Śmieci: idą zmiany

UE w szkołach

50 lat OSP

Rada Miejska w Brwinowie podjęła
pierwsze uchwały dotyczące zmian
w systemie gospodarowania odpadami > str. 2

Gmina Brwinów pozyskała
ok 2,5 mln zł środków unijnych
na zajęcia w szkołach
> str. 3

Strażacy z Żółwina
świętowali
jubileusz > str. 4
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W dniu ukazania się tego numera „Ratusza” w kalendarzu burmistrza Arkadiusza Kosińskiego
było piętnaste w tym miesiącu
spotkanie z mieszkańcami. Na
ostatnie spotkanie z tego cyklu
burmistrz zaprasza w niedzielę
7 października o godz. 16.00
do sali OSP przy ul. Pszczelińskiej 3 w Brwinowie.

Dni Brwinowa tradycyjnie trwają
dwa dni. Sobota jest dniem koncertów oraz imprez kulturalnych.
Niedziela upamiętnia rocznicę
bitwy, którą pod Brwinowem
stoczyły z Niemcami polskie oddziały idące na pomoc walczącej
Warszawie. Wśród nich był m.in.
36 pułk piechoty Legii Akademickiej.
Na zdjęciach powyżej i z prawej: Uroczystości upomiętniające bitwę pod
Brwinowem odbyły się w niedzielę 9 września. Oficjalne obchody rozpoczęła msza w kościele św. Floriana w Brwinowie, a po niej zgromadzeni
przeszli pod pomnik poświęcony żołnierzom 36 pp Legii Akademickiej.
Burmistrz Arkadiusz Kosiński w swoim przemówieniu zwrócił uwagę na
bohaterskich mieszkańców Brwinowa – zwłaszcza kobiety, które dzielnie
wspomagały walczących tu 73 lata temu żołnierzy. W uroczystościach
udział wzięło udział ponad 400 osób, w tym m.in. reprezentacje władz
samorządowych, organizacji i klubów sportowych oraz delegacja władz
partnerskiego Trzebiatowa i poczet sztandarowy tamtejszej jednostki.

Współpraca z organizacjami
pozarządowymi w 2013 r.
Od 1 do 5 października trwać
będą konsultacje rocznego programu współpracy na 2013 rok.
Organizacje pozarządowe mogą
składać swoje uwagi i propozycje. Więcej informacji na stronie:
www.brwinow.pl
k o m u n i k a t

Od 1 października 2012 r.
w ramach korekty pojawi się

kilka zmian
w rozkładzie jazdy
gminnej komunikacji
autobusowej

w w w. br w i now. pl

Dni Brwinowa 2012: imprezy kulturalne i obchody 73. rocznicy bitwy

w dwóch Słowach
Maraton spotkań
z mieszkańcami

issn 2083-9278

Na zdjęciu powyżej: Dni Brwinowa tradycyjnie rozpoczyna parada
miejska. Jej uczestnicy zostali w tym
roku poproszeni o zatańczenie poloneza, jednego z najbardziej znanych polskich tańców narodowych.
W pierwszej parze ruszyła do tańca dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury Anna Sobczak, a w ślad za
nią, dostojnym krokiem pozostali.

Zdjęcia z lewej strony: Atrakcją
imprezy w parku była gra planszowa
zorganizowana przez Stowarzyszenie SARNA. Jej scenariusz opracowały Anna Łukawska i Joanna
Burgiełł. Najmłodsi wykazywali się
wiedzą o gminie Brwinów. Gwiazdą wieczoru byli Maleo Reggae
Rockers: ich występ ściągnął do
Brwinowa wielu fanów tej muzyki.

Linia Brwinów – Żółwin

• W Domaniewie został
wyznaczony dodatkowy
przystanek.
• Autobus odjeżdżający
dotychczas z Pruszkowa
o 12:10 będzie kursował
o 11:20. Dojedzie on do ZSO
w Brwinowie o 11:35.
• Godzina odjazdu autobusu
kursującego spod ZSO
w Brwinowie do Parzniewa
o godz. 11:55 została
przesunięta na 12:40.
Aktualny rozkład jazdy
dostępny jest na stronie
www.brwinow.pl

Na zdjęciach powyżej: Rekonstrukcja bitwy, poprowadzona przez autora scenariusza Jana Nałęcza, przygotowana przez grupę historyczną REKO,
ze wsparciem zaprzyjaźnionych rekonstruktorów, pojazdów bojowych, pirotechników oraz Gminnego Ośrodka Kultury. Kto nie widział, niech żałuje!

Turniej sołectw na żółwińskim „Orliku”
Nowością tegorocznych Dni
Brwinowa było rozegranie turnieju piłkarskiego brwinowskich sołectw. Na boiskach
kompleksu sportowego „Orlik
2012” w Żółwinie rywalizowały
ze sobą ekipy z ośmiu sołectw:
Domaniew, Kanie, Koszajec,
Milęcin, Moszna, Owczarnia,
Parzniew i Żółwin.

T

urniej zorganizowany przez
Gminny Ośrodek Kultury

wspólnie z sołtysami bardzo przyczynił się integracji lokalnej społeczności. Po zaciętej rywalizacji w grupie A
zwyciężyła Owczarnia, a kolejne miejsca zajęły Koszajec,
Żółwin i Moszna. W grupie B zwyciężył Domaniew, wyprzedzając Kanie, Parzniew i Milęcin. Mecze finałowe
wyłoniły trójkę najlepszych drużyn turnieju. Pierwsze
miejsce zajął Domaniew, drugie – Owczarnia, trzecie
– Kanie. Rozgrywki były emocjonujące: padało wiele
bramek, a bywało i tak, że o wyniku decydowały rzuty
karne. Wygraną dla wszystkich było wspólne, aktywne
spędzenie niedzieli oraz pojawienie się w kalendarzu no- Pamiątkowe zdjęcie zwycięskiej drużyny z Domawej imprezy sportowej, integrującej mieszkańców brwi- niewa z „menedżerem” ekipy sołtys Wiolettą Badunowskich sołectw.
rek oraz burmistrzem Arkadiuszem Kosińskim.

Fot. SOŁECTWO DOMANIEW

Linia Domaniew – Brwinów
– Pruszków – Domaniew

Fot. PR (9)

• Godzina odjazdu autobusu
spod Urzędu Gminy Brwinów
została przesunięta z 12:40
na 11:40 (dojazd do ZS
w Żółwinie o godz. 12:03).
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Z

miany prawa w latach 2005–2011 przekazały samorządom nowe zadania
albo rozszerzyły zakres zadań dotychczas realizowanych, ale... bez odpowiednich zmian w dochodach. W efekcie i nasza Gmina ma realnie mniej pieniędzy
na potrzebne inwestycje i remonty. Dlatego też włączyliśmy się do akcji „Stawka
większa niż 8 mld”.
- Arkadiusz Kosiński, burmistrz gminy Brwinów

Każdy śmieci, każdy płaci – w 2013 roku zacznie obowiązywać
nowy system gospodarki odpadami
Uchwalone przez Sejm RP zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobowiązały samorządy do wprowadzenia nowego systemu gospodarki odpadami. Najistotniejsze zmiany można ująć w dwa potoczne hasła: „zanieczyszczający płaci” oraz „śmieci należą do gminy”.

Z

anieczyszczający płaci: to zasada obowiązująca w całej Unii
Europejskiej. Przepisy mówią, że
koszty gospodarowania odpadami powinny być ponoszone przez
tego, kto je wytwarza. Powinno
to zapobiegać ich powstawaniu.
Wprowadzenie opłaty za wywóz
śmieci oraz niższej stawki w przypadku śmieci segregowanych ma
zachęcać do dbania o środowisko.
„Mniej śmiecę, mniej płacę” oraz
„segreguję odpady, mniej płacę”:
rachunek ekonomiczny jest prosty.

O

dpowiedzialność za czyste
środowisko spada na samorządy. Zniknąć mają dzikie wysypiska i odpady porzucane w rowach. By móc sfinansować utrzymanie czystości, samorządy muszą
wprowadzić opłaty,

tzw. podatek śmieciowy. W ten
sposób będzie opłacony wywóz
odpadów ze wszystkich gospodarstw domowych. Nie będzie
miało żadnego sensu pozbywanie
się śmieci poprzez podrzucanie
ich do koszy na ulicach itp. „Śmieci należą do gminy” i to gmina będzie się zajmować ich odbiorem od
mieszkańców.
ada Miejska w Brwinowie na
sesji w dniu 7 września przyjęła trzy pierwsze uchwały związane
z nowym systemem. Gmina Brwinów została podzielona na dwa
sektory odbioru śmieci. Linia podziału przebiega wzdłuż linii kolejowej PKP. Choć możliwe byłoby
utworzenie jednego sektora dla całej gminy, to jednak dwa mniejsze
usprawnią odbiór śmieci i dadzą

R

szansę na udział w przetargu również firmom średniej wielkości.
Radni zdecydowali też, że opłata
naliczana będzie w zależności od
liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość. Uznali, że jest
to rozwiązanie lepsze, niż naliczanie jej w zależności od ilości zużywanej wody, powierzchni lokalu
mieszkalnego, czy wprowadzenie
jednakowej stawki dla wszystkich
gospodarstw domowych.

T

rzecia uchwała określiła wzór
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, którą będą składać
właściciele nieruchomości, informując o liczbie zamieszkujących
ją osób oraz decydując się na segregowanie śmieci lub wybierając
droższą opcję: oddawania śmieci
niesegregowanych.
miany te dotyczą gospodarstw
domowych: osób mieszkających w domach jedno- i wielorodzinnych, we wspólnotach
i spółdzielniach mieszkaniowych.
W gminie Brwinów instytucje
typu przedszkola, szkoły, urzędy,
firmy będą miały obowiązek
podpisywania
indywidualnych
umów bezpośrednio z firmami
odbierającymi odpady.

Z

w dwóch Słowach
Nowe place zabaw
przy ZS nr 1 w Brwinowie
oraz ZS w Otrębusach

o g ł o s z e n i e

Groby żołnierzy Armii Krajowej
Środowisko AK „Bąk” Brwinów, aby uhonorować nieżyjących już
żołnierzy AK, przekaże zainteresowanym rodzinom bezpłatne plakietki na grobowce upamiętniające bohaterów. Oblicza się, że na
cmentarzach parafialnych Brwinowa, Podkowy Leśnej i Nadarzyna
spoczywa ok. 90 żołnierzy AK Ośrodka „Bąk".

W
W ramach rządowego programu „Radosna szkoła” powstają
dwa nowe place zabaw. Gmina
Brwinów uzyskała na ten cel
dotację w wysokości 215 tys. zł.

Darowizna na plac zabaw
w parku miejskim

Fot. PR (3)

Plac zabaw w parku miejskim
zostanie ogrodzony: Gmina
Brwinów pozyskała na ten
cel kwotę 50 tys. zł.

latach II Wojny Światowej Brwinów był siedzibą
Ośrodka „Bąk” AK, który dysponował prawie 400 zaprzysiężonymi żołnierzami i obejmował gminy: Brwinów-Letnisko, Helenów
(z sołectwem Podkowa Leśna) i
Młochów (m.in. z Nadarzynem).
Ośrodek „Bąk” należał do Obwodu „Bażant” AK, obejmującego
teren przedwojennego powiatu
błońskiego i z siedzibą w Błoniu.
Obok „Bąka” obwód ten tworzyły ośrodki AK „Bagno” z Błonia,
„Chrabąszcz” z Mszczonowa,
„Mielizna” z Milanówka, „Osa”
z Grodziska Maz. i „Żaba” z Żyrardowa. Obwód „Bażant” AK
wraz z obwodami „Skowronek”
z Sochaczewa, „Łyska” z Łowicza,
„Sroka” ze Skierniewic i „Głuszec” z Grójca tworzyli należący
do Obszaru Warszawskiego i mający siedzibę w Warszawie Podokręg Zachodni „Hajduki” AK.

O

d 27 lipca 1944 r. struktury
i oddziały tego podokręgu
przystąpiły do wykonywania Akcji „Burza” i miały wspierać Powstanie Warszawskie, częściowo
w nim uczestnicząc. Z braku broni drugie z tych zadań okazało się
niewykonalne. W Akcji „Burza”
Ośrodek „Bąk” miał odtworzyć
10 Pułk Piechoty AK ze struktury
26 Dywizji Piechoty AK.

Osoby zainteresowane mogą
zgłaszać się pod numerem tel.
22 729 60 32 lub 516 180 485.

Edukacja przyrodnicza w Żółwinie
Zespół Szkół w Żółwinie jest jedną z 250 szkół w Polsce, w których
w nowym roku szkolnym wystartował Eduscience, innowacyjny
projekt z zakresu edukacji przyrodniczej. Liderem tego projektu
jest Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk.
Uczniowie klas IV szkoły podstawowej będą
mieli szansę żywego i fascynującego kontaktu
ze światem nauk matematyczno-przyrodniczych. Za sprawą nowoczesnych technologii nauczanie zyska atrakcyjną
formę: lekcje z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych zostały zamieszczane na platformie e-learningowej, a szkoła została wyposażona
w tablicę interaktywną, która pomoże w prowadzeniu zajęć w klasach.
Częścią projektu Eduscience jest również prowadzenie monitoringu
przyrodniczego: uczniowie sami będą prowadzili obserwacje i pomiary
środowiska w pobliżu szkoły.
W ramach projektu uczniowie będą mogli korzystać z wiedzy naukowców osiągających sukcesy na skalę międzynarodową. Uczniowie będą
uczestniczyć np. w transmisjach satelitarnych ze stacji polarnej na Spitsbergenie. Spotkają się z naukowcami także w czasie festiwali i pikników
naukowych oraz w czasie wycieczki do stacji PAN w Świdrze.

Stypendia dla najlepszych
Zamieszkali na terenie gminy Brwinów uczniowie oraz studenci,
którzy nie ukończyli 25 roku życia, mogą ubiegać się o stypendium
za wybitne wyniki w nauce lub za osiągnięcia naukowe, artystyczne bądź sportowe. Termin składania wniosków: do 15 listopada br.
Zasady przyznawania stypendiów
i wzór wniosku określa uchwała
nr XIII.136.2011 z dnia 26 września
2011 r. Rady Miejskiej w Brwinowie. Prawo zgłaszania kandydatów
do stypendium przysługuje dyrektorom placówek oświatowych
po uzyskaniu pozytywnej opinii

rady pedagogicznej, rektorom lub
dziekanom szkół wyższych, burmistrzowi gminy Brwinów oraz
komisji oświaty, kultury i sportu Rady Miejskiej. Stypendium
może zostać przyznane na okres
10 miesięcy. Informacji udziela
Referat Oświaty: tel. 22 738 26 17.

z a p r o s z e n i e

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. 22 738 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. Kościuszki 4a
sekretariat zastępcy burmistrza S. Walendowskiego (tel. 22 738 25 66)
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w dwóch Słowach

Zaproszenia na zajęcia pozalekcyjne

Kanalizacja dla Moszny,
Domaniewa i Domaniewka

Zaczął się nowy rok szkolny i ruszyły projekty edukacyjne we
wszystkich gminnych szkołach. „Wiedza kluczem do przyszłości”
oraz „Multimedialni uczniowie – zajęcia pozalekcyjne w systemie
blended learningu i tradycyjnym” są dofinansowywane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Warto skorzystać
z bogatej oferty bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych.

Został rozstrzygnięty przetarg na budowę kanalizacji
sanitarnej w Domaniewie,
Domaniewku i Mosznie.
Łączny koszt wyniesie
4.408.320 zł. Gmina Brwinów
będzie finansować tę inwestycję ze środków własnych oraz
z niskooprocentowanej
pożyczki z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie.

ramach projektu „Wiedza
kluczem do przyszłości”
400 uczniów klas IV-VI szkoły
podstawowej i gimnazjum z Zespołu Szkół nr 1 w Brwinowie
oraz Zespołu Szkół w Żółwinie
weźmie udział w bezpłatnych zajęciach pozalekcyjnych.
d września uczniowie brwinowskiej Jedynki mogą korzystać z nowo wyposażonej sali
sensorycznej oraz dwóch pracowni komputerowych z 40 stanowiskami komputerowymi. W ZS
nr 1 i w ZS w Żółwinie powstały
24-stanowiskowe pracownie językowe. Bogata oferta edukacyjna
projektu w nowym roku szkolnym obejmie: wyjazdy na basen,
do teatru, zajęcia matematyczno-przyrodnicze, informatykę, naukę języka polskiego oraz kilku

O

języków obcych: angielskiego,
niemieckiego, rosyjskiego i hiszpańskiego, zajęcia psychologiczne, naukę szybkiego czytania oraz
zajęcia plastyczno-ceramiczne i
teatralne. Jednym słowem: każdy
znajdzie coś dla siebie.

P

o wakacjach gmina Brwinów
kontynuuje realizację projektu pn. „Multimedialni uczniowie
– zajęcia pozalekcyjne w systemie
blended learningu i tradycyjnym”,
skierowanego do uczniów klas
IV-VI szkół podstawowych, I-III
gimnazjum i I-III liceum.
ZSO w Brwinowie i w ZS
w Otrębusach zajęcia rozpoczęły się w drugiej połowie
września. W ofercie są nowe
przedmioty, m.in. fizyka, historia
i WOS w ZSO oraz język niemiec-

W

ki w ZS w Otrębusach. Gimnazjaliści ucieszą się z pewnością z kursów przygotowujących do czekającego ich w kwietniu egzaminu.
óżnorodna oferta zajęć obejmuje nie tylko przedmioty
szkolne, których uczniowie uczą
się na co dzień, ale też warsztaty:
fotograficzne, teatralne, dziennikarskie oraz zajęcia z zastosowania chemii i fizyki w życiu
codziennym, sztukę prezentacji i
kurs szybkiego czytania. Szkoły
otrzymały też pomoce dydaktyczne o wartości ponad 12 000 zł. Są

R

wśród nich: słowniki, płyty CD i
DVD z materiałami edukacyjnymi, gry dydaktyczne i ruchowe,
plansze informacyjne oraz modele
przydatne na zajęciach z biologii,
chemii czy geografii.
zczegóły dotyczące projektów
publikowane są m.in. na stronach internetowych szkół. Szczegółowych informacji udzielają
również sekretariaty szkół.

S

Ł

ączna kwota dofinansowania
realizacji „Multimedialnych
uczniów” i „Wiedzy kluczem do
przyszłości” to ponad 2,5 mln. zł.

Fot. BR (2)

Owczarnia: zaczęło się!
28 VI został
ogłoszony przetarg

12 IX widać efekty prac
przygotowawczych

23 IX są już gotowe
ławy fundamentowe

z a p r o s z e n i a

Przebudowa ul. Jasnej
i ul. Czubińskiej

Ruszyła budowa świetlicy. Cena
oferty wybranej w przetargu wynosi 468.100 zł. Gmina Brwinów
pozyskała na budowę świetlicy
środki unijne w kwocie 400.000 zł.

FOT. PR (3)

W

W dniu 14 września została
podpisana umowa na przebudowę ul. Jasnej i ul. Czubińskiej
w Brwinowie. Prace rozpoczną
się w tym roku i będą kontynuowane w 2013 r. Nawierzchnia
drogi zostanie wykonana z
mieszanek mineralno-asfaltowych. Piesi będą mieli do dyspozycji chodnik. Łączny koszt
prac wyniesie 1.000.021,03 zł.

AA

Anonimowi Alkoholicy
Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy
dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać
swój problem i pomagać innym
w wyzdrowieniu z alkoholizmu.
Jedynym warunkiem uczestnictwa w AA jest chęć zaprzestania
picia. Nie ma tu składek czy opłat,
jedynie własne dobrowolne datki.
Wspólnota AA nie jest związana
z żadną sektą, wyznaniem, działalnością polityczną, organizacją
lub instytucją itp. Podstawowym
celem jest trwać w trzeźwości
i pomagać innym alkoholikom
w jej osiągnięciu.
Informacje: http://www.aa.org.pl
Mityngi AA w Brwinowie:
GRUPA „OPOKA”
czwartki, godz. 19.00-21.00
Brwinów, ul. Grodziska 31
GRUPA „FLORIAN”
soboty, godz. 16.00-18.00
Brwinów, ul Biskupicka 2
(sala parafialna)
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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.

50 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Żółwinie

Nieruchomości
na sprzedaż

W niedzielę 16 września 2012 r. Ochotnicza Straż
Pożarna w Żółwinie obchodziła jubileusz 50-lecia
istnienia. Z tej okazji odbyły się uroczystości, podczas których wręczono strażakom medale i odznaczenia. Żółwińska straż pożarna dostała też srebrny medal „Za zasługi dla pożarnictwa”.

Gmina Brwinów wystawia na
sprzedaż atrakcyjne nieruchomości. Przetargi odbędą się
w październiku.

J

ubileuszowe obchody rozpoczęły się od mszy odprawionej w intencji strażaków w ich kościele parafialnym w Podkowie Leśnej. Uroczystość w Żółwinie
poprowadził prezes OSP w Żółwinie Karol Zakrzewski. Funkcję chorążego pełnił Aleksander
Krzemiński, weteran żółwińskiej OSP i jej były
naczelnik. Strażacy zgromadzeni wokół sztandarów OSP z całego powiatu z uwagą słuchali
skierowanych do nich przemówień.
łowa uznania za trud i poświęcenie skierowali do strażaków: burmistrz gminy Brwinów
Arkadiusz Kosiński, poseł Barbara Czaplicka,
starosta pruszkowski Elżbieta Smolińska, przewodnicząca rady powiatu pruszkowskiego
Urszula Wojciechowska oraz przewodniczący
rady miejskiej w Brwinowie Sławomir Rakowiecki. Zaangażowanie jednostki pochwalił
też komendant Państwowej Straży Pożarnej
w Pruszkowie, st. brygadier Dariusz Drzewiecki. Żółwińscy strażacy rocznie biorą
udział w ponad stu akcjach ratunkowych.

FOT. PR (5
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a zakończenie oficjalnej
uroczystości goście wbijali ozdobne gwoździe w jubileuszową tablicę, wpisywali się
do księgi pamiątkowej, a nad
ich głowami krążył wiatrakowiec OSP Baranów.
o g ł o s z e n i e

z a p r o s z e n i e

Kanie: działka o pow. 3594 m2,
przeznaczona pod usługi nieuciążliwe, znajdująca się między drogą
wojewódzką nr 719 (trasa Warszawa-Grodzisk Maz.), a ul. Szkolną.
Cena wywoławcza działki wraz
z pozostałościami budynku gospodarczego wynosi 1 173 863 zł.
Brwinów: działka o pow. 3981 m2
przy ul. Żwirowej 7. Znajdują się
na niej fragmenty przedwojennego
budynku. Posiadana przez Urząd
Gminy Brwinów dokumentacja
pozwoli na odbudowę willi w pierwotnym kształcie, jeśli taka będzie
wola inwestora. Cena wywoławcza
to łącznie 1.130,850 zł.
Brwinów: działka o pow. 1466 m2
przy ul. Suwalskiej róg Kryniczanki. Cena wywoławcza 349.320 zł.
Więcej informacji na stronie
oferta.brwinow.pl, w BIP i Referacie Gospodarki Nieruchomościami,
tel. 22 738 26 13 lub 22 738 26 53.

z a p r o s z e n i e

I TY MOŻESZ MIEĆ
SUPERDZIECKO
spotkanie
z Dorotą Zawadzką
Supernianią

w dwóch Słowach
Stawka większa niż 8 mld
Brwinów, będący członkiem
Związku Miast Polskich,
włączył się do ogólnopolskiej
akcji zbierania podpisów pod
projektem ustawy zmieniającej zasady finansowania
samorządów. Jak obliczają
eksperci, wskutek decyzji
władz centralnych samorządy
w całej Polsce tracą każdego
roku co najmniej 8 mld zł.
Koordynatorem akcji na terenie gminy Brwinów został
wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Brwinowie Zbigniew
Kurządkowski. Kontakt:
zbigniew.kurzadkowski@brwinow.pl

Zieleń miejska i nie tylko
Pełną parą idą prace prowadzone przy pomnikach przyrody. Gmina Brwinów pozyskała na ten cel dotację
w wysokości 390 tys. zł.
Wykonywana jest też obecnie trzecia zmiana roślin na
skwerach i zieleńcach, nowe
nasadzenia pojawią się na
placu zabaw w Domaniewie.
W parku miejskim prowadzone są prace ogrodnicze
polegajace na prześwietleniu
starodrzewu, a w Grudowie
zaczęła się wycinka zamierających topoli. Nad realizacją
prac czuwa Referat Ochrony
Środowiska i Rolnictwa.

wtorek
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9 października

godz. 1800
					
Filia w Otrębusach, ul. Wiejska 1, tel. 22 758 50 79
Brwinów, ul. Grodziska 12, tel. 22 729 57 55
Filia ul. Kościuszki 1E, tel. 22 729 30 84

Zespół Szkół
w Otrębusach
ul. Piaseckiego 2
Dla wszystkich zainteresowanych
Na spotkanie zapraszają

Informacje w artykule na: brwinow.pl
e-mail: infocentrum@biblioteka.otrebusy.pl

Rejs do Genui

Burmistrz Gminy Brwinów

oraz Dyrektor Zespołu Szkół w Otrębusach

wstęp wolny

Łukasz Mielczarek, uczeń
Gimnazjum nr 1 w Brwinowie,
znalazł się w grupie 32 osób,
które 22 września wypłynęły
w 6-tygodniowy rejs oceaniczny
żaglowcem „Pogoria”. Organizatorem rejsu jest Fundacja „Szkoła
pod żaglami Krzysztofa Baranowskiego”. Łukasz Mielczarek
chętnie angażuje się w różne inicjatywy: zdobywane przez cały
rok punkty za działalność wolontariacką oraz pomyślne wyniki
zawodów sprawnościowych umożliwiły mu kwalifikację na rejs.

