Nowoczesny SUW

TEMAT: ŚMIECI

Sukcesy sportowe

Stacja uzdatniania wody
w Brwinowie niemal dwukrotnie
zwiększyła swoją wydajność.
		
> str. 2

Zbliża się 1 lipca. Już wiadomo,
że na tle sąsiednich gmin
opłaty w gminie Brwinów
wypadają dobrze.
> str. 3

Dzień Sportu, SpecOlimpiada,
zawody „Mazovii”... Dużo się
dzieje w sporcie!
		
> str. 4
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Biuletyn informacyjny Urzędu Gminy Brwinów
OBNIŻKA STAWEK
uchwalona 21 CZERWCA 2013 r.

12,60 zł

9,40
zł
za śmieci segregowane
FOT. PR (5)

22,90 zł
Pani Jadwiga Normark-Przetakiewicz ma ogromną wiedzę,
artystyczną duszę i talent,
którym chętnie dzieli się z najbliższymi. W dniu 10 czerwca
2013 r. skończyła sto lat! Z okazji urodzin odwiedził ją burmistrz Arkadiusz Kosiński.

Zamknięcie drogi
Brwinów-Parzniew
Prace przy budowie schetynówki Brwinów-Parzniew
postępują w szybkim tempie.
Na razie utrudnienia dotyczyły
zwężenia drogi. W chwili oddawania "Ratusza" do druku
Urząd Gminy Brwinów czekał
na uzgodnienie ze Starostwa:
informacje o dacie całkowitego
zamknięcia dla ruchu pojawią
się m.in. na www.brwinow.pl
oraz facebook.com/Brwinow.

Parzniew: zmiana rozkładu
Zamknięcie drogi do Parzniewa
spowoduje konieczność zmiany trasy gminnej
komunikacji.
Informacje
pojawią się w
Internecie oraz
na przystankach
autobusowych.

w w w. br w i now. pl

Rewolucja śmieciowa w gminie Brwinów: przygotowania i NOWE STAWKI

w dwóch Słowach
Życzenia 200 lat!

issn 2083-9278

18,80
zł
za śmieci zmieszane

Wybrano oferty firm - jest OBNIŻKA opłat za śmieci.
– Gmina Brwinów nie będzie zarabiać na opłatach śmieciowych – powtarzał burmistrz
Arkadiusz Kosiński. Dopiero teraz, gdy zostały wybrane firmy, możliwe było nowe przeliczenie i obniżenie stawek. Rada Miejska podjęła uchwałę w tej sprawie na sesji 21 VI.
Radni przyjęli proponowane przez burmistrza obniżki
stawek o ponad 25% dla śmieci segregowanych i o prawie 18% dla śmieci zmieszanych. Na podstawie złożonych do końca czerwca deklaracji nowy system gospodarowania odpadami obejmie prawie 21,5 tys. miesz-

kańców. Jeśli ktoś jeszcze nie złożył deklaracji, powinien uczynić
to jak najszybciej: firmy śmieciowe
już rozpoczęły dystrybucję kontenerów na odpady.
>>> str. 3

* Podane stawki liczone
są za 1 osobę / 1 miesiąc

Tabela obok pokazuje porównanie stawek opłat śmieciowych
w okolicznych gminach.
W gminie Brwinów opłaty będzie można uiszczać kwartalnie (pierwsza płatność w tym
roku do 15 września, kolejna
do 15 grudnia) lub miesięcznie.
Będzie można płacić je przelewem na konto gminy lub w kasie
Urzędu Gminy Brwinów przy
ul. Grodziskiej 12.
Uwaga do tabeli: W nawiasach podane są stawki, jakie na najbliższych sesjach zamierzają zaproponować burmistrzowie Grodziska Maz. i Nadarzyna.

Burmistrz Arkadiusz Kosiński uzyskał absolutorium za 2012
Podczas sesji Rady Miejskiej w Brwinowie 21 czerwca br. radni udzielili burmistrzowi Arkadiuszowi
Kosińskiemu absolutorium za wykonanie budżetu za 2012 r.
ła podjęta zdecydowaną większorzed głosowaniem zostały odczytane pozytywne opinie Regiością: jedynie dwie osoby wstrzynalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Rewizyjnej. Uchwała
mały się od głosu, pozostali obecpotwierdzająca prawidłowe gospodarowanie finansami gminy zostani radni głosowali „za”.
urmistrz Kosiński podziękował radnym za taki wynik głoNa zdjęciach:
sesja absolutoryjna. sowania. Jest to już trzecie absolutorium z rzędu, które otrzymał. Z
Głosowanie
tej okazji wyróżnił swoich współradnych oraz
pracowników: skarbnik gminy
podziękowanie
Elżbietę Dolotę, obu zastępców –
burmistrza
Sławomira Walendowskiego i JacArkadiusza
ka Janowskiego – oraz pełnomocKosińskiego.
nika ds. realizacji projektu „Czy-

P

B

Parzniew: gmina sprzedaje działkę
pod zabudowę wielorodzinną
Przy granicy Parzniewa z Pruszkowem powstają kolejne osiedla
mieszkaniowe. W tym rejonie gmina Brwinów oferuje na sprzedaż
działkę przeznaczoną pod wielorodzinną zabudowę mieszkaniową
z dopuszczeniem usług nieuciążliwych.
Powierzchnia działki w Parzniewie wynosi 0,9697 ha. Jej cena wywoławcza
brutto to 4 280 000 zł. Przetarg odbędzie się 24 lipca 2013 r. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić do 22 lipca 2013 r. włącznie.
Więcej informacji: Referat Gospodarki Nieruchomościami, Urząd Gminy
Brwinów, ul. Grodziska 12, pok. 204, tel. 22 738 26 13 lub 22 738 26 53.

ste życie” Adama Adamczyka.
Burmistrz podkreślał, że sukcesy
gminy i powodzenie wielu inwestycji to także efekt pracy radnych
i całego zespołu ludzi.
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„

D

ziękuję wszystkim pracownikom Urzędu Gminy Brwinów oraz jednostek
organizacyjnych: GOK, biblioteki, ŚOPS, szkół i przedszkoli, którzy
przyczynili się do tego, że sprawozdania za 2012 r. zostały pozytywnie
zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową oraz naszych radnych.		
- Arkadiusz Kosiński, burmistrz gminy Brwinów

„

k o m u n i k a t

Rozbudowa SUW dzięki projektowi „Czyste życie”: stąd się bierze woda w kranie

I

udział w realizacji inwestycji.
Wraz z prezesem Brwinowskiego
Przedsiębiorstwa Wodociągów i
Kanalizacji Wiesławem Urbańskim przeciął wstęgę, kończąc w
symboliczny sposób inwestycję,
dzięki której polepszyło się zaopatrzenie gminy w wodę. Brwinów
rozwija się intensywnie, rozbudowują się osiedla wielorodzinne; w ubiegłych latach mieszkańcy sygnalizowali problemy
ze spadkiem ciśnienia wody. Teraz
wydajność SUW-u w Brwinowie
wzrosła niemal dwukrotnie.
Na zdjęciach obok
z lewej: mieszkańcy zwiedzają SUW.
U góry z prawej:
Na otwarcie przybyli goście m.in.
z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska,
reprezentaci wykonawcy, radni
i sołtysi.

wnioski dotyczące
szacowania strat
w rolnictwie
FOT. PR (11)

Zmodernizowana i rozbudowana stacja uzdatniania wody
w Brwinowie została uroczyście otwarta 14 czerwca 2013 r.
Podczas dni otwartych zwiedziło ją ponad 300 osób.
nwestycja rozpoczęła się w październiku 2011 r., a zakończyła wiosną 2013 r. Wykonawcą
prac była wyłoniona w przetargu firma Skanska. Podczas
uroczystości otwarcia SUW-u
w Brwinowie burmistrz Arkadiusz Kosiński dziękował wszystkim osobom i instytucjom, które
miały swój

W związku ze szkodami
w gospodarstwach rolnych
i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych
przez grad i deszcz nawalny
9 czerwca 2013 r.

Na zamkniętym na co dzień terenie zlokalizowane są m.in. dwa
budynki (A i B), w których znajdują się dwie linie technologiczne uzdatniania wody, poletko
osadowe, gdzie gromadzony jest
osad żelaza, oraz charakterystyczne, okrągłe zbiorniki wyrównawcze, do których trafia
uzdatniona woda. W czasie Festiwalu Otwarte Ogrody w sobotę
i niedzielę 15 i 16 czerwca pracownicy Urzędu Gminy Brwinów oraz
Brwinowskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów udostępnili SUW

do zwiedzania. Przewodnicy Tadeusz Marczyk i Adam Adamczyk,
którzy są urzędnikami dbającymi
o realizację projektu „Czyste życie”, opowiadali o procesie uzdatniania wody, pokazywali działanie
nowoczesnego systemu monitorującego pracę SUW-ów w Brwinowie i Parzniewie oraz ponad 90
przepompowni ścieków. Surowa
woda czerpana jest w Brwinowie
z trzech studni czwartorzędowych. Po oczyszczeniu i odfiltrowaniu wszystkich szkodliwych
substancji woda transportowana
jest do zbiorników wyrównawczych, a stamtąd do sieci wodociągowej. Spełnia wszystkie normy
ustanowione dla wody pitnej.
Projekt „Czyste życie – kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa
na terenie Gminy Brwinów”
jest współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach
Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko.

będą rozpatrywane do dnia
28 czerwca 2013 roku.
O oszacowanie szkód może
ubiegać się rolnik w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników
(KRUS) lub osoba, która ma
w rodzinie rolnika i mieszka
we wspólnym gospodarstwie.
Celem złożenia wniosku
może być:
- ubieganie się o preferencyjny kredyt z dopłatą do
oprocentowania ze środków
ARiMR na wznowienie/odtworzenie produkcji rolnej;
- potwierdzenie działania siły
wyższej – dla potrzeb ARiMR;
- ubieganie się o inną formę
pomocy (obowiązuje w przypadku uruchomienia programu rządowego).
Więcej informacji:
Referat Ochrony Środowiska
i Rolnictwa, Urząd Gminy
Brwinów, ul. T. Kościuszki 4a
tel. 22 738 25 90

Przedwakacyjne spotkania na temat bezpieczeństwa
Gmina Brwinów, realizująca obecnie projekt „Bezpieczny park”,
oraz PKP PLK, które od kilku lat prowadzą kampanię „Bezpieczny
przejazd”, nawiązały współpracę w zakresie działań edukacyjnych.
Najmłodsi uczniowie brwinowskiej Jedynki i Dwójki poznali zasady
prawidłowego zachowania na przejazdach kolejowych.

We wszystkich szkołach bawili się i uczyli
Kończy się już projekt "Bawmy się i uczmy", w którym wzięło udział
420 uczniów z klas I-III szkół podstawowych z gminy Brwinów.
W każdej ze szkół realizowano 6 rodzajów zajęć: logopedyczne, dla
dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, usprawniające umiejętności
matematyczne, socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne, gimnastykę korekcyjną oraz zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dzieci
(głównie matematyczno-przyrodnicze).
W ramach projektu wszystkie szkoły otrzymały pomoce dydaktyczne,
m.in. mikroskopy wraz z preparatami, sprzęt do gimnastyki, pomoce
logopedyczne, laptopy i multimedialne programy edukacyjne służące
zarówno do diagnozy jak i usprawniania niektórych dysfunkcji.
Projekt „Bawmy się i uczmy” jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki. Uzyskane dofinansowanie: 260 194,20 zł.

O przejazdach kolejowych i znakach drogowych opowiedzieli dzieciom dyrektor Zakładu Linii Kolejowych w Warszawie Jan Telecki oraz
komendant nasielskiego posterunku Straży Ochrony Kolei Sławomir
Kaczerski. Największe wrażenie na dzieciach zrobili przedstawiciele
grupy operacyjno-interwencyjnej, ubrani w mundury przypominające oddziały antyterrorystyczne. Zwłaszcza chłopcy pytali obu panów
o możliwość używania broni i elementy wyposażenia.
Uczestnicy spotkania otrzymali zeszyty edukacyjne „Bezpieczny przejazd” o bezpiecznych zachowaniach na przejazdach kolejowo-drogowych wraz z filmem i interaktywnymi grami utrwalającymi zdobytą
wiedzę. We wrześniu planowana jest kontynuacja współpracy i kolejne
spotkania poświęcone tematowi bezpieczeństwa.
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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)

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

Przygotowania do 1 lipca

Strona w Internecie:

ratusz 3

Zaczęła się już dystrybucja pojemników na odpady
zmieszane. W chwili oddawania „Ratusza” nie mamy
jeszcze pliku z harmonogramem odbioru odpadów,
ale firma dostarczy go do
mieszkańców w wersji papierowej. Będzie on też publikowany w Internecie.

nr 24
25 czerwca 2013

1. Tabela porównująca częstotliwość odbioru odpadów w gminie Brwinów i w okolicznych gminach.
Skrót PSZOK to punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – wyznaczone miejsce, do którego mieszkańcy
tych gmin mogą samodzielnie dostarczyć określone rodzaje odpadów.

O

d 1 lipca 2013 r. odbiór śmieci zapewnią firmy SITA (rejon I
obejmujący teren gminy na północ od torów PKP) i SIR-COM
(rejon II: na południe od torów PKP). Gmina Brwinów planuje jeszcze kolejną kampanię informacyjną: na początku lipca do mieszkańców trafią książeczki dokładnie opisujące zasady segregacji.
Znajdą się w niej odpowiedzi na pytania, które padły m.in. podczas
poświęconego tematowi śmieci spotkania burmistrza z mieszkańcami w dniu 22 czerwca.
nformacje będą też roznoszone przez firmy śmieciowe, publikowane w Internecie oraz na plakatach w tablicach informacyjnych.

I

2. Tabela porównująca kwestię dostarczania pojemników na odpady w gminie Brwinów i w okolicznych gminach.
Mieszkańcy gminy Brwinów otrzymują pojemniki i worki w ramach opłaty śmieciowej.

Multimedialni uczniowie zaczynają
zasłużone wakacje
Przez cały rok szkolny uczniowie ZSO w Brwinowie i ZS w Otrębusach uczestniczyli w projecie "Multimedialni uczniowie".
Przed nimi zasłużone wakacje. We wrześniu i październiku odbędą się jeszcze zajęcia, a zakończenie całego projektu nastąpi
pod koniec października.

W

mijającym roku szkolnym 2012/2013 prawie
350 uczniów skorzystało z zajęć
pozalekcyjnych: język niemiecki, przyroda, biologia, blended
learningowe kursy języka angielskiego i informatyki, zajęcia
przygotowujące do egzaminów, historia, WOS, geografia
i in. – to zajęcia nawiązujące
do przedmiotów szkolnych, ale
uczniowie mogli też uczestniczyć w warsztatach fotograficznych, filmowych i teatralnych.
Odbyły się kursy szybkiego
czytania oraz autoprezentacji.
Uczniowie odwiedzili Centrum
Kopernik, jeździli na przedstawienia do Teatru Powszechnego i Teatru Ateneum.
ramach całego projektu
zostały zakupione pomoce dydaktyczne na kwotę
ponad 25.000 zł oraz zestawy
multimedialne na kwotę ponad
40.000 zł. Szkoły wzbogaciły
się też o zestawy rekwizytów
teatralnych i specjalistyczne
oświetlenie.

Z

ajęcia będą jeszcze kontynuowane w pierwszych miesiącach nowego roku szkolnego.
W planie są: język angielski,
polski i matematyka, chemia,
warsztaty fizyczno-chemiczne
oraz geograficzno-przyrodnicze.
Ruszą też warsztaty filmowe
(plany dla ZSO w Brwinowie
i ZS w Otrębusach różnią się;

o szczegóły należy pytać w sekretariatach szkół). W dniach 3 i 6
września 2013 r. zorganizowane
zostaną 3 wyjazdy do Centrum
Nauki Kopernik w Warszawie
dla 144 uczniów i 9 nauczycieli
z Gimnazjum nr 2 i Liceum Ogólnokształcącego w Brwinowie oraz
dla gimnazjalistów z Otrębus.
W ramach wyjazdów uczniowie
będą uczestniczyli w laboratoriach fizycznych, chemicznych
i biologicznych, oraz będą zwiedzać CNK.
Projekt „Multimedialni uczniowie
– zajęcia pozalekcyjne w systemie
blended learningu i tradycyjnym”
jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Uzyskane
dofinansowanie 1.017.410 zł.
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Dzień Sportu

oraz

„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.

SpecOlimpiada

o d b y ły s i ę p o d

w dwóch Słowach

P at r o n at e m B u r m i s t r z a G m i n y B r w i n ó w

Dwa w jednym:
zameldowanie
i wymeldowanie

Wyniki rywalizacji kobiet:
1. Katarzyna Panejko-Wanat (44:40)
2. Anna Szewczykowska (45:34)
3. Katarzyna Gajewska (49:54)

Wyniki rywalizacji mężczyzn:
1. Andrzej Miedzejewski (36:43)
2. Jakub Nowakowski (39:07)
3. Daniel Pietrzak (39:28)

SpecOlimpiada w Żółwinie: zawody
osób niepełnosprawnych
Olimpiady specjalne mają już długą tradycję, ale w gminie Brwinów po raz pierwszy
zawody tego typu zorganizował dla osób
niepełnosprawnych Gminny Ośrodek Kultury. I Brwinowska SpecOlimpiada odbyła się
21 czerwca 2013 r. na „Orliku” w Żółwinie.

Sukcesy w zawodach „Mazovii”

Organizację zawodów wsparło Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z Pruszkowa. Dzięki dotacji z PFRON możliwe było nadanie imprezie sporego rozmachu: uczestniczyły w niej drużyny z siedmiu domów pomocy społecznej z powiatów pruszkowskiego i grodziskiego,
w tym dwa z terenu naszej gminy: „Na Górce” z Brwinowa oraz DPS
z Czubina. Swoim patronatem objął tę imprezę burmistrz gminy Brwinów Arkadiusz Kosiński. – Pragnę zwyciężyć, lecz jeśli nie będę mógł
zwyciężyć, niech będę dzielny w swym wysiłku – te słowa ślubowania
olimpiad specjalnych wypowiedzieli wszyscy zawodnicy przed rozpoczęciem rywalizacji. Rozegrano szereg konkurencji lekkoatletycznych
(m.in. biegi, rzut piłką lekarską, skok w dal), ale ogromną popularnością cieszyła się boccia, paraolimpijska dyscyplina przypominająca włoskie i francuskie gry „w kule”: bocce i boule.

FOT. UCZESTNICY WARSZTATÓW "MULTIMEDIALNI UCZNIOWIE"

przybiegło 63 biegaczy. Na wszystkich uczestników czekały pamiątkowe medale, a na zwycięzców
puchary i nagrody.

Stowarzyszenie Gmin Zachodniego Mazowsza „Mazovia” organizuje w ciągu roku szkolnego cykl zawodów sportowych. Na turnieju piłkarskim 25 maja i zawodach lekkoatletycznych 16 czerwca
triumfowali uczniowie reprezentujący gminę Brwinów.
Reprezentację piłkarską stworzyli
uczniowie 4 szkół podstawowych:
Jan Kielak, Jarek Winiarczyk, Kuba
Grubek z Otrębus, Mateusz Skorupa z Żółwina, Patryk Daniluk z SP
nr 1 oraz Konstanty Jędrzejewski,
Karol Suchecki, Krzysztof Rowicki z SP nr 2. W meczu finałowym
pokonali reprezentację Błonia 6:2.
Opiekunami byli nauczyciele WF
Sebastian Kończak z Otrębus i Andrzej Przekop z ZSO w Brwinowie.

FOT. ZS OTRĘBUSY

IV Dzień Sportu w gminie Brwinów odbył się 15 czerwca 2013 r.
na boiskach przy ZSO w Brwinowie. Organizacją imprezy zajęły
się brwinowskie kluby sportowe
TG Sokół i KS Tennis Life. Główną atrakcją był bieg na dystansie 10 km.
Panujący tego dnia upał nie ułatwiał zadania biegaczom. Pomimo tego padały rekordy życiowe
uczestników wyścigu. Na metę

FOT. PR

Dzień Sportu
i bieg na 10 km

Reprezentanci gminy Brwinów zwyciężyli też w zawodach czwórboju
lekkoatletycznego, które odbyły się 15 czerwca 2013 r. na boiskach sportowych ZSO w Brwinowie. Drużynowo zdobyli 1138 pkt., wyprzedzając
z dużym zapasem Leszno i Milanówek. Na podium stawali również indywidualnie Zuzanna Fijak (I miejsce) i Alicja Rajmańska (III miejsce)
oraz Mateusz Skorupa (I miejsce).
FOT. PR (2)

Gdy alkohol jest
problemem...

Rys. Sebastian Gniadek

Park miejski
w Brwinowie
Zgodnie z podpisaną umową
prace w parku miejskim mają
zakończyć się do 31 lipca br.
Przestój na budowie wynikł
z konieczności uzgodnienia
z konserwatorem zabytków
zmiany typu kostki chodnikowej; producent wycofał się
z produkcji kostki wskazanej
uprzednio przez konserwatora zabytków. Wkrótce prace
znów ruszą pełną parą.

1 sierpnia: pamiętamy!
W rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego odbędzie
się wspólne śpiewanie pieśni
powstańczych. Początek oficjalnych uroczystości:
godzina W (17.00) przed pomnikiem AK w Brwinowie.

15 sierpnia: rocznica
Bitwy Warszawskiej
Oficjalne obchody uświetni
koncert „Lata 20.” w wykonaniu Justyny Jary & Swoją
Drogą Trio. W programie
m.in. kompozycje Jerzego Petersburskiego, Zygmunta Białostockiego, a także piosenki
Mieczysława Fogga – uczestnika Bitwy Warszawskiej
1920. Szczegóły pojawią się na
plakatach i w Internecie.

„Ratuszowe” wakacje
Kolejny numer „Ratusza”
ukaże się po wakacjach.
Do tego czasu zapraszamy
na strony internetowe
www.brwinow.pl oraz
facebook.com/Brwinow

Z powodu nałogu cierpi osoba uzależniona oraz jej bliscy.
Wsparcie w wychodzeniu z nałogu daje uczestnictwo w mityngach
i spotkaniach rodzin.
p r a c e

Zmiana zameldowania nie
wymaga już wizyt w dwóch
różnych urzędach. Osoby,
które chcą się zameldować
w gminie Brwinów powinny
zgłosić się do Referatu Spraw
Obywatelskich (Urząd Gminy
Brwinów przy ul. Grodziskiej
12, pok. 3, parter). Kwestię
wymeldowania z innego
samorządu załatwią urzędy
między sobą.

n a g r o d z o n e

Rys. Wojciech Horabik
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Rys. Zofia Goyke
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Rys. Zuzanna Adaszkiewicz

Komisja konkursowa wybrała
12 najlepszych prac i ustaliła
listę rezerwową dla kolejnych
12 osób, które mają szanse na
wyjazd w przypadku rezygnacji
laureatów z nagrody. Zwycięzcy
konkursu otrzymują tygodniowy
pobyt nad morzem w partnerskiej gminie Trzebiatów.
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4 ratusz

