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Internet w zasięgu

Mieszkańcy kolejnych ulic w
Kaniach i Otrębusach mogą już
podłączać się do kanalizacji.
		
> str. 2

15 września upływa termin
uiszczenia pierwszej opłaty
za śmieci. Są też nowe deklaracje!
		
> str. 3

Komputery z bezpłatnym Internetem oraz szkolenie
		
> str. 3
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Biuletyn informacyjny Urzędu Gminy Brwinów

Burmistrz Arkadiusz Kosiński wraz z sołtysami
brwinowskich sołectw zaprasza mieszkańców na doroczne
spotkania i rozmowy o sprawach samorządowych

Zmiany rozkładu od 1 IX

godzina

miejscowość

adres spotkania

godz.19.00
Biskupice
Biskupice, sala OSP
Burmistrz Arkadiusz Kosiński 9 września
wprowadził tradycję organizowaDomaniew
sala ZWiK w Pruszkowie
godz.18.00
nia dorocznych wrześniowych 10 września
i Domaniewek
ul. Domaniewska 23
spotkań z mieszkańcami w Brwigodz. 20.00
Moszna
Moszna, sala OSP
nowie oraz wszystkich sołec- 10 września
twach. Podczas 16 spotkań bę- 11 września
godz. 18.00
Krosna
Krosna, ul. Tęczowa 13
dzie wiele okazji do dzielenia
11 września
godz. 20.00
Koszajec
Koszajec 20
się informacjami na temat funkgodz. 18.00
Milęcin
Milęcin 54
cjonowania gminy w minionych 12 września
miesiącach. Burmistrz będzie też 12 września
godz. 20.00
Falęcin i Grudów
Falęcin 15
mówił o kolejnych zamierzeniach
Brwinów, Zespół Szkół nr 1
13 września
godz. 18.00
Brwinów
i zbierał opinie mieszkańców.
ul. Piłsudskiego 11
Dodatkowym punktem spotkań
Świetlica GOK w Otrębusach,
w większości sołectw będzie uchwa- 16 września
godz. 19.00
Otrębusy
ul. Krótka 10
lenie funduszu sołeckiego. Mieszkańcy zdecydują, na co gmina ma 17 września
godz. 18.00
Czubin
Czubin 9
przeznaczyć w 2014 r. część swojego
17 września
godz. 20.00
Kotowice
Kotowice 3
budżetu. Jedne sołectwa wybieragodz. 18.00
Żółwin i Terenia
Żółwin, sala OSP, ul. Nadarzyńska 25
ją inwestycje, np. budowę oświe- 20 września
tlenia, wiat przystankowych. Inni
Owczarnia, nowa świetlica wiejska
godz. 16.00
Owczarnia
wolą urządzić festyn lub pojechać 22 września
przy ul. Cyprysowej
na wycieczkę. Jeszcze inni przezna- 24 września
godz. 19.00
Kanie
Kanie, Patataj, ul. Krótka 9
czają środki funduszu sołeckiego na
godz. 18.00
Parzniew
Parzniew, Dom Gościnny Zalewskich
place zabaw dla dzieci. Wyjątkowe 25 września
spotkanie czeka w tym roku mieszBrwinów, sala OSP
godz. 16.00
Brwinów
kańców Owczarni: nie zbiorą się już 6 października
ul. Pszczelińska 3
przed domem sołtysa, ale w nowej
Terminarz spotkań opublikowany jest również na stronie www.brwinow.pl oraz jako wydarzenia utworzone
świetlicy.
na stronie www.facebook.com/Brwinow

Po dożynkach gminnych, powiatowych i wojewódzkich
Gmina Brwinów jest gminą miejsko-wiejską, więc święto plonów jest jedną z najważniejszych gminnych uroczystości. Tegoroczne dożynki odbyły się 18 sierpnia. Reprezentacja gminy, wraz z podziwianym i nagradzanym wieńcem, uczestniczyła także w dożynkach powiatowych i wojewódzkich.
Relację przygotowała Anna Sobczak, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Brwinowie, który był
organizatorem dożynek.

D

ożynki gminne w Brwinowie,
tradycyjnie już, po raz siódmy,
odbyły się na terenie Ochotniczej
Straży Pożarnej w Żółwinie. W tym
roku święto plonów miało rys młodopolski: inspiracją do stworzenia dekoracji ołtarza, proscenium oraz wieńca dożynkowego było
„Wesele” Stanisława Wyspiańskiego. Nowością
w tym roku był program artystyczny przygotowany dla najmłodszych, także utrzymany w
odpowiednim klimacie. Autorka wieńca dożynkowego Anna Żaczek-Siwczuk stworzyła plecio-

ny z pszenicy, żyta i owsa zebranego
z brwinowskich pól „korowód taneczny” umajony kiściami jarzębiny i aronii.
yposażeni w wieniec i wielki,
ozdobny bochen chleba brwinowscy sołtysi z burmistrzem na czele
ruszyli 25 sierpnia do wsi Miętne koło
Garwolina, by tam reprezentować nie
tylko Brwinów, ale także cały powiat
pruszkowski na Dożynkach Województwa Mazowieckiego. Korowód
>>> dokończenie na str. 2

W

W (4)

Jeszcze tylko do końca września Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa czeka na
zgłoszenia dorodnych okazów
warzyw i owoców. Więcej informacji na temat konkursu:
www.konkurs.brwinow.pl

data

FOT. URZ ĄD GMINY BRW
INÓ

Warzywa i owoce
na medal

w w w. br w i now. pl

Terminarz spotkań we wrześniu i październiku 2013 r.

w dwóch Słowach

Z początkiem
nowego roku
szkolnego,
od 1 września
zmienił się
rozkład jazdy
gminnych
autobusów. W związku
z trwającymi remontami dróg
w Pruszkowie oraz na drodze
Brwinów-Parzniew autobusy
ominą niektóre przystanki. Bez
zmian pozostaną jedynie rozkłady jazdy linii
z Brwinowa przez Podkowę
Leśną do Żółwina i Owczarni.

issn 2083-9278

Na zdjęciach z lewej: Dożynki rozpoczęła Msza dziękczynna odprawiona przez ks. kan. Macieja Kurzawę, proboszcza z Brwinowa. Starostami
dożynkowymi byli sołtys Domaniewa Wioletta Badurek i sołtys Krosny Jarosław Wiśniewski. Na zdjęciach z prawej: autorka relacji - dyrektor GOK
w Brwinowie Anna Sobczak oraz dożynkowe „dechy” w Żółwinie, na których po południu bawiły się dzieci, a wieczorem – tańczyli dorośli.

2 ratusz

„

N

awet w czasie urlopu nie opuszczały mnie dobre wieści! Wśród
projektów, które zdobyły dofinansowanie unijne, jest złożony przez gminę
Brwinów projekt edukacyjny dla dzieci z klas I-III pn. „Umiem coraz więcej”.
Jego całkowita wartość to 233.449,50 zł, a dofinansowanie: 100%.
		
- Arkadiusz Kosiński, burmistrz gminy Brwinów

„
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w dwóch Słowach

O

statnio uruchomiony fragment kanalizacji sanitarnej
mierzy ponad 6,5 km.

W

Otrębusach są to ulice:
M. Dąbrowskiej z sięgaczami, Na Skraju, Owocowa (od ul.
Sadowej do Spacerowej) z sięgaczem, Polna, Sadowa (od ul. Polnej
do M. Dąbrowskiej) z sięgaczem,
Tęczowa, Zachodnia z sięgaczem,
Zaciszna i Zielona.
Kaniach są to ulice: Chopina (od ul. Moniuszki do
Zdrojowej), Moniuszki, Nadarzyńska (od ul. Warszawskiej do
wysokości posesji nr 4A), Topolowa, Warszawska (dz. nr ew. 142/7 i

W

ZBLIŻA SIĘ TERMIN PŁATNOŚCI

79 9291 0001 0097 6738 2000 0010
z dopiskiem:
Opłata za obiór odpadów
z ul. .............. w ..................
(adres nieruchomości)

W imieniu mieszkańców
budynków wielorodzinnych
wpłat dokonują zarządcy/administratorzy, którzy są odpowiedzialni również za złożenie
i aktualizację deklaracji.

Z

ainteresowani
przyłączeniem swoich nieruchomości
do nowopowstałej sieci sanitarnej powinni skontaktować się
z Brwinowskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji,
które ma siedzibę w Brwinowie
przy ul. Kościuszki 4A (tel. 22 738
25 60) lub Jednostką Realizującą
Projekt „Czyste życie…” będącą
komórką organizacyjną Urzędu

Gminy Brwinów, ul. Kościuszki 4A
(tel. 22 738 25 79).
Nowopowstała sieć kanalizacji
sanitarnej została wykonana w
ramach projektu „Czyste życie –
kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy
Brwinów, współfinansowanego ze
środków Funduszu Spójności Unii
Europejskiej w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Opłaty za odbiór śmieci. Nowe deklaracje.

Do 15 września 2013 r.
należy wpłacić opłatę za odbiór
odpadów na konto:
Gmina Brwinów
ul. Grodziska 12, Brwinów
nr konta:

142/8), Zdrojowa (od ul. Moniuszki do Chopina), Źródlana.

Zgodnie z planem zakończyły
się prace w parku miejskim.
Pojawiły się nowe lampy,
monitoring, ławki i kosze na
śmieci. Największe wrażenie
robi nowa nawierzchnia alejek.
Więcej na ten temat ukończonych inwestycji w kolejnym
numerze „Ratusza”.
FOT. URZĄD GMINY BRWINÓW

Kolejni mieszkańcy Otrębus
i Kań mogą przyłączać swoje
posesje do nowej sieci kanalizacji sanitarnej. Decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Pruszkowie o
pozwoleniu na użytkowanie infrastruktury stała się ostateczna, tym samym można już rozpocząć korzystanie z kanalizacji.

Wizyta liderów polonijnych
FOT. URZĄD GMINY BRWINÓW

Zakończony trzeci etap budowy kanalizacji w Otrębusach i Kaniach

Park miejski
po rewitalizaji

Zbliża się termin dokonywania pierwszej płatności za odbiór odpadów komunalnych
według nowego systemu. Opłata została obniżona (aktualne stawki miesięczne od osoby to 9,40 zł za odpady segregowane oraz 18,80 zł za zmieszane): należy więc złożyć
nową deklarację i wpłacić pieniądze na konto gminy Brwinów do 15 września 2013 r.

P

o przeliczeniu
stawek na podstawie wybranych w
przetargu nieograniczonym najkorzystniejszych ofert
w gminie Brwinów została zmniejszona opłata za odbiór odpadów
komunalnych. Rada Miejska w
Brwinowie podjęła w tej sprawie
uchwałę nr XLII.425.2013, która
weszła w życie 17 sierpnia 2013 r.
(w terminie przewidzianym dla
prawa lokalnego, czyli 14 dni od
publikacji uchwały w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego). Niestety, zgodnie z
przepisami ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach
każda zmiana wysokości opłaty
powoduje konieczność złożenia
przez wszystkich właścicieli lub
współwłaścicieli nieruchomości
zabudowanych aktualizacji deklaracji.

N

owe deklaracje o wysokości
opłaty za odbiór odpadów
komunalnych będą podstawą do
obliczenia wysokości opłaty. Druki deklaracji będą roznoszone do
skrzynek pocztowych, ale już teraz są dostępne w Urzędzie Gminy
Brwinów oraz na stronie internetowej www.eko.brwinow.pl.
bowiązujące obecnie stawki
za odbiór i zagospodarowanie odpadów wynoszą:
- w przypadku segregowania odpadów 9,40 zł od osoby za miesiąc
(28,20 zł od osoby za kwartał),
- w przypadku niesegregowania
odpadów 18,80 zł od osoby za miesiąc (56,40 zł od osoby za kwartał).
ierwszej płatności za okres od
1 lipca do 30 września należy
dokonać bez wezwania do dnia
15 września br. na numer konta:
79 9291 0001 0097 6738 2000 0010

O
P

Odbiorca przelewu:
Gmina Brwinów, ul. Grodziska 12,
05-840 Brwinów
z dopiskiem: opłata za obiór odpadów z ul. .... w ..... (podając adres)

M

ożna to uczynić przelewem
internetowym, za pośrednictwem banku, poczty lub w kasie Urzędu Gminy Brwinów przy
ul. Grodzisiej 12. Kolejne terminy
płatności przypadają 15 grudnia 2013 r., 15 marca 2014 r. i 15
czerwca 2014 r. itd. Urząd Gminy
nie będzie wystawiać i przesyłać
faktur. Planowane jest natomiast
utworzenie indywidualnych kont
bankowych do uiszczania opłat
za odbiór śmieci (podobnie jak
odbywa się to w rozliczeniach z
dostawcami energii elektrycznej,
gazu itp.). Z tego powodu warto
jak najszybciej złożyć nową deklarację.

Animatorzy kultury działający
w Rosji na rzecz promocji polskiej kultury przebywali przez
kilkanaście sierpniowych dni z
wizytą w Polsce. W Otrębusach
realizowali projekty skierowane do lokalnej społeczności.

Zaproszenie
na pielgrzymkę
do sanktuarium w Rokitnie
Tradycyjna pielgrzymka samorządowa wyruszy spod kościoła
w Brwinowie do Rokitna
18 września o godz. 16. Poprowadzi ją ks. Arkadiusz Śledzik
z parafii św. Floriana w Brwinowie. Organizatorzy zapewniają
powrotny transport autobusowy z Rokitna do Brwinowa.

składający się z reprezentantów
kilkudziesięciu gmin oraz powiatów ruszył pod kościół Podwyższenia Świętego Krzyża, a następnie na teren ośrodka sportu,
gdzie odbyła się część oficjalna i
artystyczna mazowieckiego święta rolników. Obecni byli wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski,
marszałek Adam Struzik, reprezentanci Kancelarii Prezydenta RP
oraz inni przedstawiciele władz
państwowych i samorządowych.
dbył się także konkurs na
najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Konkurencja była bardzo duża, a mimo to dzieło brwinowskiej artystki zdobyło uznanie
jury, które przyznało wieńcowi

O

jedno z pięciu wyróżnień. Delegacja reprezentująca Powiat
Pruszkowski odebrała dyplom
z rąk wojewody i marszałka, a następnie wyruszyła do Pruszkowa,
gdzie tego samego dnia odbywała
się impreza na zakończenie żniw.
Wieniec został zaprezentowany

na scenie i nasza delegacja po raz
kolejny tego dnia odebrała gratulacje – tym razem z rąk Elżbiety Smolińskiej starosty powiatu
pruszkowskiego. Pracowity dzień
był kulminacją pracowitego roku.
– Anna Sobczak
dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury

FOT. ANNA ŻACZEK-SIWCZUK

Po dożynkach...

FOT. STAROSTWO POWIATOWE W PRUSZKOWIE (3)

>>> dokończenie ze str. 1

Na zdjęciu powyżej: w Miętnem k. Garwolina.

Na zdjęciach
z lewej strony:
Reprezentacja gminy
Brwinów zdążyła
wrócić z dożynek
wojewódzkich na
powiatowe. Wcześniej
starosta powiatu
pruszkowskiego
Elżbieta Smolińska
podzieliła się dożynkowym chlebem
z zastępcą burmistrza
Jackiem Janowskim.
Gminę Brwinów
reprezentowała też
radna Aldona Górniak, sołtys Czubina
i przewodnicząca
Komisja Ochrony
Środowiska i Rozwoju
Terenów Wiejskich.

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 63 94 i bezpłatny z terenu gminy 986)

Dzięki środkom z projektu pn. „Internet w zasięgu – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Brwinów”, którego realizację
rozpoczęła gmina Brwinów, najbardziej potrzebujący mieszkańcy
otrzymają sprzęt komputerowy wraz z bezpłatnym dostępem do
Internetu. Do 20 września 2013 r. trwa nabór uczestników projektu.

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

Darmowy sprzęt komputerowy
dla mieszkańców gminy

głoszenia osób, które chciałyby otrzymać sprzęt komputerowy przyjmowane są do 20 września 2013 r. Ostatecznego wyboru
58
uczestników
projektu dokona
powołana przez
burmistrza gminy
Brwinów komisja konkursowa.
Aby ubiegać się o
udział w projekcie, gospodarstwa domowe
muszą spełniać
jedno z podanych kryteriów:
• kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia
w ramach pomocy społecznej lub
systemu świadczeń rodzinnych;
• w grupie docelowej znalazły się
również osoby niepełnosprawne
ze znacznym lub umiarkowaniem
stopniem niepełnosprawności, rodziny zastępcze i samotni rodzice.
Kryteria obowiązkowe dla każdej z grup to: spełnienie jednego

ratusz 3

Szkoły i przedszkola po wakacyjnych
remontach
Nowy rok szkolny rozpoczął się w wyremontowanych budynkach
oświatowych. Zgodnie z harmonogramem zakończyły się wakacyjne prace w szkołach i przedszkolach na terenie gminy Brwinów.

W

Zespole Szkół nr 1 w Brwinowie nowy wygląd zyskała
sala gimnastyczna, która została
ocieplona i pomalowana. Pra-

z powyższych wymogów, zamieszkanie na stałe na terenie
gminy Brwinów i brak komputera
z dostępem do Internetu w gospodarstwie domowym.

F

ormularze zgłoszeniowe dostępne są w Biurze Obsługi
Interesanta Urzędu Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12 oraz

kształcących w Brwinowie została
wymieniona wykładzina podłogowa m.in. w korytarzu, hali sportowej, szatniach, siłowni oraz magazynku. Zostały
też pomalowane
wszystkie korytarze.
przedszkolu przy ul.
Lilpopa w Brwinowie został wykonany pierwszy
etap 2-letniego
planu prac, przewidziany na te wakacje. Polegał
on na wykonaniu ocieplenia ścian
fundamentowych, opaski wokół
budynku i instalacji piorunochronnej. Na przyszły rok zaplanowane są dalsze prace: ocieplenie
ścian budynku, rozbiórkę i wykonanie nowych pergoli. W przedszkolu przy ul. Słonecznej w wa-

W

C

elem projektu jest
przeciwdzia łanie
wykluczeniu cyfrowemu
na terenie gminy
Brwinów. Dzięki
pozyskanym środkom unijnym 58
gospodarstw domowych wyłonionych w drodze
rekrutacji będzie mogło otrzymać
komputery wraz z oprogramowaniem i drukarkami oraz bezpłatny
dostęp do Internetu. Uczestnicy
projektu wezmą też udział w obowiązkowych szkoleniach z obsługi
oprogramowania.

nr 25
4 września 2013

ce objęły m.in. ocieplenie ścian,
uzupełnienie tynków, wymianę
rynien i rur spustowych, montaż
instalacji odgromowej, malowanie
elewacji. W ramach dofinansowanego ze środków MSW projektu
„Bezpieczna Jedynka” został zainstalowany monitoring, a w szatni
pojawiły się szafki dla gimnazjalistów. W Zespole Szkół Ogólnow
Środowiskowym
Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul.
T. Kościuszki 4a. Wypełnione
dokumenty wraz z niezbędnymi załącznikami należy składać
w godzinach pracy Urzędu oraz
ŚOPS-u do 20 września 2013 r.
do godz. 15.

R

ealizacja projektu umożliwi
dostęp do nowych technologii osobom z różnym stopniem
niepełnosprawności, samotnym
rodzicom, rodzinom zastępczym
i objętym systemem pomocy społecznej lub świadczeń rodzinnych.
Więcej informacji na stronie:

FOT. URZĄD GMINY BRWINÓW (2)

kacje gmina wymieniła trzynaście
drzwi wewnętrznych.
Zespole Szkół w Żółwinie została ułożona nowa
wykładzina w dwóch salach lekcyjnych i korytarzu. Naprawiona
została także elewacja frontowa
budynku. Prace objęły m.in. uzupełnienie tynków, odgrzybianie,
malowanie. W Otrębusach w Zespole Szkół wymieniono 94 okna,
a w przedszkolu zostały wymienione podłogi i pomalowane ściany w salach dydaktycznych.

W

C

zęść prac szkoły przeprowadziły z własnych środków
oraz we współpracy z rodzicami,
a naprawy nawierzchni na przyszkolnych placach zabaw w ZS nr
1, ZSO oraz ZS w Żółwinie dokonał ich wykonawca w ramach
gwarancji.
www.internetwzasiegu.brwinow.pl
Projekt „Internet w zasięgu – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Brwinów” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Program Operacyjny Innowacyjna
Gospodarka 2007-2013.
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15 września
Turniej
sołectw
"ORLIK"
w ŻÓŁWINIE
O godz. 17

w GOK w Brwinowie
ul. Wilsona 3
wernisaż
poplenerowy
artystów, którzy
spędzili wakacje
z pędzlem w ręku

4 ratusz
Biuletyn informacyjny
Urzędu Gminy Brwinów

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. T. Kościuszki,
w Gminnym Ośrodku Kultury, Bibliotece Miejskiej w Brwinowie i jej filii w Otrębusach oraz u sołtysów
– część nakładu dostarczana jest do bezpośrednio do mieszkańców lub do skrzynek pocztowych
na zasadach wolontariackich. „Ratusz” wykładany jest także w punktach handlowych: kioskach
i sklepach w Brwinowie, Otrębusach i Kaniach.

o g ł o s z e n i e

Burmistrz Gminy Brwinów zaprasza do uczestnictwa
w przetargach ustnych nieograniczonych.
Nieruchomości na sprzedaż:

FOT. URZĄD GMINY BRWINÓW (5)
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Sierpniowe wspominanie historii (1 i 15 VIII)
Modlitwa w intencji poległych za Ojczyznę, upamiętnienie historii przy pomnikach
na brwinowskim placu Jana Pawła II oraz koncerty piosenek (w dniu 1 sierpnia powstańczych
a 15 sierpnia z lat 20. ) – takie były tegoroczne obchody rocznic historycznych.

1

sierpnia o godz. 17.00 w Brwinowie rozbrzmiał dźwięk syren. Zgromadzeni przy pomniku
Armii Krajowej uczcili 69. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Wieniec w imieniu
samorządu gminy Brwinów oraz
mieszkańców ponieśli zastępca
burmistrza gminy Brwinów Jacek
Janowski oraz przewodniczący
Rady Miejskiej Sławomir Rakowiecki. Po zakończeniu oficjalnej
części uroczystości przy pomniku
wystąpili muzycy związani na co
dzień z Orkiestrą Reprezentacyjną
Wojska Polskiego oraz Warszawską Operą Kameralną. Mieszkańcy włączyli się do śpiewania „Marszu Mokotowa”, „Warszawskich
Dzieci” i innych piosenek powstańczych. Wspólne śpiewanie
ułatwiły specjalnie przygotowane
śpiewniki.
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Działka leży na terenie nieposiadającym obecnie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Położona jest na obszarze o wiodącej funkcji mieszkaniowej.
Biskupice, budownictwo mieszkaniowe i usługi
powierzchnia działki: 5 100 m2, cena wywoławcza: 142 800 zł
Działka przylega do drogi wojewódzkiej nr 720. Jest to obszar mieszany o wiodącej funkcji mieszkaniowej, usługowej oraz rolniczo-produkcyjnej. Działka leży na terenie nieposiadającym obecnie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Koszajec, produkcja i usługi, powierzchnia działki: 2 400 m2
cena wywoławcza: 288 000 zł

15

sierpnia
przypadała 93. rocznica
Cudu nad Wisłą. Brwinowianie oddali hołd tym, którzy walczyli w
przełomowej bitwie z 1920 roku.
Obchody rocznicowe rozpoczęła
msza św., odprawiona przez ks.
kan. Macieja Kurzawę. Burmistrz
Arkadiusz Kosiński nawiązał w
swoim przemówieniu do historii Pomnika Niepodległości. W
szczególny sposób wyróżnione
zostało Towarzystwo Przyjaciół
Brwinowa, które wiosną tego
roku obchodziło 40. rocznicę
powstania. Kilka miesięcy temu
burmistrz Arkadiusz Kosiński,
mając na uwadze społecznikowską pasję członków
stowarzyszenia, wystąpił

Teren blisko wiaduktu nad autostradą A2 przeznaczony jest pod
nieuciążliwą działalność produkcyjno-usługową. Na działce znajdują się pozostałości budynku gospodarczego o powierzchni 17 m².

z wnioskiem do Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego o przyznanie Towarzystwu
nagrody okolicznościowej. Uroczystość 15 sierpnia była okazją
do uhonorowania wieloletniej
służby stowarzyszenia na rzecz
miasta i mieszkańców. W imieniu
TPB list gratulacyjny od ministra
Zdrojewskiego z rąk burmistrza
Kosińskiego odebrały panie: Krystyna Nowicka – prezes Towarzystwa Przyjaciół Brwinowa oraz
Maryna Hebdzyńska, honorowa obywatelka Brwinowa, która
wcześniej, przez kilka kadencji
była prezesem TPB.

Brwinów, ul. Żwirowa 7, powierzchnia działki: 3 981 m2
cena wywoławcza: 920 000 zł
Działka znajduje się w atrakcyjnym miejscu,
na terenie zurbanizowanym, w otoczeniu willowej zabudowy jednorodzinnej. Znajdują się
na niej fragmenty przedwojennego budynku.
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Parzniew, wielorodzinna zabudowa mieszkaniowa
powierzchnia działki: 9 697 m2, cena wywoławcza: 3 852 000 zł
Działka położona przy granicy Pruszkowa. Przeznaczona jest pod
wielorodzinną zabudowę mieszkaniową z dopuszczeniem usług
nieuciążliwych. Teren znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie
osiedla mieszkaniowego.
Kanie, usługi nieuciążliwe, powierzchnia działki: 3 594 m2
cena wywoławcza: 1 095 000 zł
Działka położona jest między drogą wojewódzką nr 719 (trasa
Warszawa-Grodzisk Maz.), a ul. Szkolną w Kaniach. Na działce znajdują się pozostałości budynku gospodarczego o powierzchni 30 m².

Podziękowania dla pana
Eugeniusza Szewczyka
– Bardzo cenimy pana Eugeniusza Szewczyka
jako mieszkańca Brwinowa, który zawsze uświetnia uroczystości swoimi występami – mówi zastępca burmistrza Jacek
Janowski. Pan Eugeniusz
Szewczyk zagrał 1 oraz 15
sierpnia na saksofonie wiązankę pieśni patriotycznych
i religijnych, m.in. „Warszawiankę
1831
roku”
oraz „Barkę”. Ten 88-letni
mieszkaniec
Brwinowa
zawsze pamięta o obchodach świąt państwowych
i narodowych, przygotowując
na nie specjalny repertuar.

Brwinów, ul. Suwalska,
powierzchnia działki: 1 466 m2
cena wywoławcza: 249 220 zł
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* Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium
w wysokości 10% ceny wywoławczej.

Więcej informacji: Referat Gospodarki Nieruchomościami
Urząd Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12, pokój 204, II piętro
tel. 22 738 26 13 oraz 22 738 26 53
o g ł o s z e n i e

Brwinów / Gmina Brwinów

WARTO O TYM NAPISAĆ.

Zaproponuj temat reportażu!
Ludzie, miejsca, wydarzenia...

Na zdjęciach powyżej: Piosenki z lat 20. XX w. nadal
cieszą się dużą popularnością. Publiczność licznie
zgromadzona w Zagrodzie nagrodziła brawami oraz
bisami występ Justyny Jary & Swoją Drogą Trio.

z a p r o s z e n i a

g m i n n e g o

o ś r o d k a

k u l t u r y

Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych na zajęcia stałe:
• muzyczne (pianino, keyboard, gitara klasyczna i elektryczna, saksofon, klarnet, perkusja)
• językowe (angielski, francuski, włoski)
• techniczno-eksperymentalne (modelarnia, robotyka, fizyka na wesoło)
• ruchowo-rekreacyjne (balet, joga, pilates, tańce polskie, taniec brzucha)
• plastyczno-artystyczne (plastyka, malarstwo dla dorosłych,
fotografia dla dorosłych i dzieci, warsztat sztuki)
Zajęcia rozpoczynają się od 16 września. Zapisy: Gminny Ośrodek Kultury, tel. 22 729 34 15

Więcej informacji o projekcie:
www.facebook.com/Brwinow
www.brwinow.pl
w

?

b r w i n o w i e

17 września

Zielona Szkoła dla UKW: wycieczka
integracyjna i grzybobranie

29 września

Uroczysta inauguracja roku akademickiego
włoski wieczór przy muzyce z mistrzami:
Fabio Montomoli – gitara klasyczna
oraz Józef Kolinek – skrzypce

