami polegają-
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Trzebiatowianie
w Brwinowie

cymi na odtworzeniu nawierzchni ulic: Borkowej (od ul. Kępińskiej do ul. Prusa), Jaśminowej (od
ul. Wiewiórek do ul. Lilpopa), Kępińskiej (od ul. Na Skraju do ul. Jaśminowej), Kraszewskiego (od ul.
Kępińskiej do ul. Konopnickiej),
Lilpopa (od ul. Raszyńskiej do ul.
Zamkowej), Modrzewiowej (od ul.
Granicznej do ul. Pruszkowskiej),
Myśliwskiej (od ul. Grodziskiej do
ul. Żwirowej), Orzeszkowej (od ul.
Kępińskiej do ul. Konopnickiej),
Piastowej (od ul. Kępińskiej do ul.
Lilpopa), Poprzecznej (od ul. Borkowej do ul. Dębowej), Świerkowej
(od ul. Myśliwskiej do ul. Sportowej).
Otrębusach i Kaniach będzie prowadzona budowa
kanalizacji sanitarnej. W Otrębusach w ulicach: Akacjowej, Bukowej, Głowackiego, Klonowiec,
Kubusia Puchatka, Lipowej, Łąkowej, Przejazdowej, Sadowej, Stokrotki, Tulipanowej i Wiejskiej.

W

W Kaniach prace będą prowadzone w ulicach: Cichej, Chopina,
Górnej, Krótkiej, Leśnej, Miłej,
Nadarzyńskiej, Niecałej, Partyzantów, Piłsudskiego, Poziomki,
Prostej, Słowackiego, Spacerowej,
Spokojnej, Szopena, Topolowej,
Turystycznej, Wiśniowej, Wspólnej, Zdrojowej.

J

ak uprzedza pełnomocnik burmistrza ds. realizacji projektu
„Czyste życie” Adam Adamczyk,
mieszkańcy muszą się liczyć z
pewnymi utrudnieniami związanymi z trwającymi pracami. – Z
góry za nie przepraszam i proszę o
wyrozumiałość, a przede wszystkim o szczególną ostrożność podczas poruszania się w pobliżu
trwających robót budowlanych
– dodaje. Projekt „Czyste życie...”
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Do tej pory ponad 1200 mieszkańców Owczarni nie miało swojego
miejsca spotkań: we wsi nie ma ani szkoły, ani remizy czy świetlicy.
Teraz to się zmieni: burmistrz Arkadiusz Kosiński podpisał 3 lipca
2012 r. umowę dotyczącą dofinansowania ze środków PROW budowy klubu wiejskiego w Owczarni.

N

a
potrzebę
utworzenia
w Owczarni klubu wiejskiego zwracał uwagę „Plan odnowy
miejscowości Owczarnia” opracowany przez radnego Mariusza Baranowskiego i uchwalony
przez Radę Miejską w Brwinowie
w kwietniu 2011 r. – Ten dokument powstał w wyniku rozmów
z mieszkańcami, radą sołecką i
sołtysem. Ma on być podstawą
do ubiegania się o wsparcie finansowe ze środków zewnętrznych
– argumentował wówczas radny Baranowski. To zamierzenie
udało się zrealizować z powodzedokończenie ze str. 1 >>>

Absolutorium
dla Burmistrza
wykonanie budżetu gminy. Rok
2011 był dla gminy Brwinów bardzo dobrym rokiem.
o uzyskaniu absolutorium
burmistrz Arkadiusz Kosiński
złożył podziękowania wszystkim,
którzy przyczynili się do realizacji budżetu w ubiegłym roku.
W szczególny sposób dziękował
skarbnikowi – Elżbiecie Dolocie
oraz swoim zastępcom – Jackowi
Janowskiemu i Sławomirowi Walendowskiemu. Na sesji burmistrz
wręczył też nagrodę kierownikowi
referatu inwestycji i remontów Urszuli Wróbel.

P

W

ykonanie budżetu w 2011
roku przebiegło pomyślnie: w wielu działach było blisko
100-procentowe. Znacznie poprawiła się realizacja funduszy sołeckich. Największym projektem inwestycyjnym jest obecnie „Czyste
życie”, ale w 2011 r. udało się pozyskać na inne projekty dodatkowe
środki zewnętrzne w wysokości
ponad 5 mln zł (m.in. na budowę
„Orlika”, projekty edukacyjne, remont dachu szkoły w Otrębusach).

niem. Dzięki pozyskanym środkom gmina Brwinów przystępuje
teraz do kolejnych etapów: został
już ogłoszony przetarg na budowę świetlicy przy ul. Cyprysowej
w Owczarni. Złożono w nim sześć
ofert, które obecnie są badane
przez komisję przetargową.
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Brwinów wśród najlepszych samorządów

w dwóch Słowach

W dorocznym rankingu samorządów ogłoszonym przez dziennik
„Rzeczpospolita” gmina Brwinów zajęła 44 miejsce w kategorii
gmin miejskich i miejsko-wiejskich. W pierwszej setce rankingu
znalazło się trzynaście gmin z Mazowsza.

Brwinowianie
w Trzebiatowie

R

anking
„Rzeczpospolitej”
ukazuje się od 15 lat. Wyróżniane są gminy i miasta, które najbardziej dbają o rozwój i podniesienie jakości życia.

C

oraz więcej samorządów ma
kłopoty z poziomem zadłużenia, spadają wydatki inwestycyjne. Jest coraz trudniej. Tym większy podziw trzeba mieć dla tych,
którzy w tych trudnych czasach

K

lub wiejski w Owczarni pozwoli na zaspokojenie wielu
potrzeb mieszkańców: społecznych, kulturalnych, edukacyjnych
i rekreacyjnych. Parterowy budynek będzie przystosowany dla
potrzeb osób niepełnosprawnych.
Znajdą się w nim m.in.: pomieszczenie świetlicy, aneks kuchenny
oraz pomieszczenie biurowo-magazynowe. Budowa zaplanowana
jest na lata 2012-2013.

Wypełnij ankietę!
Gmina Brwinów zamierza wystartować w konkursie, w którym
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki możliwe jest
pozyskanie środków na szkolenia teleinformatyczne ICT (z zakresu
obsługi komputera) oraz z języka angielskiego. Czy wśród mieszkańców gminy jest zapotrzebowanie na szkolenia tego typu?



W

Biuletyn informacyjny
Urzędu Gminy Brwinów

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

Świetlica dla Owczarni

niosek złożony do Urzędu
Marszałkowskiego
w czerwcu ubiegłego roku za
pośrednictwem LGD Zielone
Sąsiedztwo został rozpatrzony
pozytywnie. W ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” gmina Brwinów uzyskała na projekt
i budowę wiejskiego klubu kultury kwotę 400 tys. zł, która może
pokryć aż 80% kosztów kwalifikowalnych.

ratusz 3

rozwijają się, zwiększają dochody
i poprawiają poziom życia swoich
mieszkańców – podsumował ogłoszenie wyników Paweł Jabłoński,
zastępca redaktora naczelnego
„Rzeczpospolitej”.

K

apituła rankingu oceniała m.in. dynamikę wzrostu wydatków majątkowych
i dochodów własnych, zadłużenie samorządu, nakłady inwestycyjne oraz wydatki
w poszczególnych działach. 564 samorządy,
które zakwalifikowały
się do drugiego etapu,
były pytane też o dofinansowanie organizacji
pozarządowych, edukację, w tym wyniki testu
szóstoklasistów, współpracę z jednostkami pomocniczymi oraz rozwój
przedsiębiorczości. Na
tej podstawie została
wybrana „złota setka”.
Kursy kończyłyby się uzyskaniem
certyfikatu. Program szkoleń
zostałby dopasowany do grupy
chętnych, np. w przypadku języka angielskiego mogłyby to być
zajęcia zarówno dla osób zupełnie początkujących, jak też dla
średniozaawansowanych. Na tym

Grupa dzieci z Brwinowa,
Otrębus i Żółwina przebywała od 14 do 19 lipca nad morzem. Wyjazd do Mrzeżyna
i Trzebiatowa był nagrodą
dla laureatów konkursu,
którzy w listach do swoich
rówieśników opisywali dzieje
Armii Krajowej. Dzieci wraz
z opiekunami zwiedziły całą
okolicę: Trzebiatów, Kołobrzeg, Trzęsacz, Rewal i Rogowo. Atrakcją było uczestnictwo w turnieju black-speedmintona oraz festyn „Bezpieczna Woda”. Mimo chłodu
dzieci chętnie spędzały czas a
mrzeżyńskiej plaży.

Fot. AS

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. 22 738 26 12)
biuro Rady Miejskiej (tel. 22 738 26 50), Straż Miejska (tel. 22 729 29 50 i bezpłatny z terenu gminy 986)

etapie badane jest jednak ogólne
zapotrzebowanie na kursy tego
typu: te informacje są konieczne
do złożenia wniosku o dotację.
Prosimy o wypełnienie ankiety:
jest ona anonimowa, skierowana
wyłącznie do pełnoletnich mieszkańców gminy Brwinów.

Ankieta: Czy potrzebne są szkolenia z obsługi komputera i jęz. angielskiego?



Urząd Gminy
Brwinów

Urząd Gminy Brwinów rozważa zorganizowanie dla mieszkańców gminy bezpłatnych szkoleń: na obecnym etapie badane
jest zapotrzebowanie na ich przeprowadzenie. Osoby zainteresowane prosimy o wycięcie i wypełnienie anonimowej ankiety
i wrzucenie jej do urny w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12 w terminie do 3 sierpnia 2012 r.
5. Czy jest Pan/Pani zainteresowany(a) wzięciem udziału w szkoleniu z obsługi komputera? 		
Dane potencjalnego uczestnika:
1. Płeć: 						
 tak  nie
 kobieta 			
6. Jakie korzyści przyniosłoby Panu/Pani ukończenie szkolenia z obsługi komputera? (proszę wskazać
 mężczyzna 			
jedną lub kilka odpowiedzi)
2. Wiek: ……….…lat
3. Wykształcenie:

 brak
 podstawowe
 gimnazjalne
 ponadgimnazjalne
 pomaturalne
 wyższe
4. Aktualna sytuacja zawodowa:
 bezrobotny/a (od lat…….)
 nieaktywny/a zawodowo
(osoba, która nie pracuje,
ale nie jest zarejestrowana w UP)
 osoba ucząca się lub kształcąca
 zatrudniony/a





pomoże mi w znalezieniu pracy		
pomoże mi w założeniu własnej firmy 		
inne, jakie: ……………………………




pomoże mi w awansie służbowym
pomoże mi w rozwoju osobistym

7. Jak Pan/Pani ocenia swoje bieżące umiejętności w zakresie obsługi komputera?
 bardzo dobrze  dobrze  słabo  bardzo słabo
8. Czy jest Pan/Pani zainteresowany(a) wzięciem udziału w kursie języka angielskiego? 		
 tak  nie
9. Jakie korzyści przyniosłoby Panu/Pani ukończenie kursu z języka angielskiego? (proszę wskazać
jedną lub kilka odpowiedzi)
 pomoże mi w znalezieniu pracy		
 pomoże mi w awansie służbowym
 pomoże mi w założeniu własnej firmy 		
 pomoże mi w rozwoju osobistym
 inne, jakie: ……………………………
10. Jak Pan/Pani ocenia swoje bieżące umiejętności z języka angielskiego?
 bardzo dobrze  dobrze  słabo  bardzo słabo

11. Czy uważa Pan/Pani, że tego typu szkolenia dla mieszkańców są potrzebne? 				
 tak  nie
12. Czy brał/brała Pan/Pani wcześniej udział w szkoleniach organizowanych przez Urząd Gminy Brwinów?  tak  nie
 tak  nie
13. Czy ma Pan/Pani jakieś obawy związane z wzięciem udziału w tego typu szkoleniach? 			
Jeśli odpowiedź na pyt. 13 brzmi tak, dlaczego? …………………………………………………………
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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 oraz u sołtysów
– pracownicy Urzędu Gminy oraz wolontariusze dostarczają go do skrzynek pocztowych.
Prosimy o zgłaszanie uwag na temat „Ratusza”: na podany obok adres pocztowy lub e-mailowy.
Czekamy także na pytania dotyczące spraw gminy, na które moglibyśmy odpowiedzieć na łamach biuletynu.

w dwóch Słowach

Pierwszy „Orlik” w gminie Brwinów

IX zlot fanów ELO

Gmina Brwinów rozwija swoją bazę sportową: 26 czerwca w Żółwinie został oddany do
użytku kompleks boisk „Moje boisko – Orlik 2012”. Na inwestycję wartą ponad 1,4 mln
złotych udało się uzyskać dotacje Ministra Sportu i Turystyki (333 tys. zł), Marszałka
Województwa Mazowieckiego (333 tys. zł) oraz ze środków PROW (450 tys. zł).

W weekend 4-5 sierpnia
w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w Otrębusach
odbędzie się zlot fanów
Electric Light Orchestra.
Organizator zlotu Wiesław
Nastarowicz zaprasza wszystkich, którzy chcieliby się przy
muzyce ELO. W sobotnim
programie są m.in. konkursy,
ognisko, puszczanie lampionów i dyskoteka. W niedzielę
– zwiedzanie Otrębus.
Więcej informacji na stronie:
elofan.cba.pl.

B

udowa „Orlika” trwała od lipca 2011r. do maja 2012
r. Burmistrz Arkadiusz Kosiński wspomniał krótko
w swoim inauguracyjnym przemówieniu o trudnościach, które pojawiały się podczas budowy. Jej pomyślne zakończenie jest wielkim sukcesem burmistrzów
oraz pracowników Urzędu Gminy Brwinów. Kierownik referatu inwestycji i remontów Urszula Wróbel
z satysfakcją mogła przyglądać się efektom swojej pracy.
o poświęceniu boiska przez księdza z miejscowej podkowiańskiej parafii, nastąpił „chrzest
sportowy”: wykop piłką nożną wykonał burmistrz
Arkadiusz Kosiński, a przewodniczący Rady Miejskiej w
Brwinowie rzucił piłką do kosza. Inauguracja boiska piłką
ręczną przypadła w udziale pani dyrektor Marcie Szwemin,
a piłką do siatkówki – aspirantowi Robertowi Potockiemu
z posterunku policji w Brwinowie.
ystęp młodziutkich cheerleaderek z Brwinowa, trenujących pod kierunkiem tancerki „Mazowsza” Alesi
Turonak, poprzedził rozegranie pierwszych meczów piłki
nożnej na „Orliku”. Zmierzyły się w nich drużyny Czerwonych Smoków z Brwinowa oraz młodszych i starszych Żółwików z Żółwina. Drużyny grały ze zmiennym szczęściem,
więc ostatecznie stanęło na remisowym wyniku 1:1.

P

Dożynki 2012
Gminne dożynki odbędą się
19 sierpnia w Żółwinie.

W

Jazz w Mazowszu

P

iękne boiska do gry w piłkę nożną, ręczną, siatkową i koszykową oraz wygodny budynek
szatniowy będą służyć uczniom pobliskiego zespołu szkół, ale żółwiński „Orlik” będzie
też miejscem sportowej rekreacji dla mieszkańców trzech brwinowskich sołectw. W planach
Gminnego Ośrodka Kultury, który będzie zarządzał tym obiektem, jest prowadzenie sportowej animacji oraz organizacja imprez sportowych.

W

godz. 16.30-18.30 pierwszeństwo w użytkowaniu „Orlika” mają mieszkańcy gminy
Brwinów w wieku do 12 lat. Prowadzone są na nim też bezpłatne zajęcia sportowe: od poniedziałku do piątku od godz. 17.00.
Są to treningi koszykówki, piłki nożnej, a raz w tygodniu – trening lekkoatletyczny. Starsi i grupy zorganizowane mogą rezerwować boiska
pod nr. tel. 22 729 34 15 lub adresem e-mailowym: ok@ok.brwinow.pl
z a p r o s z e n i e

1 sierpnia
obchody 68. rocznicy
Powstania Warszawskiego
godz. 17.00

uroczystości pod pomnikiem
Armii Krajowej
na placu Jana Pawła II
w Brwinowie

po złożeniu kwiatów
wystawa:
dzieci i młodzież
piszą do swoich
rówieśników
listy o historii
Armii Krajowej

Taryfa zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
- obowiązująca od 1 lipca 2012 r.

Za wodę z ujęć własnych 				
Wysokość cen i st. opłat
oraz dostarczaną przez MPWiK SA w Warszawie				
Grupa 1: gospodarstwa domowe, wspólnoty, 		
spółdzielnie mieszkaniowe, jednostki budżetowe,
z wyłączeniem wymienionych w Grupie 2		

3,37 zł/m³		
+ podatek VAT		
		

0,27 zł/ m³
+ podatek VAT

Grupa 2: podmioty gospodarcze oraz odbiorcy
rozliczający zużycie wody na podstawie podlicznika

3,37 zł/m³		
+ podatek VAT		

bez dopłaty

Za ścieki sanitarne i przemysłowe
Grupa 1: gospodarstwa domowe, wspólnoty, 		
spółdzielnie mieszkaniowe, jednostki budżetowe

7,70 zł/m³ 		
+ podatek VAT		

1,50 zł/ m³
+ podatek VAT

Grupa 2: podmioty gospodarcze			

8,17 zł/m³ + VAT

bez dopłaty

Za ścieki opadowe i roztopowe		
odbiorcy usług odprowadzających 			
ścieki opadowe i roztopowe			

2,86 zł/m³		
+ podatek VAT

bez dopłaty

z a p r o s z e n i e

p o d z i ę k o w a n i e

Serdeczne podziękowania
dla pana Marcina Mysiaka

godz. 18.00

msza w intencji poległych
w Powstaniu Warszawskim
w kościele pw. św. Floriana
w Brwinowie

Dopłata z budżetu gminy
Brwinów

Zapraszamy po

odbiór wyników badań dna oka

Urząd Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12, pok. 007 (na parterze)
w poniedziałek w godz. 9-17, wtorek - czwartek 9-15, w piątek 9-13

– pomysłodawcy oraz wykonawcy akcji
badań dna oka – za bezinteresowne
poświęcenie czasu oraz działanie
na rzecz profilaktyki zdrowotnej.
		Dziękujemy!
Burmistrz Gminy Brwinów
oraz mieszkańcy
uczestniczący w akcji

Już teraz fani jazzu mogą rezerwować w swoim kalendarzu terminy w połowie września, zapisywać się na warsztaty i kupować wejściówki.
Weekend 15-16 września
upłynie w Otrębusach pod
znakiem VI edycji "Jazzu w
Mazowszu". Od 20 lipca do
10 września trwają zapisy na
nieodpłatne warsztaty. Należy
wysłać mail na adres:
lukasz.polak@mazowsze.waw.pl
w temacie wiadomości wpisując „Warsztaty jazzowe –
15.09”, a w treści swoję imię,
nazwisko oraz numer telefonu
kontaktowego. Liczba miejsc
jest ograniczona.

Mała Akademia
Umiejętności MiAU
Dla dzieci w wieku 3-5 lat
Ośrodek Kultury przygotował
Małą Akademię z trzema
blokami tematycznymi: muzyka z rytmiką, laboratorium
twórczego rozwoju i zabawa z
angielskim non stop. Zajęcia
rozpoczną się od września.
Istnieje możliwość wybrania
dowolnego bloku tematycznego lub wszystkich trzech.
Zajęcia będą prowadzone
w godzinach 09.00- 14.30.
Zapisy są prowadzone
pod nr. tel. 22 7293415
lub mailowo pod adresem:
ok@ok.brwinow.pl

