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BUDŻET GMINY BRWINÓW
I INWESTYCJE W 2015 R.
Praca nad przygotowanym przez Burmistrza Gminy
Brwinów projektem budżetu na 2015 r. była jednym
z pierwszych zadań nowej Rady Miejskiej w Brwinowie.

R

adni szczegółowo omawiali projekt podczas przedświątecznych posiedzeń komisji. Wszystkie komisje zaopiniowały projekt pozytywnie. Tuż po Świętach Bożego Narodzenia,
w sobotę 27 grudnia 2014 r. odbyła się III sesja Rady Miejskiej
w Brwinowie, w porządku której umieszczono zarówno przyjęcie budżetu na 2015 rok, jak również uchwalenie „Wieloletniej
prognozy finansowej gminy Brwinów na lata 2015-2023”. Projekty tych dokumentów zostały wcześniej przesłane do Regionalnej
Izby Obrachunkowej, instytucji nadzorującej prawidłowość polityki finansowej samorządów. RIO wydało na ich temat pozytywną opinię.

W

uchwalonym budżecie gminy Brwinów zaplanowano dochody w kwocie 90.498.334,37 zł. Wydatki to 95.184.668,97
zł. Deficyt jest na bezpiecznym poziomie, a poza tym można się
spodziewać w ciągu roku korekt budżetu m.in. o kolejne pozyskiwane dotacje celowe. Wykresy na str. 2 pokazują główne wydatki
budżetu gminy. Część opisowa podaje m.in. listę przewidywanych inwestycji.
udżet został uchwalony w niemal niezmienionym kształcie.
Komisja kultury, oświaty i sportu zwróciła się o zwiększenie środków dla klubów sportowych, na co burmistrz Arkadiusz
Kosiński odpowiedział zwiększeniem dotacji do kwoty 252 tys.
zł. Komisja rolnictwa, środowiska i ładu przestrzennego wskazywała na konieczność uwzględnienia w przyszłości środków na
likwidację azbestu.
głosowaniu nad podjęciem uchwały budżetowej wzięło
udział 20 radnych. Projekt poparło 16 radnych (w kolejności alfabetycznej): Wioletta Badurek, Zbigniew Bartosik, Krzysz-
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Na zdjęciu: Burmistrz Arkadiusz Kosiński podziękował skarbnikowi gminy Brwinów – Elżbiecie Dolocie – za ogromny wkład
pracy wniesiony w przygotowanie projektu.
tof Falkowski, Aldona Górniak, Tomasz Korcz, Małgorzata
Kucharska, Zbigniew Kurządkowski, Edyta Lenart, Grzegorz
Matysiak, Adrianna Olczak, Katarzyna Piątek, Sławomir Rakowiecki, Firmin Słojewski, Józef Streżyński, Maciej Szmyt i Marek Winiarski. Od głosu wstrzymało się czworo radnych. Projektu budżetu nie poparli, wstrzymując się od głosu: Andrzej
Guzik, Dariusz Krzemiński, Jacek Pachnik i Barbara Ziębiec.
W sesji nie uczestniczył radny Rafał Wysocki. Po głosowaniu
burmistrz Arkadiusz Kosiński podziękował radnym za współpracę i uchwalenie budżetu na 2015 rok.
Na zdjęciu:
początek III sesji
Rady Miejskiej
w Brwinowie,
sobotnie
przedpołudnie
27 grudnia
2014 r. Po kilkugodzinnych
obradach radni
uchwalili budżet
gminy Brwinów
oraz szereg innych
uchwał
(więcej na ten
temat na str. 2)
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BUDŻET GMINY BRWINÓW I INWESTYCJE W 2015 R. - dokończenie ze str. 1
Wykres pokazujący wydatki gminy Brwinów - ogółem

N

ajwiększa część wydatków
przeznaczona jest na oświatę:
kwota niemal 36 mln zł przeznaczona jest zarówno na prowadzenie istniejących szkół i przedszkoli
(pensje pracowników, utrzymanie
budynków itd.), jak też działania
inwestycyjne. Dokończenie budowy
gimnazjum w Otrębusach kosztować będzie 4,3 mln zł, a na budowę sali gimnastycznej przy ZS nr 1
w Brwinowie gmina planuje wydać
w 2015 r. kwotę 1,9 mln zł. W budżecie ujęte są też środki na modernizację istniejących placówek: 300 tys. zł
służyć będzie przede wszystkim pracom związanym z przystosowaniem
opróżnionych przez gimnazjalistów
sal lekcyjnych w Otrębusach do potrzeb najmłodszych uczniów, ale
także pracom związanym z poprawą
wentylacji w bloku kuchennym Zespołu Szkół Ogólnokształcących w
Brwinowie.
mina Brwinów przeznaczy na
inwestycje drogowe oraz bieżące
utrzymanie dróg ponad 14,5 mln zł.
Wśród większych pozycji w budżecie są też wydatki na gospodarkę
komunalną w kwocie ponad 10 mln
zł (przeznaczone m.in. na sprzątanie
gminy, utrzymanie zieleni, oświetlenie, funkcjonowanie systemu odbioru odpadów), administrację publiczną – 9,4 mln zł i opiekę społeczną

G

drogi (15,33%)
gospodarka komunalna (10,79%)
administracja publiczna (9,88%)
pomoc społeczna (8,27%)
Pozostałe wydatki to m.in.
gospodarka mieszkaniowa,
bezpieczeństwo publiczne,
dotacje dla Gminnego Ośrodka
Kultury i Biblioteki Publicznej.
(17,93%)
– 7,8 mln zł. Gminny Ośrodek Kultury w Brwinowie otrzyma na swoją
działalność dotację w kwocie niemal
1,2 mln zł, a Biblioteka Publiczna
w Brwinowie – 530 tys. zł.

M

ieszkańców najbardziej interesują inwestycje, a tych – podobnie jak w ubiegłych latach – będzie sporo. Po zakończeniu w wielu
miejscach gminy prac związanych
z budową wodociągów i kanalizacji nadeszła pora na modernizację
dróg. W pierwszej kolejności wykonywane będą te, które pełnią rolę
dróg zbiorczych. Kontynuowana też
będzie budowa ścieżek rowerowych.

W

planach inwestycyjnych na
2015 są m.in.:

Wykres pokazujący wydatki gminy
Brwinów na inwestycje

drogi (47,16%)
oświata (27,04%)
kanalizacja (8,69%)
kultura i ochrona
dziedzictwa (5,44%)
zakup nieruchomości (4,02%)
wodociągi (2,39%)



oświata (37,80%)

Urząd Gminy Brwinów: adresy i telefony

URZĄD GMINY BRWINÓW
BUDYNEK PRZY UL. GRODZISKIEJ 12 I 12A:
Biuro Obsługi Interesanta, tel. 22 738 26 15
Sekretariat burmistrza Arkadiusza Kosińskiego
i zastępcy burmistrza Jacka Janowskiego, tel. 22 738 26 12
Biuro Rady Miejskiej, tel. 22 738 26 50
Urząd Stanu Cywilnego, tel. 22 738 25 61
Referat Spraw Obywatelskich, tel. 22 738 25 72
Ewidencja Działalności Gospodarczej, tel. 22 738 26 51
Referat Budżetowo-Finansowo-Podatkowy (podatki), tel. 22 738 26 34
Referat Planowania Przestrzennego, tel. 22 738 26 54
Referat Gospodarki Nieruchomościami, tel. 22 738 26 53
Biuro Promocji, tel. 22 738 26 29
Referat Oświaty, tel. 22 738 26 17

☐ przebudowa ciągu ulic: Wiejska,
Przejazdowa, Bukowa i Łosia
w Otrębusach oraz Lilpopa
i Zamkowa w Brwinowie,
☐ budowa ciągu pieszo-rowerowego
do Parzniewa,
☐ przebudowa ul. Żwirowej
w Brwinowie, od ul. Sportowej
do granicy miasta,
☐ przebudowa „osiedlowego
odcinka” ul. Sochaczewskiej oraz
ul. 11 Listopada,
☐ przebudowa ul. Zgoda i Armii
Krajowej (po zamknięciu stanu
surowego na budowie prowadzoonej na Księżopolu przez dewelolopera),
☐ budowa drogi dojazdowej: ul. Józefowskiej w miejscowości Krosna,
☐ budowa obwodnicy miejscowości
Moszna (I etap),
☐ opracowanie dokumentacji
przebudowy kolejnych dróg,
m.in. ul. Borkowej i Konopnickiej
oraz Mickiewicza i Żurawiej
w Brwinowie,
☐ opracowanie dokumentacji
przebudowy ciągu ul. Piaseckiego,
Poziomki, Malinowej i Świerkowej
w Otrębusach.

W

planach na 2015 r. są także
inwestycje, które będą realizowane w ramach udzielania pomocy rzeczowej dla województwa
i powiatu.

Współpraca dotycząca dróg
wojewódzkich to m.in.:
☐ budowa ciągu pieszo-rowerowego
z Czubina do Rokitna,
☐ budowa ciągu pieszo-rowerowego
przy ul. Biskupickiej od posesji
nr 57 do A2 oraz przebudowa
skrzyżowania ul. Biskupickiej
i Glinianej, a także opracowanie
dokumentacji projektowej
budowy ciągu wzdłuż całej ulicy
Biskupickiej,
☐ aktualizacja dokumentacji
przebudowy ul. Pszczelińskiej.
Współpraca dotycząca dróg
powiatowych:
☐ przekazanie dotacji na przebudoowę drogi Moszna-Domaniew,
☐ budowa chodnika wzdłuż
ul. Nadarzyńskiej w Żółwinie
(od ul. Szkolnej do ul. Leśnej)
☐ opracowanie dokumentacji
projektowej budowy ciągu
pieszo-rowerowego wzdłuż
ul. Piłsudskiego w Brwinowie.

D

rugą pozycję, tuż po wydatkach
na drogi i chodniki, zajmują
przedstawione powyżej inwestycje
oświatowe. Będą to:
☐ dokończenie budowy gimnazjum
w Otrębusach (gimnazjaliści
mają rozpocząć nowy rok szkolny
w osobnym budynku),
Dokończenie na str. 3 >>>

e-mail: brwinow@ brwinow.pl www.brwinow.pl
URZĄD GMINY BRWINÓW
BUDYNEK PRZY UL. T. KOŚCIUSZKI 4A:
Sekretariat zastępcy burmistrza
Sławomira Walendowskiego, tel. 22 738 25 66
Referat Inwestycji i Remontów, tel. 22 738 25 84
Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa, tel. 22 738 25 90
Referat Gospodarki Komunalnej, tel. 22 738 26 37
Zespół ds. Obsługi Gospodarki Odpadami, tel. 22 738 25 91
Straż Miejska w Brwinowie
tel. 22 729 63 94 oraz bezpłatny z terenu gminy Brwinów:
tel. 986
Redakcja biuletynu: Biuro Promocji, e-mail: promocja@brwinow.pl
Współpraca: Gminny Ośrodek Kultury w Brwinowie (str. 8-9)
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Dokończenie ze str. 2 >>>
☐ rozpoczęcie budowy sali
gimnastycznej przy Zespole Szkół
nr 1 w Brwinowie. Będzie to
kolejna inwestycja kubaturowa.
Przy okazji zostanie też przebudowany funkcjonujący od prawie
10 lat budynek gimnazjum, gdzie
są problemy z brakiem toalet
oraz szklanym dachem, który
w zależności od pory roku –
nadmiernie nagrzewa lub oziębia
pomieszczenia tej części szkoły.

P

ozostałe inwestycje zaplanowane na 2015 r. to m.in.:
☐ rewitalizacja dworku Zagroda
w Brwinowie,
☐ zakup samochodu dla OSP
w Mosznie,
☐ zakup samochodu dla Straży
Miejskiej w Brwinowie,

☐ budowa oświetlenia
w różnych miejscach gminy,
☐ budowa wodociągów
w różnych miejscach gminy,
☐ wykonanie klimatyzacji
w pomieszczeniach Urzędu
Gminy i Środowiskowego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Brwinowie,
☐ rozbudowa monitoringu.
poprzednich latach budowa
kanalizacji prowadzona była
na dużą skalę w Brwinowie, Otrębusach, Kaniach, Parzniewie, Domaniewie, Domaniewku i Mosznie. Na
taką inwestycję czekają też mieszkańcy południowych sołectw. Sieć
kanalizacyjna dotrze tam od strony
Owczarni. Na pierwszy etap budowy w 2015 r. gmina Brwinów planuje przeznaczyć 1,7 mln zł.

W

Uchwały Rady Miejskiej w Brwinowie
Radni Rady Miejska w Brwinowie VII kadencji spotkali się już
na trzech sesjach i podjęli 25 uchwał.

D

zięki podjętym kilku uchwałom, które opierają się na
współpracy z innymi samorządami (gminą Nadarzyn, powiatem
pruszkowskim oraz samorządem
województwa mazowieckiego), gmina Brwinów będzie mogła podjąć
działania w kwestiach ważnych dla
mieszkańców.

Z

godnie z prawem potrzeba odpowiednich uchwał, aby pracownicy komunalni Urzędu Gminy
Brwinów zajęli się interwencyjnym
odśnieżaniem chodników leżących
w pasach dróg powiatowych i wojewódzkich. Śnieżna zima, jeśli nadejdzie w tym sezonie, nie będzie zaskoczeniem, a mieszkańcy Brwinowa chodzący np. wzdłuż ul. Pszczelińskiej czy ul. Wilsona nie będą
musieli czekać na odśnieżanie przez
służby przysyłane z Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
czy przez Starostwo Powiatowe w
Pruszkowie.

R

adni zgodzili się też na zawarcie
porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia gminie
Nadarzyn wykonywania przewozów pasażerskich dotyczących linii
komunikacyjnej Nadarzyn – Pruszków. W skrócie: mieszkańcy Osiedla
Słonecznego także w 2015 r. będą
mogli liczyć na utrzymanie przy-

stanku przy swoim osiedlu. Gmina
Brwinów dofinansuje utrzymanie
tej linii kwotą 14 tys. zł.
owody do zadowolenia mają także mieszkańcy Żółwina. Gmina
Brwinów udzieli powiatowi pruszkowskiemu pomocy, polegającej na
budowie w 2015 r. chodnika wzdłuż
drogi powiatowej w Żółwinie. W
efekcie powstanie chodnik wzdłuż
ul. Nadarzyńskiej, na odcinku od ul.
Szkolnej do ul. Leśnej. W budżecie
przeznaczono na ten cel 570 tys. zł.

P

Kod QR prowadzi do Biuletynu
Informacji Publicznej, gdzie
publikowane są wszystkie uchwały
Rady Miejskiej w Brwinowie.

Glinianki: już ruszyły prace
Dzięki dobrym warunkom atmosferycznym ruszyła realizacja
projektu „Brwinowskie Glinianki”. Powstanie m.in. odcinek
ciągu pieszo-rowerowego i miejsce wypoczynkowe.

W

odpowiedzi na ogłoszony
przetarg na budowę ścieżki
edukacyjno-spacerowej wpłynęło
dziewięć ofert. Burmistrz Arkadiusz
Kosiński podpisał umowę z firmą
Trans-Matex z Dosina koło Serocka,
która złożyłą najkorzystniejszą ofertę. Realizacja zamówienia kosztować będzie 183.626,82 zł brutto.

W

ramach podpisanej umowy zostanie wykonanych
szereg prac, m.in. budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż
ul. Biskupickiej od posesji nr 57
do nr 59 (od końca chodnika
w rejonie budynków komunalnych
do początku chodnika przed wia-

duktem autostrady A2), przebudowa północnego skrzyżowania
ul. Glinianej z ul. Biskupicką wraz
z przejściem dla pieszych i budowa
zjazdów z drogi wojewódzkiej. Powstanie także miejsce wypoczynkowe dla pieszych i rowerzystów,
z ławeczką, stojakiem na rowery
i tablicą informacyjną na temat
brwinowskich glinianek.
Projekt pn. „Ścieżka spacerowo-edukacyjna Brwinowskie Glinianki”
współfinansowany jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii
rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013.

KOMENTARZ BURMISTRZA ARKADIUSZA KOSIŃSKIEGO
Jakiś czas temu przyszedł do mnie jeden z mieszkańców
ul. Biskupickiej i przedstawił problem udokumentowany pożółkłymi pismami z lat 90. świadczącymi o tym,
że w odpowiedzi na petycję mieszkańców ówczesna Wojewódzka Dyrekcja Dróg i Mostów obiecała wybudować odcinek chodnika wzdłuż ul. Biskupickiej (od posesji nr 57 do ul. Nadrzecznej).
Niestety, słowa wówczas nie dotrzymano. Podobno później, w czasie kampanii wyborczej w 2006 r., podobną obietnicę składał mój poprzednik. Chodnik
jednak nie powstał.
Teraz opracowaliśmy dokumentację projektową wraz ze wszystkimi pozwoleniami i zgłoszeniami (zarówno w Urzędzie Wojewódzkim, jak i w Starostwie
Powiatu Pruszkowskiego) – ale już nie na 1,5-metrowy chodnik, lecz 3-metrowy ciąg pieszo-rowerowy. W przyszłości planujemy przebudowę istniejącego chodnika wzdłuż ul. Biskupickiej (od posesji nr 57 do ul. Piłsudskiego)
do szerszego ciągu pieszo-rowerowego i wyprowadzenie rowerzystów z jezdni
ruchliwej drogi wojewódzkiej.

Wiata rowerowa w centrum Brwinowa

Kolejna, IV sesja odbędzie się
w czwartek 29 stycznia w sali
na Stadionie Miejskim.
Dokładna godzina i proponowany porządek obrad
zostaną podane na tablicach
ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.brwinow.pl

Errata: kontakt mailowy z radnym
W poprzednim numerze „Ratusza” opublikowaliśmy dane kontaktowe
do radnych. Okazało się, że konieczna jest poprawka w adresie mailowym
radnego Krzysztofa Falkowskiego: kfalkowski5@gmail.com

Informacje i aktualności – codziennie na stronach
www.brwinow.pl
www.fb.com/Brwinow

Mieszkańcy Brwinowa przyzwyczaili się do widoku rowerów poprzypinanych do barierek przy chodniku „w tunelu”. Teraz rowerzyści mogą skorzystać z zadaszonej i oświetlonej wiaty, przy której zamontowana została kamera monitoringu. Wiata została wybudowana w ramach kontynuowanego
w tym roku projektu „Pola Parzniewskie – szlak historyczno-przyrodniczy”.
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Uzdolnieni uczniowie: stypendyści gminy Brwinów
W sobotę 27 grudnia 2014 roku zostały wręczone decyzje stypendialne: szesnastu młodych,
utalentowanych mieszkańców gminy Brwinów odebrało je z rąk burmistrza Arkadiusza Kosińskiego oraz przewodniczącego Rady Miejskiej w Brwinowie Sławomira Rakowieckiego.

S

typendyści oraz ich rodzice byli
wyjątkowymi gośćmi na III sesji Rady Miejskiej w Brwinowie.
Burmistrz Arkadiusz Kosiński oraz
przewodniczący Sławomir Rakowiecki gratulowali młodym ludziom
oraz ich rodzicom, którzy z dumą
towarzyszyli swoim dzieciom, nagradzanym za wybitne osiągnięcia
naukowe i sportowe. Nie wszyscy
mogli przybyć osobiście.

w Turnieju Finałowym Pucharu
PZPN im. K. Górskiego U-14, Mistrzostwo Polski Kadr Wojewódzkich oraz grę w reprezentacji Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej.

cego im. S. Staszica w Warszawie,
otrzymała stypendium za osiągnięcia edukacyjne m.in. za zdobycie
tytułu laureata w Konkursie Polonistycznym Mazowieckiego Kuratora
Oświaty dla uczniów gimnazjum
„Mazowieckie Talenty”.
dach Pływackich „ Od młodzika do
olimpijczyka” na 100 m w stylu dowolnym, grzbietowym i zmiennym.

S

typendystami Gminy Brwinów
zostali (wymienieni w kolejności
alfabetycznej):
JAN BEDNARSKI – uczeń XIV
Liceum Ogólnokształcącego im.
S. Staszica w Warszawie, otrzymał
stypendium za osiągnięcia edukacyjne m.in. tytuł laureata w Wojewódzkim Konkursie Matematycznym organizowanym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
JAKUB BENZEF – uczeń Zespołu
Szkół nr 1 w Grodzisku Mazowieckim, otrzymał stypendium za osiągnięcia sportowe m.in. za zajęcie
I miejsca w Wojewódzkim Turnieju
Kwalifikacyjnym Tenisa Stołowego
w grze pojedynczej juniorów, za zajęcie II miejsca w Indywidualnych
Mistrzostwach Województwa Mazowieckiego w Tenisie Stołowym
w grze pojedynczej juniorów.

FOT. URZĄD GMINY BRWINÓW – PR (11)

ZUZANNA BOŃDA – uczennica
Społecznego Liceum Ogólnokształcącego nr 5 w Milanówku, otrzymała stypendium za osiągnięcia sportowe m.in. za zdobycie I miejsca
w trójboju ciężarkowym w kategorii K20 w Mistrzostwach Europy,
za zajęcie I miejsca w eliminacjach
do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w konkurencji rzut młotem.

PIOTR CYBULSKI – uczeń Gimnazjum nr 48 w Warszawie, otrzymał stypendium za osiągnięcia
sportowe m.in. za zajęcie I miejsca

Kod QR prowadzi do galerii zdjęć
zamieszczonej na stronie
www.facebook.com/Brwinow

JULIA FALKOWSKA – uczennica Gimnazjum nr 2 w Brwinowie,
otrzymała stypendium za osiągnięcia artystyczno-sportowe m.in. za
zajęcie I miejsca w Mistrzostwach
Ekstraklasy ZNTS w Tańcu Sportowym w eliminacjach do Mistrzostw
Europy w kategorii hip-hop juniorzy, za zajęcie I miejsca w Ogólnopolskim Turnieju Tańca Nowoczesnego w kategorii hip-hop.

ZUZANNA FIJAK – uczennica
Gimnazjum w Otrębusach, otrzymała stypendium za osiągnięcia
sportowe m.in. za zajęcie II miejsca
w V Międzynarodowych Zawodach
Lekkoatletycznych dla szkół gimnazjalnych, za zajęcie II miejsca w XX
Ogólnopolskim Finale Czwartków
Lekkoatletycznych w konkurencji
skok w dal.
KAMIL GONTARCZYK – uczeń
Gimnazjum nr 4 w Pruszkowie,
otrzymał stypendium za osiągnięcia
sportowe m.in. za zajęcie III miejsca
w VII Ogólnopolskich Zawodach
Pływackich stylem grzbietowym na
100 m, za zajęcie III miejsca w Ogólnopolskich Zawodach Pływackich
„Od młodzika do olimpijczyka” stylem zmiennym na 200 m.

ALEKSANDRA GUZIK – uczennica XIV Liceum Ogólnokształcą-

MATEUSZ LIPIŃSKI – uczeń Liceum Ogólnokształcącego Sopockiej Akademii Tenisowej, otrzymał
stypendium za osiągnięcia sportowe
m.in. za zajęcie I miejsca w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży
w Tenisie Ziemnym w grze mieszanej, za zajęcie I miejsca w Ogólnopolskim Turnieju Klasyfikacyjnym
Juniorów w Tenisie Ziemnym w grze
podwójnej.

MAKSYM MAŁECKI – uczeń
Gimnazjum Dwujęzycznego nr 42
w Warszawie, otrzymał stypendium
za osiągnięcia edukacyjne m.in. za
uzyskanie tytułu laureata w przedmiotowym Konkursie Informatycznym dla uczniów szkół podstawowych „mini LOGIA 12” organizowanym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

FILIP ORLICZ – uczeń Szkoły
Podstawowej w Komorowie, otrzymał stypendium za osiągnięcia
sportowe m.in. za zajęcie I miejsca
na Międzynarodowych Otwartych
Mistrzostwach Warszawy w pływaniu stylem dowolnym, w których ustanowił rekord Polski dzieci
11-letnich na 100 m i 50 m, za zajęcie
I miejsca w Ogólnopolskich Zawo-

MARTA PAWŁOWSKA – uczennica LXVII Liceum Ogólnokształcącego im. J. Nowaka-Jeziorańskiego w Warszawie, otrzymała stypendium za osiągnięcia edukacyjne
m.in. za zdobycie tytułu laureata
w Konkursie Polonistycznym Mazowieckiego Kuratora Oświaty dla
uczniów gimnazjum „Mazowieckie
Talenty”.

JULIA SADKOWSKA – uczennica LXV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im.
gen. J. Bema w Warszawie, otrzymała stypendium za osiągnięcia
sportowe m.in. za zajęcie I miejsca
na Ogólnopolskich Integracyjnych
Zawodach Osób Niepełnosprawnych w Pływaniu, za zajęcie I, II oraz
2 razy III miejsca stylem klasycznym
i zmiennym w Międzynarodowych
Mistrzostwach Niemiec w Pływaniu – IDM Berlin, I i III miejsca na
Otwartych Międzynarodowych Mistrzostwach Polski w Pływaniu osób
Niepełnosprawnych, I miejsca na
Międzynarodowych Mistrzostwach
Polski w Tańcu na Wózkach w grupie promotion duo.

SŁOWIKOWSKI KACPER –
uczeń XIV Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Warszawie,
otrzymał stypendium za osiągnięcia
sportowe m.in. za zajęcie III miejsca
w Mistrzostwach Polski w Karate
Tradycyjnym w konkurencji kumiDokończenie na str. 5 >>>
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Papierosy nie dla dzieci: akcja w punktach sprzedaży
Straż Miejska w Brwinowie prowadzi w sklepach oraz kioskach na terenie gminy działania pod
hasłem „STOP 18”. Jest to akcja skierowana do sprzedawców. Strażnicy miejscy zwracają uwagę na zakaz sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom niepełnoletnim.

A

utorzy ogólnopolskiego programu STOP 18 podkreślają,
że obowiązujące w Polsce prawo jest
dobre, ale dużo gorzej wygląda kwestia jego stosowania. Ciągle jeszcze
dzieci i młodzież mogą dokonać zakupu papierosów w wielu punktach
handlowych, a dorośli lekceważą
problem, uważając, że sięgnięcie po
papierosa przez nastolatki jest „niegroźne”. W ten sposób wielu młodych ludzi wpada w nałóg, który w
późniejszym wieku powoduje ciężkie schorzenia.

S

trażnicy miejscy, odwiedzający
sklepy i kioski na terenie gminy

Brwinów, przypominają o obowiązujących przepisach. Sprzedawcy
powinni zwracać uwagę na wiek
klientów, a w razie jakichkolwiek
wątpliwości mają prawo wylegitymować młodo wyglądające osoby,
które chcą kupić wyroby tytoniowe.
Nie wolno sprzedawać papierosów
dzieciom i młodzieży, nawet gdy
nastolatki twierdzą, że dokonują
tego zakupu na prośbę rodziców.
Strażnicy odwiedzili już wszystkie
51 punktów sprzedaży. Większość
reagowała na początku zaskoczeniem, ale po uzyskaniu informacji
wszystkie placówki chętnie zadeklarowały przystąpienie do akcji. Dołą-

FOT. URZĄD GMINY BRWINÓW – SM

Na zdjęciu:
naklejka
wieszana
na witrynie
jednego
ze sklepów,
który
uczestniczy
w akcji.

Dokończenie ze str. 4 >>>
te drużynowe, za zajęcie II miejsca JULIA SOJKA – uczennica XXXIII
w Mistrzostwach Województwa Liceum Ogólnokształcącego DwuMazowieckiego w Karate Trady- języcznego im. M. Kopernika w
cyjnym w konkurencji fuku-go in- Warszawie, otrzymała stypendium
dywidualne i w konkurencji karate za osiągnięcia edukacyjne m.in.
za tytuł laureata w Wojewódzkim
tradycyjne.
KAJETAN SŁOWIKOWSKI – stu- Konkursie Geograficznym, laudent Uniwersytetu Warszawskiego reata w Wojewódzkim Konkursie
i SGH, otrzymał stypendium za Polonistycznym oraz tytuł laureata
osiągnięcia sportowe m.in. za zdo- w Wojewódzkim Konkursie Histobycie I miejsca w Mistrzostwach rycznym organizowanym przez MaWojewództwa Mazowieckiego w zowieckiego Kuratora Oświaty.
Karate Tradycyjnym w konkurencji
kumite indywidualne oraz II miejsca w konkurencji kogo-kumite
indywidualne i w konkurencji kata
indywidualne. Do końca 2013 r. był
objęty szkoleniem centralnym kadry narodowej Polskiego Związku
Karate Tradycyjnego.
O G Ł O S Z E N I E

AKCJA SPRZĄTANIA ŚWIĄTECZNYCH CHOINEK
Punkt odbioru drzewek
ul. Grodziska 14
(dawna Drzewotechnika,
obok Urzędu Gminy)
poniedziałek – piątek 8 – 19
sobota 800 – 1400
00

00

Akcja trwa
do 7 lutego 2015 r.

czają się do niej także sprzedawcy e-papierosów i liquidów, którzy widzą
sens prowadzenia akcji STOP 18 także w tym segmencie rynku. Na witrynach sklepów i kiosków w gminie
Brwinów można zobaczyć naklejki
mówiące o zakazie sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom do lat
18. Przypominają one sprzedawcom
o ich obowiązkach, a młodych klientów zachęcają: „Potwierdź pełnoletność – okaż dokument tożsamości”.

T

o jeszcze nie wszystkie działania
Straży Miejskiej w Brwinowie,
związane z realizacją Ustawy z dnia
9 listopada 1995 roku o ochronie
zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.
Tematyka szkodliwości palenia papierosów poruszana jest też przy
okazji prowadzenia zajęć w szkołach
przez koordynatora ds. profilaktyki. Komendant Tomasz Kowalski
wyjaśnia: Przez około 10 lat prowadziłem działania tego typu, pracując
w Stołecznej Straży Miejskiej , a ponieważ akcja ta zawsze spotykała się

z dużym poparciem i przychylnością
przedsiębiorców sprzedających wyroby tytoniowe postanowiłem kontynuować ją na terenie gminy Brwinów. Akcję STOP 18 rozpoczęliśmy
tutaj pod koniec 2014 r. W 2015 r. będzie prowadzona dalej, dopóki funkcjonariusze nie odwiedzą wszystkich
placówek wprowadzających do obrotu tytoń i wyroby tytoniowe i będzie
ponawiana co roku przez strażników
rejonowych. W wyniku jej systematycznego prowadzenia spodziewamy
się odpowiedzialnych zachowań ze
strony sprzedawców w postaci odmowy sprzedaży wyrobów tytoniowych
nieletnim, a także legitymowania
młodzieży w przypadku wątpliwości co do ich wieku. W przypadkach
ujawnienia wykroczeń przeciwko
zapisom ustawy o ochronie zdrowia
przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych strażnicy
będą stosowali sankcje karne przewidziane kodeksem postępowania
w sprawach o wykroczenia.

Pierwszaki nauczą się pływać
Uczniowie klas I szkół podstawowych z terenu gminy Brwinów
będą uczestniczyć wiosną w nauce pływania w ramach projektu „Pływam z klasą”. Na jego realizację gmina Brwinów otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

P

rojekt „Pływam z klasą” realizowany będzie ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów
w ramach powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”.
rwinów znalazł się wśród 60
samorządów, które skorzystają
z dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki. Kwota blisko 74 tys. zł będzie przeznaczona na naukę pływania dla dzieci z klas pierwszych szkół
podstawowych w gminie Brwinów.
Projekt realizowany będzie od marca do czerwca oraz od września
do grudnia 2015 r. Jesienią w nauce pływania
wezmą udział obecni
uczniowie klas „0”.
Łącznie z zajęć na basenie skorzysta 435
uczniów.

B

N

aukę w wodzie
poprowadzą
wykwalifikowani instruktorzy.
Gmina Brwinów zapewni uczestnikom dodatkowe ubezpieczenie,
a opiekę nad dziećmi będą sprawować opiekunowie oraz wolontariusze (rodzice i nauczyciele z poszcze-

gólnych szkół). Nauka pływania na
basenie odbywać się będzie dwa razy
w tygodniu. Każde dziecko spędzi
w wodzie łącznie 20 godzin.

T

o już trzeci z rzędu sukces
gminy Brwinów w konkursie
dotacyjnym ogłoszonym przez Ministra Sportu i Turystyki. W ubiegłych latach zostały zrealizowane
projekty „Pływam pierwsza klasa”
i „Pływam jak delfin”. – Zajęcia na
pruszkowskiej pływalni cieszyły się
powodzeniem i przyniosły oczekiwane efekty. Ponad 30 uczniów,
którzy byli uczestnikami
ostatniego projektu „Pływam jak delfin”, nie tylko nauczyło się pływać,
ale też zdobyło karty
pływackie – informuje Katarzyna Karpińska z Referatu Oświaty
Urzędu Gminy Brwinów.
Całkowity koszt realizacji projektu „Pływam z klasą”
wyniesie szacunkowo 160.000 zł.
Gmina Brwinów planuje realizację
tego zadania ze środków pochodzących z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz ze środków własnych.
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POWSTAJE LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI, KONSULTOWANY Z MIESZKAŃCAMI
Spotkanie konsultacyjne, które odbyło się 14 stycznia 2015 r.,
było okazją do wspólnego namysłu nad możliwościami przeprowadzenia rewitalizacji na terenie gminy Brwinów. Jeszcze
przez miesiąc zainteresowane osoby mogą zgłaszać swoje
propozycje dopisania własnych projektów do „Lokalnego programu rewitalizacji”.

P

FOT. URZĄD GMINY BRWINÓW – PR (3)

owstający „Lokalny program rewitalizacji obszarów miejskich
i wiejskich gminy Brwinów na lata
2014-2025” jest dokumentem, który po uchwaleniu przez Radę Miejską w Brwinowie będzie podstawą
do prowadzenia dalszych działań,
w tym do pozyskiwania środków zewnętrznych. Prezentacja przygotowana przez grupę doradczą Atrium
zawierała zarówno informacje ogólne, dotyczące m.in. definicji i zasad
finansowania rewitalizacji, jak też
wyniki analizy przeprowadzonej dla
gminy Brwinów. Przy wyznaczaniu
granic rewitalizowanego obszaru
uwzględnia się m.in. wskaźniki
dotyczące bezrobocia, aktywności
gospodarczej, stanu infrastruktury
itd. Przedstawicielki grupy Atrium
– Beata Bańczyk i Agnieszka Żandarska – odwoływały się do swoich
doświadczeń w prowadzeniu podobnych projektów, choć zastrzegały, że Ministerstwo Infrastruktury i
Rozwoju oraz Urząd Marszałkowski
nie opublikowały jeszcze szczegółowych wytycznych, np. dotyczących
terenów wiejskich. Z tego powodu
ich opracowanie obejmuje jedynie
proponowane obszary na terenie
miasta. Obszar I rozciąga się z północy na południe miasta, obejmując
centralną i zachodnią jego część,
głównie tereny zabudowane (mapki
obszarów na sąsiedniej stronie). W
odniesieniu do tego obszaru jest już
plan, zakładający stymulację jego
rozwoju wraz z towarzyszącą murozbudową infrastruktury kultury, rekreacji i sportu. Obszar II jest
niewielkim obszarem położonym
we wschodniej części Brwinowa
(Pszczelin). Aktualnie program re-

witalizacji nie zawiera żadnych projektów zlokalizowanych w jegoobrębie. Obszar ten wyznaczony został
z myślą o potencjalnych, nowych
partnerach rewitalizacji, zainteresowanych lokalizacją swoich inwestycji w jego granicach. – Granice tych
obszarów nie są jeszcze ostatecznie
ustalone. Jeśli pojawi się ze strony
mieszkańców lub przedsiębiorców
propozycja przeprowadzenia działań rewitalizacyjnych na terenie
miasta poza wytyczonym obszarem
rewitalizacji, ale w miejscu, które
można spójnie z nim połączyć, to być
może po ponownym przeliczeniu
koniecznych wskaźników uda nam
się rozszerzyć obszar – zaznaczyła
Beata Bańczyk. Już teraz można też
zgłaszać projekty dotyczące terenów
wiejskich: poprzemysłowych, pokolejowych oraz popegeerowskich.
urmistrz Arkadiusz Kosiński
wiąże z „Lokalnym programem
rewitalizacji” nadzieje na pozyskanie przez gminę Brwinów środków
zewnętrznych z nowego rozdania
funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Województwa
Mazowieckiego na lata 2014-2020.

B

U

rząd Gminy Brwinów już zaproponował 31 zadań, które
mogłyby zostać w nim ujęte w tej
perspektywie finansowej. Są wśród
nich m.in. budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 1, rewitalizacja dworku Zagroda oraz parku
miejskiego, budowa nowej siedziby
Gminnego Ośrodka Kultury, przebudowa Stadionu Miejskiego, remont świetlicy socjoterapeutycznej,
remont budynków komunalnych
przy ul. Grodziskiej 10, ul. Powstań-

Na zdjęciu powyżej: Podczas spotkania konsultacyjnego głos zabierali m.in.
sekretarz gminy Anna Kozłowska i burmistrz Arkadiusz Kosiński.

ZGŁOSZENIA
DO
16 LUTEGO
2015 r.

KONSULTACJE SPOŁECZNE
ców Warszawy 4 oraz Słonecznej 6,
termomodernizacja budynku OSP,
przebudowa ulic oraz Rynku, budowa ronda u zbiegu ul. Biskupickiej,
Armii Krajowej oraz ul. Piłsudskiego, budowa ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż ul. Biskupickiej oraz
Sochaczewskiej, stworzenie strefy
rekreacji przy ul. 11 Listopada, budowa chodnika w „tunelu” wraz z
umocnieniem skarpy i wymianą
barierek, budowa sieci monitoringu
wizyjnego, a także modernizacja
targowiska miejskiego.

P

rzedsiębiorcy i organizacje pozarządowe działające na terenie gminy Brwinów oraz wszyscy

mieszkańcy zainteresowani rewitalizacją mogą zgłaszać swoje pomysły. Ze słowem „rewitalizacja”
najczęściej kojarzą się remonty budynków, elewacji, uruchamianie
działalności gospodarczej na danym
terenie. Jak podkreślały Beata Bańczyk oraz pilotująca temat ze strony
gminy Brwinów sekretarz Anna Kozłowska, nie mniej ważne jest wprowadzanie zmian społecznych (m.in.
przeciwdziałanie bezrobociu, rozwijanie przedsiębiorczości i samozatrudnienia, aktywizacja społeczna, zwiększenie oferty edukacyjnej
i szkoleniowej itp.). Otwiera się tu
pole np. dla organizacji pozarządowych, które w swoich działaniach

Powyżej: Na spotkanie konsultacyjne przyszła spora grupa mieszkańców.
Zdjęcie wykonane jeszcze zanim zostały dostawione dodatkowe krzesła.
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są blisko ludzkich problemów i potrzeb. W programie jest miejsce nie
tylko na „twarde” inwestycje, ale też
na działania gospodarcze oraz różnego rodzaju działania „miękkie”,
które mają poprawić jakość życia
mieszkańców. Wpisanie takich propozycji do „Lokalnego programu rewitalizacji” nie oznacza, że trzeba je
zrealizować. Pomysłodawcy – którymi mogą być np. mieszkańcy, stowarzyszenia, wspólnoty mieszkaniowe,
przedsiębiorcy – otworzą sobie tym
samym możliwość pozyskiwania
środków zewnętrznych: dotacji lub
niskooprocentowanych pożyczek.
Zgłoszone przez nich teraz projekty,
spełniające warunki rewitalizacji,

zostaną ujęte w „Lokalnym programie rewitalizacji”. Pierwszym
etapem jego wdrożenia będzie przyjęcie programu stosowną uchwałą
Rady Miejskiej w Brwinowie.
arty zgłoszenia do projektu
można składać do 16 lutego
2015 r. w Urzędzie Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12. Wersję papierową formularza można
otrzymać w Urzędzie, ale można
też wypełniać plik pobrany ze strony internetowej www.brwinow.pl.
Umieszczony on został pod artykułem, razem ze slajdami pokazywanymi podczas spotkania oraz
projektem „Lokalnego programu
rewitalizacji”.

K

Karta zgłoszenia projektu do
„Lokalnego programu rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich
gminy Brwinów na lata 2014-2025”
Tytuł projektu
Tu jest miejsce na wpisanie własnej nazwy projektu.

Podmioty zaangażowane w realizację projektu/kontakt - telefon
Kontakt do wnioskodawcy

(być może już na tym etapie będą
konieczne dodatkowe ustalenia i doprecyzowanie zgłoszenia).

Opis projektu (przedmiot, zakres)
Tu jest miejsce na opisanie projektu.
To pole można poszerzyć w zależności od potrzeb.
Edytowalny plik (.doc)
dostępny jest
na stronie internetowej
www.brwinow.pl
pod artykułem opisującym
spotkanie konsultacyjne,
które odbyło się 14 stycznia

►		

Lokalizacja projektu (adres)
Adres, pod którym będzie realizowany projekt.

Harmonogram realizacji projektu (lata realizacji)
Terminy powinny mieścić się w przedziale lat 2014-2025.

Wartość ogólna projektu (w zł)
Panie z grupy doradczej Atrium przedstawiały prezentację na temat rewitalizacji. Obie mają już spore doświadczenie w zakresie podobnych projektów.

Szacunkowe koszty, dające wyobrażenie o wielkości projektu.
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020
z wykresów ekonomicznych
raportów księgowych
po słupkach
i krzywych analiz giełdowych
startują bombowce
...

18 stycznia w GALERII OK miało miejsce zdarzenie artystyczne wykraczające daleko poza sztukę wizualną.
Wchodząca w przestrzeń odbiorcy instalacja WOJNA
Małgorzaty Serwatki-Kopacewicz, dopełniona słowem
Wojciecha Kopacewicza w interpretacji Stanisława
Klawe, stanowiła swoisty protest artystki, wyraz bezsilności wobec toczących się działań wojennych podejmowanych w naszym imieniu, a w rozumieniu artystki przeciwko nam samym. Forma happeningu oraz
zaproponowane działania miały na celu pobudzenie
wyobraźni odbiorców, aby rozpoznając w sobie potencjalne ofiary wojen w chwili krytycznej dopuścili się
bojkotu agresji, a nawet dezercji.
Obraz WOJNA przedstawiajacy powołanych do armii
mężczyzn możemy oglądać w OK do 14 lutego. [aż]

ZIMA W MIEŚCIE

trwa akcja Zima w Mieście - śnieg nie dopisał, ale organizatorzy
wcale nie uwzględniali go w planach
...w tym roku ponad sześćdziesiątka dzieci odwiedzi z animatorami Ośrodka Kultury między innymi Muzeum Azji i Pacyfiku,
Muzeum Etnograficzne, a na Dzień Babci Manufakturę Czekolady w Łomiankach
... w drugim tygodniu ferii młodych brwinowian czeka wypad
w Góry Świętokrzyskie i do Pacanowa. Dla najmłodszych z kolei
kolorowe artystyczne zabawy w OWCY. Miłośników hiphopu w
wieku 10-15 lat zapraszamy na otwarte warsztaty z DJ Skajsdelimitem [aq]

KONKURS KONKURS KONKURS
Szanowni Mieszkańcy Brwinowa, którzy pamiętacie złote lata Restauracji Mazowianka!
W 2015 roku będziemy obchodzić 40-lecie zamknięcia
tego przybytku przez ówczesne władze miasta i gminy.
W związku z tym poszukujemy archiwalnych fotografii
Mazowianki i ogłaszamy konkurs na wspomnienia o niej.
Przewidujemy atrakcyjne nagrody. Szczegółowe informacje w Ośrodku Kultury. [aq]
*nie wiesz co ze sobą począć?

*nagła potrzeba tworzenia?

*kryzys wieku_każdego?

www.ok.brwinow.pl
www.ok.brwinow.pl
www.ok.brwinow.pl

RATUSZ 9
Biuletyn informacyjny Ur z ę d u G m i n y B rw i n ó w
nr 41 | 22 stycznia 2015

subtelnie, intymnie, prawdziwie…

to słowa, które nasuwają się po wysłuchaniu pierwszych dźwięków HALLI NORDFJORD. Muzyka,
która doskonale zabrzmi w kameralnej przestrzeni OKeja, otuli delikatnością, a jednocześnie
zatrzyma na dłużej swoją autentycznością i prostotą, niezakrzyczaną mnogością skomplikowanych
ozdobników odstraszjących ucho niejednego słuchacza. HALLA pojawia się w Polsce już kolejny raz,
tym razem promując swoją debiutancką płytę THE BRIDGE, która u nas premierę miała 29 grudnia
2014 roku, a więc dosłownie chwilę temu... :)
Koncert w Brwinowie jest przedostatnim podczas tej trasy, więc to absolutnie ostatni moment,
żeby posłuchać HALLI na żywo. Jeżeli można uznać to za rekomendację, to sądzę, że wielbiciele
Norah Jones, Katie Melua, a nawet Suzanne Vegi z pewnością odnajdą się w przestrzeni dźwięków
islandzkiej artystki. [aż]

Zapraszamy 7 lutego do Sali Kameralnej OKej na godzinę 20.00 po odrobinę ciepła w środku zimy...

28 stycznia
Rozpoczęcie warsztatów z djingu,
rapu i beatboxu
Warsztaty dla młodzieży będą trwać
przez trzy kolejne dni do 30 stycznia.
10.00_13.00
5 lutego
Poranek Muzyczny
[Zespół Szkół, ul. Szkolna 39, Żółwin]
9.00
[ZSO, ul. Żwirowa 16, Brwinów]
11.45
7 lutego
HALLA NORDFJORD
[OKej, ul. Wilsona 2, Brwinów]
20.00
8 lutego
Poranek Muzyczny dla dzieci
Muzyczny Zwierzyniec
[OKej, ul. Wilsona 2, Brwinów]
11.00
14 lutego
Karnawałowe śpiewanie
[Owca, ul. Cyprysowa 4, Owczarnia]
16.00
15 lutego
Ostatki BUKW
Koncert muzyki klasycznej oraz
ostatkowy poczęstunek
[OKej, ul. Wilsona 2, Brwinów]
16.30
28 lutego
Objazdowy Spektakl
dla Najmłodszych
Prot i Filip
[OKej, ul. Wilsona 2, Brwinów]
11.00
[Owca, ul. Cyprysowa 4, Owczarnia]
13.00
RZECZ o IKONIE
wykład zorganizowany we
współpracy z Szopą Św. Józefa pani
Marii Stachurskiej
[OKej, ul. Wilsona 2, Brwinów]
18.00

Gminny Ośrodek Kultury OKej
Wilsona 2 , 05-840 B r w i n ó w
email: o k @ o k . b r w i n o w . p l
telefon: (22)
729
59
34
faks:
(22)
729
34
15
h t t p : // w w w . o k . b r w i n o w . p l
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FOT. BIBLIOTEKA W OTRĘBUSACH

Biblioteka Publiczna zaprasza
Podsumowanie roku 2014, które przygotowała dyrektor Biblioteki Publicznej w Brwinowie Grażyna Nowocień jest jednocześnie zaproszeniem do odwiedzenia tej placówki i jej filii.
Nie tylko po wypożycznie książek.

B

iblioteka Publiczna od 21 lipca
2011 r. nosi imię Wacława Wernera (1879-1948), wybitnego fizyka,
brwinowskiego społecznika i dobroczyńcy, którego zamiłowanie do dydaktyki zaowocowało stworzeniem
programu kształcenia nauczycieli
fizyki i opracowaniem cenionych i
wykorzystywanych przez wiele lat
podręczników szkolnych.

W

roku 2014 r. księgozbiór Biblioteki (w tym Oddziału dla
Dzieci i Młodzieży oraz filii Biblioteki w Otrębusach) wzbogacił się o
2776 woluminów, nasze zbiory liczą
zatem 40217 woluminów książek.
Materiały audiowizualne, w tym
audobooki oraz dokumenty elektroniczne, to 1261 jednostek inwenarzowych. Liczba użytkowników:
4324 osoby, liczba wypożyczonych
książek: 55260, a liczba udostępnionych książek i materiałów w czytelni: 2451.

B

iblioteka w 2014 r. zorganizowała liczne działania promujące
literaturę i czytelnictwo np. „Wieczory z bajką”, lekcje biblioteczne,

„Cała Polska czyta dzieciom”, „Cały
Powiat czyta dzieciom”, wycieczki
do biblioteki, konkursy literackie
np. „Ulubiony bohater książki”, spotkania autorskie, wernisaże – wystawy prac plastycznych nawiązujące
tematycznie do zgromadzonej literatury w naszych zbiorach, promocje książek np. „Otrębusy i okolice
– przewodnik turystyczny”, majowe dni książki np. projekt „Drugie
życie książek” – tania książka, ferie
– „Zimowe bajkowanie”, wystawki
poświęcone całorocznym patronom np. „Rok 2014 rokiem Oskara
Kolberga”, przegląd artystyczny w
partnerstwie z przedszkolami naszej
gminy i nie tylko, realizacja projektu
„LOKART” Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów, Festiwal Otwarte
Ogrody, cykl spotkań – „Przepis na
szczęście” wraz z Galerią Pomysłów
Pasja – pracownią edukacji artystycznej Doroty Płóciennik, profilaktyka prozdrowotna (promocja
książek o zdrowiu) „Aloes na co
dzień”. Wszystkie spotkania z dziećmi i młodzieżą zakończone poczęstunkiem z jabłek i marchewek.

R

ok 2014 przyniósł Bibliotece nagrody: sukcesem było zajęcie II
miejsca w ogólnopolskim konkursie
dla bibliotek „Strony WWW dla bibliotek”. Konkurs został sfinansowany przez Ministerstwo Kultury i
Dziedzictwa Narodowego, a zorganizowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.

P

o raz drugi nasza instytucja
uzyskała najwyższą ocenę w
badaniach zleconych przez Urząd
Gminy Brwinów, Urząd Miasta
Podkowa Leśna oraz Lokalną Grupę Działania „Zielone Sąsiedztwo”
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ze środków unijnych, a wykonanych przez studen-

tów Uniwersytetu Warszawskiego
pod kierunkiem dr Doroty Mantey.
Tak pozytywna opinia o naszej instytucji wskazuje, że misja Biblioteki
Publicznej w gminie jest wypełniana zgodnie z ideą bibliotek publicznych.
nformacje o bieżącej działalności
Biblioteki znajdą Państwo na stronie www.biblioteka.brwinow.pl
erdecznie zapraszamy do odwiedzania naszych placówek i korzystania z bogatej oferty naszego księgozbioru i uczestniczenia w innych
naszych działaniach.
— Grażyna Nowocień
dyrektor Biblioteki Publicznej
w Brwinowie

I
S

Projekty realizowane w Bibliotece Publicznej Brwinowie:

Bezpłatna nauka i powtórki z matematyki, na różnych poziomach zaawansowania – dla dzieci, młodzieży, a nawet
studentów. Kurs daje też możliwość
rozwiązywania testów on-line.

E-learningowy FunEnglish w bibliotece
– kurs języka angielskiego dla dzieci.
Zawiera gry, filmy, fotolekcje i ćwiczenia. Projekt kończy się 31 października
2015 r.

Z przewodnikiem turystycznym po Otrębusach i okolicy
Przewodnik „Otrębusy i okolice” jest kolejną, po książce „Podróże do Brwinowa” i broszurze
„Poznaj Brwinów”, publikacją sfinansowaną ze środków PROW uzyskanych za pośrednictwem
Lokalnej Grupy Działania „Zielone Sąsiedztwo”.

T

ym razem wydawcą nie jest
Urząd Gminy Brwinów, ale
Sebastian Szczepański, prywatny
przedsiębiorca, właściciel firmy Sebipol z Otrębus, który już nie po
raz pierwszy sięga po środki unijne,
aby promować swoją miejscowość.
Wcześniej zajął się wykonaniem tablic informujących o zabytkowych
willach oraz opracowaniem mapy
miejscowości i strony internetowej
Muzeum Sztuki Ludowej.

P

rzewodnik „Otrębusy i okolice” został napisany przez braci
Grzegorza i Sebastiana Szczepańskich. Prezentują oni nie tylko walory turystyczne Otrębus, ale także
dawne dzieje miejscowości (to temat

bliski zwłaszcza Grzegorzowi, który
jest z wykształcenia historykiem,
autorem m.in. wystawy „Brwinowski wrzesień 1939” i wielu publikacji książkowych). – W publikacji
znajdziemy wiele informacji dotyczących osób żyjących czy pracujących na terenie Otrębus, willi,
muzeów, kapliczek i mogił, jak również bazy rekreacyjnej, hotelowej
i restauracyjnej – zachęca do lektury
recenzja na portalu otrebusy.pl.

P

rzewodnik
został
wydany
w nakładzie 1000 egzemplarzy.
Dzięki dofinansowaniu unijnemu
można otrzymać go bezpłatnie,
m.in. w firmie Sebipol w Otrębusach, przy ul. T. Sygietyńskiego 23a.

Pracownicy Biblioteki Publicznej
w Brwinowie uczestniczyli w cyklu
szkoleń specjalistycznych dla kadry
bibliotekarskiej w ramach „Programu
Rozwoju Bibliotek”.

GODZINY OTWARCIA BIBLIOTEKI

„Polska Cyfrowa Równych Szans” – kursy
komputerowe dla osób 50+ prowadzone przez Latarników Cyfrowych,
wolontariuszy, którzy uczą seniorów
obsługi komputera, Internetu itp.

Biblioteka, ul. Grodziska 12
poniedziałek 12.00 – 20.00
środa
9.00 – 15.00
czwartek
12.00 – 19.00
piątek
12.00 – 18.00
sobota
10.00 – 13.30
Oddział dla dzieci, ul. Kościuszki 1e
poniedziałek
12.00 – 18.00
środa
9.00 – 15.00
czwartek
12.00 – 18.00
piątek
12.00 – 18.00
sobota
10.00 – 13.00
Filia w Otrębusach, ul. Wiejska 1
poniedziałek
8:30 – 16:00
środa
8:30 – 16:00
czwartek
12:00 – 19:30
piątek
10:30 – 18:00
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Mali matematycy z Żółwina
Zespół Szkół w Żółwinie stara się rozwijać zdolności matematyczne swoich uczniów. Dyrektor Marta Szwemin przesłała informacje o projekcie nauki szachów dla najmłodszych. To nie
jedyny pomysł na upowszechnianie nauk ścisłych.

U

u uczniów, w którym bierze udział
szkoła w Żółwinie.
listopadzie ub roku skończyła się realizacja dwuletniego
projektu „Eduscience – podnoszenia kompetencji uczniowskich
w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych”.
d września tego roku uczniowie wszystkich etapów edukacyjnych mają możliwość uczestniczenia w zajęciach programowania
w języku Scratch w ramach programów „Mistrzowie Kodowania”
i „Koduj z klasą”.
— Marta Szwemin,
dyrektor Zespołu Szkół w Żółwinie

W

FOT. Z
S W ŻÓ
ŁWINIE

O

(4)

czniowie klas pierwszych i drugich Szkoły Podstawowej w Żółwinie będą od drugiego semestru uczestniczyli w pilotażowym
projekcie „Edukacja przez szachy
w szkole”. Dzieci przez dwa lata
będą uczyły się gry w szachy w ramach obowiązkowych zajęć edukacji wczesnoszkolnej. Projekt ten, zaproponowany szkołom w całej Polsce przez Polski Związek Szachowy,
ma na celu podniesienie u uczniów
umiejętności
matematycznych.
Lekcje szachów będą prowadzili
nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, którzy przez trzy weekendy
uczyli się metodyki nauczania gry
w szachy. Szkoła w ramach projektu
otrzymała 15 kompletów szachów
do prowadzenia lekcji. „Edukacja
przez szachy w szkole” jest kolejnym
projektem, rozwijającym w innowacyjny sposób umiejętności analitycznego i kreatywnego myślenia

Na zdjęciach: Uczestnicy zajęć
informatycznych podczas
Dnia Kodowania w Zespole Szkół
w Żółwinie. Tak powstają historyjki,
animacje i gry komputerowe.

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację zadania publicznego w 2015 r. w zakresie
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

WSPIERANIE KULTURY FIZYCZNEJ:
zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych
1. Dla dzieci i młodzieży sołectw Kanie i Otrębusy w dziedzinach:
piłka nożna, piłka siatkowa, piłka koszykowa i lekkoatletyka
2. Hokej na rolkach
3. Piłka nożna i piłka halowa
4. Siatkówka
5. Koszykówka
6. Lekkoatletyka
7. Tenis stołowy
8. Kulturystyka
9. Judo i ju-jitsu
10. Tenis ziemny
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest pod zamieszczonym
powyżej kodem QR, w Biuletynie Informacji Publicznej
oraz na stronie dla organizacji pozarządowych
wejście przez www.brwinow.pl lub bezpośrednio:
ngo.brwinow.pl
Informacje: Biuro Promocji, Urząd Gminy Brwinów,
ul. Grodziska 12, tel. 22 738 26 29
Wspieranie kultury fizycznej ze środków budżetu gminy Brwinów
realizowane jest na podstawie „Rocznego programu współpracy
gminy Brwinów z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok”

O G Ł O S Z E N I E

Informacja dla rodziców dziewczynek
urodzonych w 2000 r.

BEZPŁATNE SZCZEPIENIA PRZECIW HPV
Gmina Brwinów kontynuuje program bezpłatnych szczepień dziewczynek przeciwko wirusowi brodawczaka-HPV (będącego główną przyczyną raka szyjki macicy).
Z programu skorzystać mogą dziewczynki urodzone w 2000 r., zamieszkałe
i zameldowane na terenie gminy Brwinów.
Odbyła się już seria spotkań informacyjnych w szkołach. Szczepienia wykonywane
będą w Lecznicy Rodzinnej ALFA w Brwinowie przy ul. Powstańców Warszawy 8,
przy użyciu szczepionki Cervarix firmy Glaxo.

Terminy podania PIERWSZEJ dawki:
Zespół Szkół nr 1 w Brwinowie
Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Brwinowie
Zespół Szkół w Otrębusach
Zespół Szkół w Żółwinie
Dziewczynki uczęszczające
do szkół poza Brwinowem

16.02.2015 r. godz. 13.45
16.02.2015 r. godz. 12.00
16.02.2015 r. godz. 18.00
16.02.2015 r. godz. 18.00
17.02.2015 r. godz. 18.00

Termin podania II dawki po 17.03.2015 r.
Termin podania III dawki po 01.09.2015 r.
KAŻDORAZOWO PRZED PODANIEM SZCZEPIONKI
WYMAGANA JEST PISEMNA ZGODA RODZICÓW.
Informacje na temat programu: Referat Oświaty,
Urząd Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12a, tel. 22 738 26 17
Szczepienia:
Lecznica Rodzinna Alfa, ul. Powstańców Warszawy 8, Brwinów
Program bezpłatnych szczepień przeciw HPV
jest finansowany z budżetu gminy Brwinów.
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Brwinów, rejon ul. Bratniej
33 działki
pod budownictwo mieszkaniowe
powierzchnia: od 900 do 2249 m2

Gmina Brwinów
oferuje

nieruchomości
na sprzedaż
Najbliższe przetargi:
18 lutego 2015 r.
(nieruchomości
opisane obok)
oraz
25 marca 2015 r.
(informacje na www.
oferta.brwinow.pl)

27 działek ma funkcję mieszkaniowousługową, a 6 przeznaczonych jest
pod usługi publiczne i mieszkalnictwo jednorodzinne.
Wszystkie działki, z wyjątkiem wielokątnej działki nr 126, mają kształt prostokąta. Dostęp do drogi publicznej
ul. Bratniej przewidziany jest poprzez
drogi wewnętrzne: ul. Brzoskwiniową,
Agrestową, Aroniową, Czereśniową,
Morelową, Dereniową, Pigwową i drogę lokalną ul. Gruszową. Obecnie drogi te nie są jeszcze urządzone, a teren
działek rozpościerający się od strony
ulicy Bratniej w kierunku torów PKP
jest płaski, porośnięty trawami i pojedynczymi drzewami.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest
wpłacenie do 13 lutego 2015 r. wadium
w wysokości 10% ceny wywoławczej danej działki.
Przetarg odbędzie się 18 lutego 2015 r. o 1000
w sali Urzędu Gminy Brwinów, ul. Grodziskiej 12.

Kanie, ul. J. Piłsudskiego
powierzchnia działki: 3 000 m2
cena wywoławcza: 630 000 zł
Warunkiem
przystąpienia
do przetargu jest
wpłacenie wadium
w wysokości 10% ceny
wywoławczej
nie później niż na 5 dni
przed przetargiem.
Informacje:
Referat Gospodarki
Nieruchomościami,
Urząd Gminy
Brwinów
ul. Grodziska 12,
pokój 204, II piętro,
tel. 22 738 26 13 lub
22 738 26 53



Działka położona jest na obszarze
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej, w zasięgu
stanowiska archeologicznego, w
granicach Warszawskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu. Ten teren
nie posiada obecnie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego. Działka o kształcie wieloboku
zbliżonego do litery „L” ma dostęp
do drogi publicznej ul. Piłsudskiego
i jest częściowo zadrzewiona. Znajduje się na niej budynek mieszkalny
drewniany o pow. zabudowy ok.
55 m2 i budynki gospodarcze (w złym
stanie technicznym).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest
wpłacenie do 13 lutego 2015 r. wadium
w wysokości 10% ceny wywoławczej działki.
Przetarg odbędzie się 18 lutego 2015 r. o 1400
w sali Urzędu Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12.

Punkty, w których można otrzymać Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy Brwinów „Ratusz”. Kolejne wydanie: ostatni tydzień lutego 2015 r.

BRWINÓW: INSTYTUCJE, PLACÓWKI OŚWIATOWE, PRZYCHODNIE
Urząd Gminy Brwinów – ul. Grodziska 12 oraz ul. T. Kościuszki 4a  Biblioteka Publiczna w Brwinowie – ul. Grodziska 12  Gminny Ośrodek
Kultury – ul. Wilsona 2  Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej – ul. T. Kościuszki 4a  ZS nr 1, ul. J. Piłsudskiego 11  ZSO, ul. Żwirowa 16 
Przedszkole Słoneczne, ul. Słoneczna 6  Przedszkole Leśne, ul. S. Lilpopa 4  Filia przedszkola, ul. J. Piłsudskiego 19  NZOZ Alfa – ul. Powstańców
Warszawy 8  NZOZ Peronowa, ul. Peronowa 4b
BRWINÓW: SKLEPY
Sklep „Czwórka” – ul. Grodziska 4,  Apteka – ul. Grodziska 7  sklep – ul. Grodziska 10  Książki Galeria Brwinów – ul. Grodziska 46  Hurtownia
Magmar – ul. Wilsona 52  Sklep Krokodyl – ul. Wilsona  Sklep Jaworek – ul. Wilsona 28a  sklepy przy Rynku: Zdrowa żywność  Carrefour 
Antoniak  Melba  Top Market Zygzak, ul. Armii Krajowej 14  sklep – ul. Kościelna 19  sklep – ul. Płocka 13  sklep – ul. Powstańców Warszawy 30  Społem – ul. Pszczelińska 48  Patrix – ul. Pszczelińska 34  sklep – ul. Kraszewskiego 1  sklep U Jacka – ul. Sochaczewska 19  sklep na
Borkach – ul. Kępińska 66  kioski przy rondzie W. Kowalskiego (obok GOK-u i TAXI)
SOŁECTWA: INSTYTUCJE i SKLEPY
Otrębusy: Zespół Szkół – ul. Piaseckiego 2  Toeplitzówka – Biblioteka, NZOZ – ul. Wiejska 1  Przedszkole – ul. Wiejska 1a  świetlica Gminnego
Ośrodka Kultury – ul. Krótka 10  sklep Kurczak – ul. Wiejska 12  piekarnia AK – ul. Wiejska 21  sklep Społem przy WKD – ul. Natalińska 21
 piekarnia Witaszczyk przy WKD  sklep przy WKD – ul. Natalińska 23
Kanie: sklep „Małgosia” – ul. J. Piłsudskiego 58  sklep przy WKD, ul. J. Piłsudskiego 11  Patataj – ul. Krótka 9  Os. Słoneczne – Galeria Pasja
DZIĘKUJEMY ZA POMOC W DYSTRYBUCJI „RATUSZA” SOŁTYSOM SOŁECTW:
 Biskupice  Czubin  Krosna  Milęcin  Terenia  Owczarnia  Żółwin  Parzniew  Falęcin  Moszna  Domaniew  Kotowice  Koszajec

