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Obchody Święta Niepodległości 11 listopada w Brwinowie
zgromadziły wielu mieszkańców i gości, którzy wzięli udział
w części oficjalnej oraz pikniku harcerskim.

U

roczystości rozpoczęły się
mszą świętą odprawioną w
kościele św. Floriana w Brwinowie: liturgię sprawował proboszcz
ks. kan. Maciej Kurzawa, a homi-

lię wygłosił ks. Zdzisław
Żelazko. Po mszy nastąpił
przemarsz pod Pomnik
Niepodległości, prowadzony przez poczty sztandarowe straży pożarnych,
gminy, szkół i stowarzyszeń. W części oficjalnej
znalazło się wspólne odśpiewanie hymnu Polski,
krótkie przemówienia,
złożenie wiązanek pod
pomnikiem.

FOT. PR (4)

W listopadzie i grudniu Urząd
Gminy Brwinów przedłuża
godziny pracy. Do końca 2012 r.
Urząd będzie czynny w dni
robocze w godzinach:
pon. 8.00-18.00,
wt-pt 8.00-16.00.
Wyjątkiem będzie piątek
30 listopada, gdy urząd będzie
pracował w zwykłych godzinach, czyli do godz. 14.00, oraz
wigilia Świąt Bożego Narodzenia: 24 grudnia Urząd Gminy
Brwinów będzie nieczynny.

Na fotografiach powyżej:
Piknik zorganizowany przez harcerzy
cieszył się ogromną popularnością.
Jedną z atrakcji było wykonywanie
okolicznościowych przypinek: ustawiały się tu równie długie kolejki jak
do strzelnicy i po grochówkę. Do drużyn z Brwinowa dołączyli harcerze
z Otrębus.

Płatność kartą w kasie:
tylko do końca grudnia
Okazuje się, że niewiele osób
korzysta z możliwości płacenia
w kasie Urzędu Gminy Brwinów
za pomocą kart płatniczych.
Ponieważ utrzymanie terminalu
wiąże się z koniecznością ponoszenia znacznych opłat, urząd
rezygnuje od 1 stycznia 2013 r.
z obsługi kart płatniczych.
o g ł o s z e n i e

Gmina Brwinów przystępuje do opracowania
Wieloletniego Programu Inwestycyjnego
na lata 2013-2020 r.

ANKIETA:
INWESTYCJE 2013-2020
Szanowni Państwo,
Przystępując do opracowania Wieloletniego Programu Inwestycyjnego, chcemy poznać potrzeby mieszkańców i ich propozycje zadań
inwestycyjnych, które powinny być realizowane w tym okresie.
Ankieta służyć ma do zebrania Państwa postulatów: ostatecznego wyboru zadań dokonają radni Rady Miejskiej w Brwinowie, podejmując
stosowną uchwałę.
Formularze ankiety dostępne są w Urzędzie Gminy Brwinów
oraz pod adresem:

www.ankieta.brwinow.pl
Wypełnione karty będą zbierane do poniedziałku 26 listopada 2012 r.
w Biurze Obsługi Interesanta przy ul. Grodziskiej 12 w Brwinowie
oraz przez sołtysów. Można je również przesłać na adres:
Urząd Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12, 05-840 Brwinów.
uwaga: zmiana!
Przedłużenie terminu
zbierania ankiet
DO 7 GRUDNIA 2012
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Brwinów, 11 listopada, Święto Niepodległości

w dwóch Słowach
Zmiany w godzinach
otwarcia Urzędu
Gminy Brwinów

issn 2083-9278

Burmistrz Gminy Brwinów
(-) Arkadiusz Kosiński

Kwiaty pod Pomnikiem Niepodległości złożyły delegacje kombatantów, władz gminy Brwinów, Rady Powiatu
Pruszkowskiego, Towarzystwa Przyjaciół AK, ZHP Hufca Pruszków, Stowarzyszenia Projekt Brwinów,
Towarzystwa Przyjaciół Brwinowa, harcerzy ZHR, brwinowskiego komitetu PiS, Towarzystwa Gimnastycznego
Sokół, Brwinowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów, Towarzystwa Opieki nad Zabytkami oraz Biblioteki Publicznej w Brwinowie.

Nasza „schetynówka” Brwinów–Parzniew 2013
Wojewoda Mazowiecki opublikował wstępną listę rankingową wniosków, które mogą w 2013 r. otrzymać
dofinansowanie w ramach tzw. schetynówek. Na wysokim, drugim miejscu listy znalazła się gmina Brwinów, która zamierza przebudować drogę Brwinów–Parzniew.

W

niosek o dofinansowanie
przebudowy drogi Brwinów–Parzniew w ramach rządowego programu odbudowy dróg
lokalnych znalazł się na drugiej
pozycji spośród 86 gmin. Gmina
Brwinów może więc liczyć na dotację w wysokości 1.270.153,84 zł.
urmistrz Arkadiusz Kosiński
z powodzeniem zabiegał o poparcie wniosku przez partnerów
i instytucje zewnętrzne. Znaleźli
się wśród nich m.in. Starosta Powiatu Pruszkowskiego, dyrektorzy Zakładu Linii Kolejowych
w Warszawie PKP Polskie Linie
Kolejowe SA oraz Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, policja i straż
pożarna. – Powiat Pruszkowski
zadeklarował przekazanie nam
kwoty 1.078 000 zł, a dwie firmy
z Parzniewa dołożą jeszcze łącznie

B

27 000 zł – dodaje burmistrz Arkadiusz Kosiński. Na tę inwestycję
udało się tym samym pozyskać
ponad 2,3 mln zł.

D

roga w kierunku Parzniewa,
stanowiąca obecnie alternatywę dla najbardziej obciążonej
ruchem drogi wojewódzkiej nr
719, ma zostać przebudowana na
ponad 3-kilometrowym odcinku:
od skrzyżowania ul. Pruszkowskiej z ul. Graniczną w Brwinowie, gdzie powstanie rondo, dalej
ul. Pruszkowską w Brwinowie i
Parzniewie, ul. Rzeczną, ul. Główną i ul. 36 p.p. Legii Akademickiej
na odcinku od ul. Głównej do projektowanej ul. Przyszłości w Parzniewie. Ta inwestycja obejmuje
też m.in. przebudowę nawierzchni jezdni wraz ze wzmocnieniem
poboczy, odmulenie i przebudowę
rowów przydrożnych i elementów

odwodnienia, a także wybudowanie ciągów pieszo-rowerowych
i chodnika na wybranych odcinkach drogi. W projekcie uwzględniono kwestię poprawy bezpieczeństwa wszystkich użytkowników drogi.

R

ealizacja inwestycji usprawni
komunikację między Parzniewem a Brwinowem i zwiększy
atrakcyjność Parzniewa z perspektywy osiedlania się tam oraz
inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej.

N

arodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap
II Bezpieczeństwo – Dostępność
– Rozwój jest kontynuacją rządowego programu realizowanego
w latach 2008–2011, którego celem
jest podniesienie standardu dróg
lokalnych.
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„

W

„

arto było zarwać kilka wrześniowych nocy na uzupełnianie
wniosku na schetynówkę Brwinów–Parzniew. Cieszę się, że widać
efekty ciężkiej pracy i jest coraz więcej okazji do dzielenia się dobrymi
- Arkadiusz Kosiński, burmistrz gminy Brwinów
wiadomościami.

Zmieniony rozkład
jazdy autobusów:
trasa Brwinów-Żółwin

Brwinów - Owczarnia - Żółwin - Podkowa Leśna - Brwinów

poniedziałek - piątek

16:15 17:03 18:17 19:07		
Brwinów Urząd Gminy				
8:00 11:32 13:52
16:12 17:00 18:14 19:04		
Brwinów ZSO/ul. Sportowa				
8:03 11:35 13:55
16:09 16:57 18:11 19:01 19:57
Podkowa Leśna ul. Główna
5:23 5:56 6:40 8:06 11:38 13:58
16:06 16:54 18:08 18:58 19:54
Owczarnia Kazimierzowska/Żółwińska
5:29 6:02 6:46 8:12 11:44 14:04
16:00 16:48 18:02 18:52 19:48
Żółwin Nadarzyńska OSP
5:33 6:06 6:50 8:16 11:48 14:08
ważny od 20 listopada 2012 r. 15:56 16:44 17:58 18:48 19:44
Żółwin Nadarzyńska /Słoneczna
5:35 6:08 6:52 8:18 11:50 14:10
15:54
16:42
17:56
18:46
19:42
Żółwin
Słoneczna
5:36 6:09 6:53 8:19 11:51 14:11
Na prośbę mieszkańców zostaną wprowa15:53
16:41
17:55
18:45
19:41
Żółwin
Słoneczna/Południowa
5:37 6:10 6:54 8:20 11:52 14:12
dzone niewielkie zmiany w kursowaniu linii
15:52
16:40
17:54
18:44
19:40
Żółwin
Słoneczna/Graniczna
5:38 6:11 6:55 8:21 11:53 14:13
autobusowej do Żółwina. Pierwsze kursy po15:51 16:37 17:51 18:41 19:37
Żółwin Szkolna/pętla przy szkole
5:41 6:14 6:58 8:24 11:56 14:16
ranne rozpoczną się kilka minut wcześniej,
15:48 16:34 17:48 18:38 19:34
Żółwin Słoneczna/Graniczna
5:44 6:17 7:01 8:27 11:59 14:19
natomiast cztery kursy popołudniowe – kilka
15:47 16:33 17:47 18:37 19:33
Żółwin Słoneczna/Południowa
5:45 6:18 7:04 8:28 12:00 14:20
minut później.
15:44 16:30 17:44 18:34 19:30
Żółwin Słoneczna
5:46 6:19 7:05 8:29 12:01 14:21
15:43 16:29 17:43 18:33 19:29
Żółwin Słoneczna/Nadarzyńska
5:48 6:21 7:07 8:31 12:03 14:23
15:41 16:27 17:41 18:31 19:27
Żółwin Nadarzyńska OSP
5:50 6:23 7:09 8:33 12:05 14:25
15:39 16:25 17:39 18:29 19:25
Żółwin Kasztanowa
5:53 6:26 7:12 8:36 12:08 14:28
15:36 16:22 17:36 18:26 19:22
Podkowa Leśna ul. Główna
5:56 6:29 7:15 8:39 12:11 14:37
15:33 16:19 17:33 18:23 19:19
Brwinów ZSO/ul. Sportowa			
7:18 8:42 12:14 14:40
15:30 16:16 17:30 18:20 19:16
Brwinów Urząd Gminy			
7:21 8:45 12:17 14:43
															
Gmina Brwinów rozważa możliwość utworzenia przystanku autobusowego
		
przy Osiedlu Słonecznym w Kaniach. Wiązałoby
się to z koniecznością

"Autobusowa" ankieta
dla mieszkańców
Osiedla Słonecznego

współfinansowania przez gminę Brwinów komunikacji na trasie
Nadarzyn–Nowa Wieś–Pruszków. Została opracowana ankieta, która
ma na celu zbadanie potrzeb mieszkańców. Trafi ona w najbliższych
dniach do skrzynek pocztowych mieszkańców Osiedla Słonecznego
w Kaniach. Odpowiedzi pomogą w podjęciu decyzji o wprowadzeniu
(lub nie) gminnej komunikacji autobusowej na tym terenie.

Podatki lokalne w 2013 r.

Rada Miejska w Brwinowie na sesji 26 października 2012 r. ustaliła stawki
podatków lokalnych. Nie różnią się one bardzo od obowiązujących
w tym roku: ich wzrost, średnio o ok. 4%, związany jest ze wskaźnikiem
inflacji. Podatki od nieruchomości w przyszłym roku będą wynosić:
– od budynków mieszkalnych 0,69 zł,
– od budynków związanych z działalnością gospodarczą 22,78 zł,
– od budynków związanych z działalnością zdrowotną 4,63 zł,
– od budynków pozostałych 7,27 zł,
– od budowli – nie ulega zmianie i wynosi 2% wartości,
– od gruntów związanych z działalnością gospodarczą 0,88 zł,
– od gruntów pozostałych 0,40 zł.
Opłata za psa wynosić będzie 50 zł od jednego psa, ale stawka ta ulega
zmniejszeniu o 20 zł, jeśli jest to pies zaczipowany.
o g ł o s z e n i e

Burmistrz Gminy Brwinów zaprasza do uczestnictwa
w drugim przetargu ustnym nieograniczonym
na sprzedaż nieruchomości gruntowej w gminie Brwinów

Początek budowy kanalizacji
dla kolejnych trzech miejscowości

W ramach projektu „Czyste życie” powstaje kanalizacja sanitarna
w Brwinowie, Kaniach, Otrębusach i Parzniewie, a teraz – dzięki
wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – rozpoczyna się budowa kanalizacji
sanitarnej dla Domaniewa, Domaniewka i Moszny.

G

mina
Brwinów
będzie
finansować tę inwestycję
ze środków własnych oraz z niskooprocentowanej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie. Jej oprocentowanie
wynosi 3,5%, a raty zostały rozłożone do 2023 r. Kwota pożyczki
w wysokości do 3.342.507,29 zł
jest przeznaczona na dofinansowanie realizacji zadania pod
nazwą „Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej we wsi Moszna, Domaniew, Domaniewek”.

J

uż ruszyła realizacja tej inwestycji: we wrześniu rozpoczęły się

pierwsze prace przygotowawcze
(stworzenie projektu organizacji
ruchu, złożenie wniosków o zajęcie pasa drogowego itp. ). Wykonawcą robót jest firma Instalbud
Sp. z o. o. z Rzeszowa. Zadaniem
wykonawcy jest kompleksowe wykonanie wszystkich robót łącznie
z budową odgałęzień kanalizacyjnych do nieruchomości, budową
pompowni ścieków wg projektu
budowlano-wykonawczego oraz
połączenie nowej infrastruktury
z istniejącą siecią.

D

omaniew, Domaniewek oraz
Moszna są miejscowościami
gęsto zaludnionymi. Budowa ka-

Budowa kanalizacji
w Domaniewie, Domaniewku
i Mosznie dofinansowana
przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
w Warszawie
www.wfosigw.pl

nalizacji sanitarnej jest tam konieczna ze względu na wskaźnik
koncentracji wynoszący ponad
120 mieszkańców na 1 km sieci – mówi burmistrz Arkadiusz
Kosiński. Unijne wymogi ochrony środowiska nakazują w takich
przypadkach budowę kanalizacji
sanitarnej pod groźbą kar finansowych, które będą nakładane na
samorządy od 2016 r. Zakończenie budowy sieci kanalizacyjnej
w Domaniewie, Domaniewku
i Mosznie planowane jest w 2014 r.

Faktury za wodę i ścieki: nowy wystawca, nowe konto
Swoją działalność rozpoczęło Brwinowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.
[pisaliśmy o tym w „Ratuszu" nr 13” - przyp. red.]. Przy opłacaniu przelewem kolejnych faktur za wodę
i ścieki, wystawianych od 1 listopada br., należy zwrócić uwagę na wpisanie poprawnych danych odbiorcy oraz nowego numeru konta, podanego na fakturach wystawianych przez spółkę.

D
Na sprzedaż:

Cena wywoławcza brutto: 178 400 zł

działka w Biskupicach, pow. 0,51 ha

Działka przylega od południa do drogi wojewódzkiej nr 720. Jest to obszar
mieszany o wiodącej funkcji mieszkaniowej i rolniczo-produkcyjnej.

Przetarg odbędzie się 29 listopada 2012 r. o godz. 12 w budynku
Urzędu Gminy w Brwinowie przy ul. Grodziskiej 12. Warunkiem
przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości
10% ceny wywoławczej do 27 listopada 2012 r. włącznie, w kasie
Urzędu lub na konto Urzędu 54 1140 1010 0000 4770 4500 1018.
Informacje:
Referat Gospodarki Nieruchomościami, Urząd Gminy Brwinów
ul. Grodziska 12, pokój 204, tel. 22-738-26-13

o 31 października 2012 r.
wystawcą faktur była gmina
Brwinów. Płatności za te faktury można było dokonywać m.in.
w kasie Urzędu Gminy Brwinów
przy ul. Grodziskiej.

O

becnie wykonywaniem usług
zbiorowego
zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy
Brwinów zajmuje się Brwinowskie
Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji (BPWiK). Mieści się
ono w budynku Urzędu Gminy
Brwinów przy ul. Kościuszki 4a,
ale jest odrębną jednostką organizacyjną.
onieczność zmiany podmiotu
świadczącego usługi wodo-

K

ciągowo-kanalizacyjne wynikła z referatu eksploatacji sieci wodozapisów umowy dotyczącej finan- ciągowo-kanalizacyjnej. Prezes
sowania ze środków UE projektu BPWiK Wiesław Urbański za„Czyste życie”. Mając do wyboru powiada wprowadzanie zmian,
utworzenie własnej spółki lub wy- które usprawnią działanie spółki.
bór zewnętrznego koncesjonariu- Trwają m.in. rozmowy dotyczące
sza, gmina Brwinów wprowadziła utworzenia indywidualnych kont
dla
wszystkich
to pierwsze rozwiąFaktury wystawiane
odbiorców usług
zanie. BPWiK jest
przez nową spółkę
BPWiK (podobnie
spółką ze 100-pro(BPWiK)
można
opłacać
jak jest to w przycentowym
kapitałem gminnym. Nie poprzez konto bankowe, padku płatności za
jest nastawiona na w placówce dowolnego gaz, energię elekbanku lub na poczcie.
tryczną itp.). Odosiąganie zysku, ale
biorcy usług zoprzede wszystkim na
zaspokajanie potrzeb mieszkań- staną o tym powiadomieni przez
BPWiK oddzielnym pismem i/lub
ców gminy.
poprzez informację na fakturze
owa spółka przejęła obo- wystawionej przez spółkę.
wiązki
dotychczasowego

N

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)

FOT. PR

B

zięki dotacji udało się wykonać prace pielęgnacyjne:
– 47 pomników przyrody,
– 6 alej drzew pomnikowych
(łącznie 385 drzew),
– 2 szpalerów drzew pomnikowych (łącznie 36 drzew).

Z

godnie z przeprowadzoną
ekspertyzą
dendrologiczną
przeprowadzono także wycinkę
obumarłych 9 drzew, które do
niedawna miały status pomników
przyrody.

Pielęgnacja pomników
przyrody dofinansowana
przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
w Warszawie
www.wfosigw.pl

Ogrodzenie placu
zabaw
Plac zabaw w parku miejskim zostanie ogrodzony. Środki na realizację tego zadania przekazała
jedna ze spółek deweloperskich
inwestujących w gminie Brwinów: firma Eko-bud Sp. z o.o.

P

lac zabaw w parku miejskim
powstał latem 2012 r. Mieszkańcy i sympatycy gminy Brwinów wygrali go w konkursie „100
placów zabaw na sto lat Nivea”.
Po stronie organizatora konkursu
leżało zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw: Nivea Polska sfinansowała m.in. zakup i montaż
urządzeń. Prace nie obejmowały
jednak wykonania ogrodzenia, o
które coraz częściej zabiegali rodzice bawiących się w parku dzieci. Wykonanie go wiązałoby się z
poniesieniem przez gminę dużych

z naukowców reprezentujących
kilka ośrodków akademickich
z całej Polski oceniała samorządy pod kątem jakości prowadzonej przez nie
lokalnej polityki edukacyjnej. Eksperci, pracujący pod kierunkiem prof.
Dariusza Rotta, członka
prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, badali m.in. działania gmin
i powiatów na rzecz rozwoju infrastruktury oświatowej, skuteczność w pozyskiwaniu środków
zewnętrznych na szkolnictwo,

FOT. PR

D

Podczas uroczystości, która odbyła się w auli Collegium Novum
Uniwersytetu Jagiellońskiego,
burmistrz Arkadiusz Kosiński
odebrał wyróżnienie dla gminy
Brwinów.
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Gmina Brwinów liderem edukacji

rwinów otrzymał znak jakości
„Samorządowy Lider Edukacji” w II edycji Ogólnopolskiego
Programu Certyfikacji Gmin
i Powiatów RP. Takie
certyfikaty
uzyskało
61 samorządów, które
mogą pochwalić się znaczącymi osiągnięciami
w rozwoju szkolnictwa na swoim
terenie oraz tworzeniu dobrych
warunków życia dla młodzieży
uczącej się. Finał programu certyfikacji odbył się 14 listopada 2012 r.
w Krakowie. Komisja złożona

W gminie Brwinów znajduje się
bardzo dużo pomników przyrody, w tym okazałe, pojedyncze
drzewa oraz piękne aleje. Właśnie zakończyły się prowadzone
przy nich prace pielęgnacyjne.
ramach konkursu „Ochrona przyrody poprzez pielęgnację zieleni” gmina Brwinów
pozyskała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w wysokości 250.228,00 zł.

Biuletyn informacyjny
Urzędu Gminy Brwinów

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

W trosce o pomniki
przyrody

W

ratusz 3

innowacyjność działań w zakresie
podnoszenia jakości kształcenia
czy prowadzenie edukacji zgodnej
z potrzebami rynku pracy i lokalnych społeczności.

G

rażyna Kaczmarczyk, prezes
zarządu Fundacji Rozwoju
Edukacji i Szkolnictwa Wyższego,
chwaliła wyróżnionych samorządowców. – Reprezentujecie Państwo jednostki samorządowe, dla
których inwestowanie w wiedzę
nie jest pustym hasłem, ale realną
wartością urzeczywistnianą w codziennym działaniu, w codziennym rządzeniu i zarządzaniu
lokalną przestrzenią edukacyjną
– podsumowała swoją ocenę.

w dwóch Słowach
Medal Orła Azteków

kosztów i wymagało stosownych
uzgodnień, ponieważ park znajduje się pod ochroną konserwatora zabytków.

Z

pomocą przyszła gminie firma
Eko-bud, znana mieszkańcom Brwinowa z wybudowania
na przestrzeni kilku ostatnich lat
nowoczesnego osiedla budynków
wielorodzinnych przy ul. Sochaczewskiej. Po wybudowaniu osiedla deweloper postanowił zadbać
o najmłodszych mieszkańców
gminy Brwinów: dzięki 50 000 zł,
jakie przekazał na rachunek gmi-

z a p r o s z e n i e

ny, możliwe będzie m.in. zamontowanie metalowego ogrodzenia
wokół placu zabaw. Został już wyłoniony wykonawca ogrodzenia i
– jak informuje kierownik referatu ochrony środowiska i rolnictwa
Edyta Osmańska-Jakóbik – przy
sprzyjających warunkach powstanie ono jeszcze w tym roku.

O

dpowiedzialny
społecznie
Eko-bud przymierza się
do realizacji kolejnej inwestycji
w Brwinowie. W przyszłym roku
zacznie budowę nowego osiedla
przy ulicy Pszczelińskiej.

Kulturalne rozmowy o polityce
W brwinowskim kalendarzu wydarzeń pojawiła się kolejna nowość: Salon Kultury Politycznej OKej. Powstał z inicjatywy Gminnego Ośrodka Kultury, we współpracy z kołem naukowym Uniwersytetu Warszawskiego Ars Politica oraz Zespołem Szkół
Ogólnokształcących w Brwinowie.

P

ierwszym gościem Salonu był
Zbigniew Bujak, który wygłosił wykład „Mądry król nie wystarczy”. Dla młodzieży była to
wyjątkowa okazja do spotkania
„na żywo” legendy „Solidarności”.
Zbigniew Bujak zaangażował się
w działalność opozycji demokratycznej już w latach 70., a w sierpniu 1980 r. był współorganizatorem strajków i współzałożycielem
„Solidarności” w ZM Ursus w
Warszawie. Od września pełnił
funkcję przewodniczącego Zarządu Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność”. W stanie wojennym
ukrywał się – aż do roku 1986, a
w 1989 r. był jednym z reprezentantów opozycji solidarnościowej
podczas obrad Okrągłego Stołu.
Działał m.in. w Ruchu Obywatelskim Akcja Demokratyczna, Unii
Pracy i Unii Wolności. Był posłem
na Sejm RP I i II kadencji.

S

ą już pomysły na kolejne działania Salonu. – Będą wycieczki
do Sejmu i Senatu, a już w grudniu
czeka nas minidebata publiczna z
udziałem między innymi Macieja
Orłosia, na temat roli mediów w
kształtowaniu rzeczywistości na
każdym szczeblu, także lokalnego samorządu – mówi Anna Sobczak, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury. Do udziału w projekcie zostali zaproszeni uczniowie
wszystkich brwinowskich szkół.
– Cykliczne wykłady będą uzupełnione ćwiczeniami prowadzonymi przez wykładowców akademickich, specjalistów z zakresu
politologii i administracji publicznej – zapowiada Anna Sobczak.

Podczas uroczystości, która
odbyła się w stolicy Meksyku
6 listopada 2012 r. Marek
Keller z Owczarni otrzymał
medal za działania na rzecz
rozpowszechniania kultury
meksykańskiej. Jako kolekcjoner i marszand Marek
Keller przyczynił się do tego,
że dzieła jego przyjaciela i
wybitnego rzeźbiarza Juana
Soriano znane są na całym
świecie. W Owczarni Marek
Keller utworzył Ogród Rzeźb
Juana Soriano.

Kontrola na placach
zabaw
Przed zimą referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa
zadbał o przeprowadzenie
okresowej kontroli placów
zabaw w Brwinowie (przy ul.
Grodziskiej, Sochaczewskiej,
SP nr 2, skatepark przy stadionie) oraz w Parzniewie,
Owczarni, Żółwinie, Mosznie, Kaniach i Otrębusach.

Rozmowy o ul. Poziomki
Decyzja o wprowadzeniu na
ul. Poziomki ruchu jednokierunkowego wywołała protest
mieszkańców. Spotkanie
z burmistrzem Kosińskim
pozwoliło na wypracowanie rozwiązania tej kwestii.
Mieszkańcy zaproponowali,
że pomogą gminie w negocjacjach z właścicielami gruntów
niezbędnych dla poszerzenia
drogi. Dzięki współdziałaniu
mieszkańców sprawa może
znaleźć szczęśliwy finał
i ul. Poziomki będzie przejezdna w obu kierunkach.

4 ratusz

„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 niektórych sklepów i skrzynek
pocztowych.
Prosimy o zgłaszanie uwag na temat „Ratusza": na podany obok adres redakcji, e-mailem
lub na stronie www.facebook.com/Brwinow.

Biuletyn informacyjny
Urzędu Gminy Brwinów

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

Powrót do brwinowskich tradycji
lekkoatletycznych

w dwóch Słowach
Sportowe wyróżnienie
dla gminy Brwinów

BKS Naprzód posiadał niegdyś sekcję lekkoatletyczną, a na zawody do Brwinowa
przyjeżdżali najlepsi polscy zawodnicy. Do tych tradycji nawiązuje brwinowianin
Konrad Bońda, który dziś zdobywa medale na mistrzostwach weteranów w konkurencjach rzutowych.

www.sport.brwinow.pl

Łatwiej jest też trafić na
stronę z informacjami o organizacjach pozarządowych
(NGO). Funkcjonuje już pod
nowym, własnym adresem –
jak w temacie.

Turniejowe zwycięstwo
BKS Naprzód
Drużyna prowadzona przez
trenera Marcina Parzuchowskiego zagrała w Warszawie
w turnieju zorganizowanym
z okazji Święta Niepodległości. Uczestniczyło w nim 12
zespołów. BKS w znakomitym
stylu doszedł do finału i zajął
II miejsce dopiero po niepowodzeniu w rzutach karnych.
Obrońca BKS Naprzód Maciej
Mutwicki został wybrany
najlepszym zawodnikiem
turnieju.

Czerwone Smoki w TVP
UKS Czerwone Smoki
uczestniczy w szkoleniach
prowadzonych według zasad
holenderskiego klubu Ajax
Amsterdam. Ekipa TVP odwiedzała drużynę podczas
treningów. Zawodnicy Wojtek
Dudek, Maciek Kosiński i
Borys Sobczak oraz cheerleaderka Zosia Żmigrodzka,
wspólnie z dziennikarzem
sportowym Rafałem Patyrą
prowadzili programy o szkółkach Nivea.

FOT.
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w
konkurencjach:
shockorama, shotorama oraz dwubój rzutowy.
soby, które chcą dołączyć do
treningów lekkoatletycznych
i nawiązać kontakt z Konradem
Bońdą mogą skontaktować się
z nim za pośrednictwem poczty
elektronicznej:
pzwlabrwinow@gmail.com

O

Ferie zimowe 2013

W porządku obrad sesji Rady Miejskiej 26 października 2012 r. znalazły się dwa wyjątkowe punkty: wręczenie nagród laureatom konkursu na największy owoc i warzywo oraz prezentacja Wojciecha
Niteckiego na temat sukcesów odniesionych przez reprezentantów
prowadzonej przez niego sekcji siłowej na Mistrzostwach Świata
Federacji WUAP w wyciskaniu
sztangi leżąc.

Ferie zimowe w tym roku szkolnym będą trwać od 28 stycznia do
8 lutego 2013 r. Gminny Ośrodek Kultury w Brwinowie przesłał do
„Ratusza” informację o swoich planach.

FOT. PR

www.ngo.brwinow.pl

danymi startami był udział
w mistrzostwach weteranów,
zarówno w rzutach nietypowych
w Sopocie, wieloboju rzutowym
w Stargardzie Szczecińskim, jak
również
mistrzostwach halowych w Spale. Bilans tych trzech
zawodów to 3 medale złote,

3 srebrne oraz
5 brązowych.
Z takimi wynikami można było pokusić się
o starty międzynarodowe. Kolekcję tegorocznych trofeów
Konrada Bońdy uzupełniły więc
medale z Mistrzostw Europy
w Rzutach Nietypowych, które w sierpniu odbyły się w niemieckim Jüterbogu: 2 złote –
w konkurencjach speerorama
oraz trójbój rzutowy, 1 srebrny
za rzut granatem oraz 3 brązowe

Na sesji Rady Miejskiej: nagrody i sukcesy

FOT. ARCH. RODZINY BARANOWSKICH

Informacje o wydarzeniach
sportowych, relacje nadsyłane
przez kluby sportowe z terenu
gminy Brwinów mają swoje
miejsce na stronie internetowej w zakładce „Sport”. Teraz
został utworzony dodatkowy
adres dla tej podstrony.

U

D

o końca września
można
było zgłaszać do
Referatu Ochrony
Środowiska i Rolnictwa
najdorodniejsze okazy owoców
i warzyw. Jury przyznało wyróżnienia Ewie Baranowskiej
z Owczarni za wyhodowanie
dyni, Monice Dadacz z Brwinowa
za wyhodowanie ogórka gruntowego oraz Jolancie Gawlińskiej
z Otrębus za wyhodowanie słonecznika i buraka czerwonego.
Przy odbieraniu nagrody za okazałą dynię pani Ewie towarzyszyła wnuczka, która latem dzielnie
pozowała do zdjęć w ogródku.

W

ielkimi brawami przyjęto
także prezentację sekcji
siłowej Towarzystwa Gimnastycznego Sokół. Burmistrz Arkadiusz Kosiński oraz przewodniczący Rady Miejskiej
w Brwinowie Sławomir
Rakowiecki wręczyli zawodnikom, którzy wzięli
udział w mistrzostwach
świata w Herzbergu,
okolicznościowe dyplomy i upominki. Wojciech Nitecki ze swadą
opowiadał o starcie:
sam zajął II miejsce
w kategoria Master

55-59 lat do 125 kg, ale przy okazji pobił swój rekord życiowy.
Oklaskiwano też pozostałych zawodników startujących w innych
kategoriach: wicemistrza Krzysztofa Traczyka, zdobywcę III miejsca Wojciecha Borzechowskiego
oraz plasujących się na wysokich
miejscach Piotra Wojciechowskiego oraz Marcina Wawrykówa.
Nagrodę specjalną od TG Sokół
otrzymała Elżbieta Nitecka, której
zdjęcia są bezcenną dokumentacją
startów
i sukcesów
siłaczy.

W

czasie ferii zimowych Ośrodek Kultury będzie organizował akcję „Zima w mieście”
dla dzieci w wieku 7-12 lat. Zapisy
na wypoczynek stacjonarny rozpoczynają się 3 grudnia: zgłoszenia osobiste w siedzibie GOK lub
za pośrednictwem poczty elektronicznej: ok@ok.brwinow.pl.
lość miejsc jest ograniczona,
dlatego pierwszeństwo podczas
zapisów dzieci na akcję „Zima
w mieście” i „Lato w mieście”
w 2013 r. będą miały osoby, które
płacą podatek od osób fizycznych

I

na terenie gminy Brwinów. Koszt
tygodniowego pobytu dziecka to
170 zł.

P

onadto organizowane jest
także 10-dniowe zimowisko
w Brennej w Beskidzie Śląskim
pod tytułem „Narty z angielskim”.
W programie codzienna wizyta
na stoku, basen oraz nauka angielskiego podczas zabawy na terenie
ośrodka wypoczynkowego.
– Anna Sobczak
dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury w Brwinowie

Cmentarz w Brwinowie
Dwie godziny to za mało, by odwiedzić groby wszystkich wybitnych
osób, które spoczywają na cmentarzu w Brwinowie: mogli przekonać się o tym uczestnicy niedzielnego spaceru zorganizowanego
4 listopada przez Towarzystwo Przyjaciół Brwinowa.

P

rezes TPB Krystyna Nowicka zachęcała do dzielenia się wspomnieniami. O swoich przodkach zasłużonych w historii Brwinowa
opowiadali m.in. Jan Członkowski oraz Grażyna Porada, a wybitnych
brwinowian wspominali Grzegorz Przybysz, Andrzej Nowakowski,
Andrzej Żmigrodzki, Andrzej Radkiewicz i Maria
Wiszniewska. Prezes Nowicka zwróciła się z prośbą o spisywanie i przekazywanie TPB wspomnień
związanych z osobami spoczywającymi na cmentarzu w Brwinowie. Następne takie spacery – w 2013 r.
Gminnym Ośrodku Kultury można jeszcze nabyć książkę „Cmentarz w Brwinowie”
napisaną niemal 10 lat temu przez Marię Prosnak-Tyszkową we współpracy z ówczesną przewodniczącą brwinowskiego koła TOnZ – Zofią Gajewską.

W
FOT. PR (2)

Wyróżnienia „Sportowa Gmina” przyznawane są samorządom, które dbają o budowę
nowoczesnych obiektów sportowych oraz wspierają rozwój
kultury fizycznej na swoim
terenie. W tegorocznej edycji
gmina Brwinów znalazła się
w gronie 66 wyróżnionych.

w Zakopanem. Z Mistrzostw Polski Lekarzy w Lekkoatletyce w
Białymstoku udało się przywieźć
aż cztery złote krążki: za rzut
oszczepem, rzut młotem, rzut
dyskiem i pchnięcie kulą.
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K

oronną dyscypliną Konrada
Bońdy jest oszczep, ale startuje on także w innych konkurencjach, uczestnicząc nie tylko
w mistrzostwach weteranów, ale
również z racji swojego zawodu
w igrzyskach organizowanych
przez środowiska lekarskie. Zapytany o osiągnięcia w ciągu ostatnich miesięcy pokazuje medale
z 2012 r. Są wśród nich złote medale za rzut oszczepem i pchnięcie
kulą oraz srebrny za rzut dyskiem
zdobyte na Igrzyskach Lekarskich

