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Pałac Wierusz-Kowalskich: marzenia się spełniają
Kiedy SGGW zakończyła prowadzenie w Brwinowie zajęć dydaktycznych, należący do niej zabytkowy pałac
Wierusz-Kowalskich wraz z aulą wykładową oraz budynkami pomocniczymi zaczęły podupadać. O tym terenie o powierzchni ponad 7,7 ha (między ulicami Piłsudskiego, Przejazd, Dworską i parkiem miejskim) można
było tylko marzyć. 6 listopada 2015 r. to data, która będzie kamieniem milowym do spełnienia marzeń.

M

inisterstwo Skarbu wyraziło zgodę na sfinalizowanie
transakcji: 6 listopada 2015 r. (dwa dni po ukazaniu się
tego biuletynu) zostanie sporządzony akt notarialny nabycia
przez gminę Brwinów położonej w centrum Brwinowa nieruchomości należącej przez ostatnie kilkadziesiąt lat do SGGW.
Pałac Wierusz-Kowalskich wraz z otaczającym go parkiem i
budynkami pomocniczymi na działce między ul. Dworską,
Przejazd i Piłsudskiego stanie się własnością gminy (wyjątkami są budynki na wyodrębnionych działkach, m.in. tzw. „dom
profesorski”). Renowacja pałacu i zagospodarowanie terenu będzie dużym wyzwaniem, ale jednocześnie spełnieniem marzeń

o przestronnym centrum kultury, reprezentacyjnym miejscu
i zadbanej przestrzeni publicznej w miejscu opuszczonym już
przez SGGW, a do tej pory niedostępnym dla mieszkańców.
istoria starań o zakup pałacu zaczęła się w 2004 r., kiedy
SGGW zaczęła sprzedaż ponad 400 ha gruntów dawnego
Rolniczego Zakładu Doświadczalnego w Brwinowie, Grudowie i Biskupicach, w tym 8-hektarowego terenu wraz z pałacem
w centrum miasta. Pierwszy zakup unieważniło Ministerstwo
Skarbu Państwa. Częścią terenów zainteresowała się Generalna
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, planująca w tym rejonie
Dokończenie artykułu na str. 2 >>>
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Pałac Wierusz-Kowalskich...

budowę autostrady A2. Perypetie związane z wyceną gruntów ostatecznie
wstrzymały sprzedaż. Ówczesny burmistrz gminy Brwinów Andrzej Guzik, pytany o tę nieruchomość, wbrew opinii większości radnych powtarzał
w 2006 r. w kolejnych pismach kierowanych do SGGW swoje stanowisko:
„Gmina Brwinów nie jest zainteresowana nabyciem działki nr 3/11, stanowiącej część parku w Brwinowie łącznie z zabytkowym pałacykiem”, choć
wówczas wycena tego terenu nie przekraczała 2 mln zł. Kilka lat później,
jesienią 2010 r., tj. tuż przed przegranymi przez niego wyborami zaoferował
SGGW ponad 13 mln zł, ale bez zabezpieczenia środków w budżecie. Pałac
nadal pozostał własnością uczelni. Mijały lata.

P

o wyjaśnieniu kwestii ewentualnych spadkobierców SGGW ponownie
próbowała sprzedać pałac Wierusz-Kowalskich w drodze otwartych
przetargów. Cena wywoławcza wynosiła ok. 10 mln zł. Burmistrz Arkadiusz
Kosiński cierpliwie chodził wokół tej sprawy i ostatecznie, wobec braku innych oferentów, wynegocjował cenę 6,55 mln zł. Gmina Brwinów kupuje
działkę o powierzchni prawie 80 tys. m kw. Nieruchomość posiada nieregularny kształt wielokąta, z czego 15% stanowi zabudowa, a pozostała część
to tereny zielone do ewentualnej zabudowy oraz park. W skład zabudowy
wchodzą m.in. pałac – jednopiętrowy budynek (wg ewidencji zabytków
z 1936 r.) o powierzchni użytkowej 889 m2, dobudowana przez uczelnię aula
wykładowa, domonty od strony ul. Przejazd (domonty to popularne w latach 60. i 70. budynki mieszkalne szybko składane w całość na miejscu przeznaczenia np. jako hotele, pomieszczenia administracyjne itp.), królikarnia,
przepiórkarnia, zwierzętarnia, obora dydaktyczna i wybieg dla krów. – Do
projektu budżetu na rok 2016 będę proponował wprowadzenie dokumentacji projektowej rewitalizacji pałacu Wierusz-Kowalskich wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu. Myślę, że przy tak skomplikowanym
obiekcie, gdzie potrzebne są ekspertyzy i opinie konserwatora, dokumentację, którą zlecimy na początku roku, otrzymamy na jego koniec. To są długotrwałe procedury. Pierwsze prace będziemy planowali na 2017 i 2018 rok
– zapowiedział burmistrz Arkadiusz Kosiński. W pałacu w przyszłości powstanie centrum kultury. Gmina już wcześniej zadba o przypałacowy park,
oczyszczając zaniedbaną część z chaszczy i otwierając go dla mieszkańców.

Brwinów wśród 20 wyróżnionych gmin
Brwinów otrzymał tytuł „Przyjazna Gmina 2015”. Rozstrzygnięcie konkursu miało miejsce 21 października 2015 r.
w Świdnicy podczas konferencji przygotowawczej Kongresu
Turystyki Polskiej.

G

mina Brwinów znalazła się
wśród 20 laureatów w kategoriach: gminy miejskie, gminy miejsko-wiejskie, gminy wiejskie. Tegoroczna, już VII edycja konkursu
związana była z obchodami 25-lecia
samorządności. Ideą „Przyjaznej
Gminy” jest wyłonienie najlepszych
samorządów w Polsce, wskazanie
kierunków rozwoju, a także promocja gmin w zakresie gospodarczym, społecznym, ekologicznym,
turystyczno-przyrodniczym i historyczno-kulturowym. Organizator
– Forum Biznesu – chce w ten sposób pokazać obraz przemian, jakie
zachodzą w gminach.

Fot. ARKADIUSZ KOSIŃSKI

R

Na zdjęciu: wnętrze pałacu, widok na drzwi wejściowe. Zdjęcie z 2010 r.



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, 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
Geodeta Gminny Gminy Brwinów, tel. 22 738 26 54
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

edakcje Forum Biznesu oraz
ForumBiznes.pl są jednocześnie partnerem medialnym Kongresu Turystyki Polskiej i konferencji
przygotowawczej, która odbyła się
w Świdnicy. – Turystyka postrzegana jest przez samorządy lokalne jako
ważny czynnik rozwoju gospodarczego. Jej podstawę stanowią zasoby
dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, które przy odpowiednim
zarządzaniu sprzyjają jej rozwojowi.
Turystyka to wciąż niedoceniana
branża w gospodarce narodowej.

Promowanie wiedzy, dobrych praktyk, wymiana doświadczeń mają
być głównym celem Kongresu. Liczę
także na to, że z wiedzy tej skorzystają samorządowcy, gdyż to właśnie
gminy i miasta prowadzą dobrą politykę turystyczną, przyczyniającą się do rozwoju nie tylko branży,
ale i swoich miejscowości – mówiła
Beata Moskal-Słaniewska, prezydent Świdnicy, która zapraszała
jednocześnie do udziału w przyszłorocznym Kongresie Turystyki Polskiej. W jego programie znajdą się
sesje plenarne, panele dyskusyjne,
warsztaty, seminaria, które pozwolą
na poszerzenie wiedzy, dzielenie się
doświadczeniami i czerpanie z dobrych praktyk.

Tegoroczne wyróżnienie związane
jest z jubileuszem samorządności
w Polsce. W sumie była to już VII
edycja programu.

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: 986
e-mail: straz.miejska@brwinow.pl
Redakcja biuletynu: Biuro Promocji, e-mail: promocja@brwinow.pl
Współpraca: Gminny Ośrodek Kultury w Brwinowie (str. 8–9)
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Prawie 1,6 mln zł dotacji
Gmina Brwinów z powodzeniem sięga po dotacje na przebudowę dróg. 27 października 2015 r. nastąpiło uroczyste podpisanie umowy dotyczącej dofinansowania przebudowy fragmentu ul. Lilpopa w Brwinowie oraz ul. Bukowej, Łosia, Przejazdowej i Wiejskiej w Otrębusach.

W

uroczystości, która odbyła
się w Urzędzie Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12, udział
wzięli m.in. wicewojewoda mazowiecki Dariusz Piątek, reprezentanci współpracujących instytucji
– Warszawskiej Kolei Dojazdowej
i Brwinowskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji – a także projektant i kierownik budowy,
radni Rady Miejskiej w Brwinowie
i dyrektorzy placówek oświatowych
w Otrębusach. Podpisy na dokumentach złożyli: wicewojewoda mazowiecki Dariusz Piątek, burmistrz
Arkadiusz Kosiński oraz skarbnik
gminy Brwinów Elżbieta Dolota.

P

Fot. Urząd Gminy Brwinów – pr

o uroczystości podpisania umowy w Urzędzie Gminy goście
udali się do Otrębus na odsłonięcie
pamiątkowej tablicy w miejscu zrealizowanej inwestycji.

R

ealizacja tego projektu była największą inwestycją drogową
gminy Brwinów w tym roku. Na
ciągu ulic Wiejska – Przejazdowa
– Bukowa ułożono nawierzchnię
asfaltową i wprowadzono elementy bezpieczeństwa ruchu. Na jezdni ulic Lilpopa i Łosia wykonano
nawierzchnię z kostki betonowej
ze skrzyżowaniami wyniesionymi, a w rejonie wartościowych
drzew w ul. Wiejskiej zwężono jezdnię, dbając jednocześnie
o przyrodę.

Komentarz burmistrza Arkadiusza Kosińskiego
na temat tegorocznego cyklu spotkań z mieszkańcami

Wielkie dzięki! – za serię 16 spotkań, którą zamknęliśmy
spotkaniem w OSP w Brwinowie w niedzielę 18 października. Z całego serca dziękuję wszystkim osobom, które
wzięły udział w spotkaniach za poświęcony czas i autentyczne zainteresowanie sprawami Naszej Gminy. I za trudne pytania oraz za słowa życzliwości i otuchy, dodające mi energii i motywujące do działania. Jeszcze raz:
wielkie dzięki!!!
PS. Z kronikarskiego obowiązku podaję, że 16 tegorocznych tradycyjnych
jesiennych spotkań trwało łącznie 2324 minuty (tj. 38 godzin i 44 minuty),
czyli średnio 145 minut na każde spotkanie.
Najdłuższe były spotkania w Otrębusach, Brwinowie (OSP) i w Kaniach,
zaś najkrócej trwały spotkania w Biskupicach, Mosznie i Koszajcu.

38 godzin 44 minuty

łączny czas jesiennych spotkań Burmistrza z mieszkańcami

Podziękowanie
za przeprowadzenie wyborów
do Sejmu i Senatu RP

R

ealizacja projektu była możliwa
dzięki dofinansowaniu w wysokości 1 595 472,00 zł pozyskanemu
przez gminę Brwinów z Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych 2012–2015. Całkowity
koszt inwestycji to prawie 3,5 mln
zł. Większą część kosztów pokryta
została z budżetu gminy Brwinów.

			

Serdecznie dziękuję wszystkim osobom, które
pracowały w komisjach obwodowych oraz przyczyniły się
do sprawnego i rzetelnego przeprowadzenia wyborów parlementarnych. Swój udział w tym mieli zarówno członkowie komisji
obwodowych, ich przewodniczący i zastępcy, jak również pracownicy Urzędu Gminy Brwinów. Szczególne podziękowania należą się
urzędnikowi wyborczemu – sekretarz gminy Annie Kozłowskiej
oraz jej współpracownikom.
W naszej gminie gościliśmy obserwatorów Organizacji
Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, którzy przyglądali się procedurom. Wybory na naszym terenie przebiegały spokojnie, a liczenie głosów było dokładne i rzetelne.
Dziękuję zarządcom nieruchomości za udostępnienie pomieszczeń
na siedziby obwodowych komisji wyborczych oraz Straży Miejskiej
w Brwinowie i policji za czuwanie nad utrzymaniem porządku
w czasie głosowania.
					
					

Na zdjęciu powyżej: Moment podpisania umowy. Od lewej: burmistrz Arkadiusz Kosiński, wicewojewoda Dariusz
Piątek oraz skarbnik gminy Brwinów Elżbieta Dolota.
Na zdjęciu poniżej: Przy Toeplitzówce w Otrębusach została odsłonięta tablica pamiątkowa. W uroczystości wzięły
też udział dzieci z pobliskiego przedszkola, które w ten piękny dzień wybrały się na spacer.

Burmistrz Gminy Brwinów
Arkadiusz Kosiński

Wyniki wyborów
parlamentarnych

Fot. Urząd Gminy Brwinów – pr

Gmina Brwinów znajduje się
w okręgu nr 20 w wyborach
do Sejmu oraz w okręgu nr 41
w wyborach do Senatu. Mandaty parlamentarne uzyskało
12 posłów i 1 senator.
Posłowie: 6 mandatów zdobyło Prawo i Sprawiedliwość (Mariusz Błaszczak, Jacek Sasin, Jan Szyszko, Anita Czerwińska, Piotr Uściński, Andrzej Smirnow), 4 mandaty zdobyła
Platforma Obywatelska (Małgorzata
Kidawa-Błońska, Jan Grabiec, Michał Kamiński, Kinga Gajewska).
Po jednym reprezentancie z naszego okręgu mieć będą komitety wyborcze Nowoczesna Ryszarda Petru
(Kamila Gasiuk-Pihowicz) oraz Kukiz'15 (Stanisław Tyszka). Senatorem
został Konstanty Radziwiłł (PiS).

4 ratusz
Biuletyn informacyjny Ur z ę d u G m i n y B rw i n ó w
n r 5 0 | 4 l i stopa da 2 0 1 5

Brwinów Gminą Fair Play
Gmina Brwinów została wyróżniona w XIV edycji konkursu Gmina Fair Play – Certyfikowana
Lokalizacja Inwestycji. Burmistrz Arkadiusz
Kosiński został Samorządowym Menedżerem Roku.

P

Gmina Brwinów
oferuje

nieruchomości
na sprzedaż
i do dzierżawy
Najbliższe przetargi:
25 listopada 2015 r.
(rejon ul. Bratniej)
oraz 18 grudnia 2015 r.
(pozostałe działki).
Informacje na www.
oferta.brwinow.pl)

Brwinów, rejon ul. Bratniej
25 działek
powierzchnia:
od 900 do 1514 m2
ceny wywoławcze: od 126.140 zł
Działki mają funkcję mieszkaniowo-usługową. Znajdują się na terenie
rozpościerającym się od strony
ulicy Bratniej w kierunku torów
PKP. Jest to teren płaski, porośnięty
trawami i pojedynczymi drzewami.

odczas uroczystej gali, która odbyła się 23 października 2015 r.
w hotelu Bristol w Warszawie, głośno było o gminie Brwinów. Chwalono tempo prowadzenia własnych
inwestycji oraz dobre podejście do
przedsiębiorców. Instytut Badań
nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym przy Krajowej
Izbie Gospodarczej promuje w ten
sposób sprawne działanie samorządów, ich pracę na rzecz długofalowego rozwoju i profesjonalne podejście do obsługi inwestorów.

Parzniew, ul. Działkowa
powierzchnia działki: 9 697 m2
cena wywoławcza: 3 360 000 zł
Działka przeznaczona jest
pod wielorodzinną zabudowę
mieszkaniową z dopuszczeniem
usług nieuciążliwych.

Działka w atrakcyjnym miejscu,
w otoczeniu willowej zabudowy.
Znajdują się na niej fragmenty przedwojennego budynku. Urząd Gminy
Brwinów dysponuje dokumentacją
pozwalającą na odbudowę willi,
jeśli taka byłaby wola inwestora.

W Polsce niewiele jest obiektów użyteczności publicznej budowanych w technologii pasywnej. Tak nowoczesna hala
sportowa powstanie w Brwinowie. Połączenie najnowszych
rozwiązań stosowanych w budownictwie z troską o środowisko
będzie nie lada wyzwaniem dla inwestora i wykonawcy.

Kanie, ul. Szkolna
powierzchnia działki: 3 594 m2
cena wywoławcza: 990 000 zł
Działka pod usługi nieuciążliwe,
położona między drogą wojewódzką
nr 719 (trasa Warszawa – Grodzisk
Maz.), a ul. Szkolną. Na działce
znajdują się pozostałości budynku
gospodarczego o pow. 30 m².

Informacje:
Referat Gospodarki
Nieruchomościami,
Urząd Gminy
Brwinów
ul. Grodziska 12,
pokój 204, II piętro,
tel. 22 738 26 13 lub
22 738 26 53

piątek 23 października 2015 r.
burmistrz gminy Brwinów
Arkadiusz Kosiński podpisał umowę dotyczącą budowy pasywnej hali
sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu i przebudową budynku
gimnazjum przy ul. Piłsudskiego
w Brwinowie. Realizatorem projektu będzie spółka KARTEL SA z Jędrzejowa, która sprawdziła się już
jako solidny wykonawca budynku
gimnazjum w Otrębusach.

U

roczyste podpisanie umowy
odbyło się w urzędzie Gminy
Brwinów. Wzięli w nim udział m.in.
wiceprezesi zarządu spółki Kartel
SA Paweł Karpiński i Tomasz Sękiewicz, dyrektor ZS nr 1 w Brwinowie
Anna Kurman, przewodnicząca
Rady Rodziców Agnieszka Rudzińska oraz pracownicy Urzędu Gminy
zaangażowani w przedsięwzięcie.
Inspektorem nadzoru, czuwającym
nad wykonaniem, będzie Marzena
Kaleta, która niedawno zakończyła
realizację dużej i wymagającej inwestycji – rewitalizację Parku Mazowsze. Projektantem budynku jest
architekt Tomasz Pyszczek z firmy

Architektura Pasywna Pyszczek
i Stelmach Sp.J. z Krakowa.
udynek o powierzchni zabudowy 1914 m² ma posiadać trzy
kondygnacje. Znajdą się w nim
m.in.: arena sportowa (z możliwością podziału na trzy części), cztery
zaplecza szatniowo-sanitarne, hol,
pokoje trenerów, siłownia, pomieszczenia techniczne i magazyny.

B

W

idownia będzie wyposażona
w 224 miejsca siedzące. Łączna powierzchnia areny o wymiarach
44,75 m x 22,50 m oraz wysokości
7,05 m umożliwi rozgrywanie spotkań na poziomie krajowym. Oprócz
budowy samej hali będzie zagospodarowany teren wokół. Zostaną też
poprawione błędy popełnione przy
budowie gimnazjum, które zostało
oddane do użytku w 2007 r. Brakuje
tam toalet, latem na piętrze jest bardzo gorąco za sprawą przeszklonego
dachu, a budynek jest niedostępny
dla osób niepełnosprawnych.

K

oszt inwestycji to ponad 9 mln zł.
Przewidywany termin zakończenia prac to 30 czerwca 2017 r.
Fot. Urząd Gminy Brwinów – pr

Warunkiem
przystąpienia
do przetargu jest
wpłacenie wadium
w wysokości 10% ceny
wywoławczej
nie później niż na 5 dni
przed przetargiem.

ramach konkursu przyznane
zostały także indywidualne
wyróżnienia: „Samorządowy Menedżer Roku” – za ponadprzeciętne zaangażowanie w pracę na rzecz
gminy. Organizatorzy konkursu
podkreślają, że szanse na zdobycie
tego tytułu mają ci samorządowcy,
którzy poświęcając swój czas i wykorzystując swoją wiedzę, wnoszą
szczególny wkład w rozwój społeczności. W tym roku taki tytuł przyznano trzem osobom. Jest wśród
nich burmistrz Arkadiusz Kosiński.

Hala sportowa na miarę XXI wieku

W

Brwinów, ul. Żwirowa
powierzchnia działki: 3 981 m2
cena wywoławcza: 820 000 zł

W

Na zdjęciu: wymiana podpisanych egzemplarzy umowy. Ze strony firmy Kartel z Jędrzejowa podpisali ją wiceprezesi, w imieniu gminy Brwinów: burmistrz Arkadiusz Kosiński i skarbnik Elżbieta Dolota.
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Zmiany w odbiorze śmieci od mieszkańców
Nowości w systemie odbioru: w przetargu została wyłoniona
jedna firma odbierająca odpady z terenu całej gminy, są nowe
harmonogramy i zmiana numeracji rejonów. Nowością jest też
oddzielna segregacja szkła.

P

rzetarg na odbieranie odpadów
od mieszkańców gminy Brwinów wygrała firma SITA Polska Sp.
z o.o. (obecnie SITA zaczyna odchodzić od dawnej nazwy i wprowadza
nowe logo: SUEZ).
Obok:
stare logo SITA.
Poniżej:
nowa identyfikacja
wizualna firmy.

Z

punktu widzenia mieszkańców
rejonów położonych na południe od torów PKP, które dotychczas
obsługiwała firma SIR-COM, zmiana odbyła się niemal niezauważalnie: odpady odbierane były według
ustalonych wcześniej harmonogramów, a nawet pozostały te same
pojemniki na odpady. Dla mieszkańców północnej części gminy wynik przetargu oznacza kontynuację
odbioru odpadów przez tę samą firmę, którą mieszkańcy znają już od
co najmniej dwóch lat – a niektórzy
nawet dłużej. Dobra wiadomość dla
wszystkich: po przetargu nie zmieniają się stawki opłat za śmieci.

N

owością jest chipowanie pojemników na śmieci. Na terenie
gminy Brwinów wprowadzany jest
system identyfikacji pojemników
w technologii RFID. – Poprzez przypisanie konkretnego pojemnika na
odpady zmieszane do danego punktu odbioru nowy system pozwala na
kontrolowanie, czy firma wywożąca
śmieci prawidłowo realizuje tę usługę – wyjaśnia Bartłomiej Perzyński
z Referatu Gospodarki Komunalnej.
Zbierane też będą informacje dotyczące masy śmieci odbieranych na
terenie gminy, segregowanych oraz
zmieszanych.

P

racownicy firmy SITA już rozpoczęli wyposażanie pojemników w transpondery służące do ich
identyfikacji. – Chipowanie odbywa
się przy okazji odbioru odpadów,
ale jeśli zajdzie taka potrzeba, prosimy o udostępnienie pojemników
na prośbę pracowników firmy SITA
także poza wyznaczonymi terminami – apeluje Sylwia Wiłkojć-Kowalska. Od teraz wystawiane pojemniki
będą odczytywane po chipie, ważone i opróżniane. Gmina Brwinów
uzyska informację, jaka jest rzeczywista masa odebranych śmieci.
Z drugiej strony pracownicy Refe-

ratu Gospodarki Komunalnej będą
mogli czuwać nad realizacją usługi
przez firmę: chip przekazuje także
informację dotyczącą daty oraz godziny odbioru śmieci z każdej posesji.
ieszkańcy otrzymują ulotki z
harmonogramem przy okazji
odbioru odpadów. Można je także
pobrać w postaci elektronicznej ze
strony eko.brwinow.pl. Nastąpiły zmiany w numeracji rejonów po
stronie północnej – dawne rejony 1,
2, 3, 4 i 5 zyskały nową numerację:
11, 12, 13, 14 i 15. Nie ma zmiany rejonów znajdujących się na południe
od torów PKP: w dalszym ciągu będzie ich 10. Nie ulega też zmianie
podział na ulice w poszczególnych
rejonach.

M

K

olejną zmianą i nowością jest
oddzielenie odbiorów szkła od
innych odpadów segregowanych.
W obecnym kształcie mieszkańcy
powinni pilnować czterech terminów
dotyczących odbiorów: odpadów zielonych, odpadów zmieszanych, odpadów surowcowych (papier, metal,
tworzywa sztuczne) i szkła.

Z

mieniły się terminy odbiorów
odpadów wielkogabarytowych.
Dla rejonów 1, 2, 3, 4 jest to pierwsza
sobota miesiąca, dla rejonów 5, 6, 7,
15 – druga sobota miesiąca, dla rejonów 8, 9 ,10 – trzecia sobota miesiąca oraz dla rejonów 11, 12, 13, 14
– czwarta sobota miesiąca.

Z

zabudowy wielorodzinnej na
północ od torów PKP odpady
wielkogabarytowe odbierane będą
w drugą i czwartą sobotę miesiąca, natomiast z zabudowy wielorodzinnej na południe od torów PKP
w pierwszą i trzecią sobotę miesiąca.
Odpady wielkogabarytowe należy
zgłaszać pod numerem telefonu 22
738 25 91 najpóźniej na 3 dni robocze przed terminem odbioru.

Bądź eko!
Segreguj szkło!
Wrzucamy szklane
butelki i słoiki oraz
szklane opakowania
po kosmetykach itp.
Nie wrzucamy szkła
żaroodpornego, szkła
okiennego, porcelany,
ceramiki, luster, doniczek, świetlówek itp.

Wszyscy śmiecimy, wszyscy płacimy
Wszyscy mieszkańcy, którzy korzystają z organizowanego
przez gminę systemu odbioru odpadów, powinni uiszczać
„opłatę śmieciową”. Wobec dłużników egzekucję należności
prowadzić będzie urząd skarbowy.

N

owy system odbioru odpadów
funkcjonuje już dwa lata. Większość mieszkańców gminy Brwinów
bez dodatkowych wezwań regularnie i terminowo uiszcza opłatę za
wywóz śmieci:
do 15 września
– za odbiór odpadów w III kwartale
do 15 grudnia
– za odbiór odpadów w IV kwartale
do 15 marca
– za odbiór odpadów w I kwartale
do 15 czerwca
– za odbiór odpadów w II kwartale

O

soby, które zalegają z płaceniem
i nie reagują na upomnienia
wysyłane przez urząd gminy, nie
mogą jednak liczyć na to, że uda
im się „zaoszczędzić” kosztem tych,
którzy ponoszą opłaty. Zgodnie z
zapisami znowelizowanej Ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w

gminach od 1 lutego 2015 r. egzekucję należności w sprawach dotyczących opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi prowadzi
urząd skarbowy.
gzekucja należności może być
prowadzona m.in. z pieniędzy,
z wynagrodzenia za pracę, ze świadczeń emerytalnych oraz ubezpieczenia społecznego, a także z renty
socjalnej, z rachunków bankowych
oraz z ruchomości zajmowanych
przez komornika. Wiąże się to także z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów i opłat związanych z egzekucją administracyjną.
Upomnienie nadsyłane przez Urząd
Gminy Brwinów jest dla dłużników
ostatnim dzwonkiem: aby uniknąć
nieprzyjemności i przykrych konsekwencji, trzeba regularnie płacić
za odbiór śmieci w wyznaczonym
terminie.

E

Zaproszenia dla przedsiębiorców
Przedsiębiorcy mogą skorzystać z bezpłatnych porad i warsztatów. Zakład Ubezpieczeń Społecznych organizuje w dniach
23–27 listopada 2015 r. akcję „ZUS dla biznesu”. Zainteresowani
mogą korzystać także z comiesięcznej oferty Centrum Smolna.

K

lienci Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych będą mogli w ramach akcji „ZUS dla biznesu” zasięgnąć porad i wziąć udział w seminariach tematycznych, które odbędą
się w ostatnim tygodniu listopada
w terenowych jednostkach ZUS.
Nowi i przyszli przedsiębiorcy
otrzymają informacje na temat prowadzenia własnego biznesu. – Dla
obecnych płatników przygotowaliśmy porady związane z prawidłowym przekazywaniem dokumentów ubezpieczeniowych. Wykazywane w nich dane mają wpływ na
rozliczanie kont płatników składek
w ZUS – zachęcają organizatorzy.
Szczegółowe informacje będą do-

stępne na stronie www.zus.pl oraz
w terenowych placówkach ZUS.
o miesiąc pojawia się nowa
oferta szkoleń oferowanych
bezpłatnie przez Centrum Smolna
w Warszawie. W ramach współpracy samorządów Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego mogą w nich
uczestniczyć bezpłatnie mieszkańcy
gminy Brwinów: zarówno przedsiębiorcy, jak też osoby, które dopiero
myślą o rozpoczęciu własnej działalności biznesowej. Wśród tematów
w listopadzie są m.in. podatek VAT,
negocjacje oraz „Jak zacząć... środki na własny start”. Więcej informacji na temat szkoleń na stronie:
firma.um.warszawa.pl

C
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Świetlica ŚOPS
w nowej odsłonie
26 października br. odbyło się
uroczyste otwarcie nowo
wyremontowanej świetlicy
socjoterapeutycznej przy ul.
Grodziskiej 31 w Brwinowie.
Gruntowna
modernizacja
była możliwa dzięki pomocy
fundacji Formika Dzieciom,
której fundatorem jest firma Formika Flexo Printing,
mająca swoją siedzibę i zakład
produkcyjny w przemysłowej
części Parzniewa.

J

uż po południu świętowanie rozpoczęły dzieci i ich rodziny. Odbyło się pierwsze przecinanie wstęgi,
a na wszystkich zebranych czekały
słodkości i zabawy. Nie obyło się
też bez okrzyków radości na widok
pięknie wyglądających pomieszczeń
świetlicy. Wieczorem do świetlicy
zostali zaproszeni wszyscy, którzy
przyczynili się do modernizacji,
a także grono współpracowników
oraz przyjaciół ŚOPS.

R

emont i modernizacja świetlicy
nie mogłyby zostać zrealizowane bez pomocy i życzliwości wielu
osób, przede wszystkim Fundacji
Formika Dzieciom, która dofinansowała znaczną część prac. W dowód wdzięczności za okazane serce
dyrektor ŚOPS Joanna Dzierzba
wręczała figurki Świetlicowych
Aniołów, mówiąc: :
Dzisiejszy dzień jest dla mnie bardzo
ważny. Bardzo długo czekaliśmy na
otwarcie świetlicy socjoterapeutycznej. Naszej świetlicy, która stara się
być miejscem przyjaznym dla każdego. Moje całe serce przepełnia jedno
słowo – DZIĘKUJĘ. Dziękuję wielu dobrym ludziom, dzięki którym
możemy oddać do dyspozycji dzieci
przepięknie wyremontowany i zmodernizowany budynek:
Pani Annie Stankiewicz – Prezes
Fundacji FORMIKA DZIECIOM

oraz Panu Hubertowi Stankiewiczowi – Członkowi Zarządu Fundacji
– za wsparcie finansowe, dzięki któremu niemożliwe stało się możliwe.
Za ogromne serce, życzliwość i ciepło;
Panu Sławomirowi Walendowskiemu – Zastępcy Burmistrza Gminy
Brwinów – za zaangażowanie nie
tylko w kwestie techniczne związane
z remontem, ale za wielką wrażliwość na sprawy społeczne;
Panu Arkadiuszowi Kosińskiemu –
Burmistrzowi Gminy Brwinów – za
stałe i życzliwe czuwanie nad naszymi sprawami;
Pani Elżbiecie Dolocie – Skarbnikowi Gminy Brwinów – i Pani
Bogumile Rypkowskiej – Głównej
Księgowej ŚOPS – za kompetencję
i profesjonalny nadzór finansowy
nad świetlicowymi wydatkami;
Radzie Miejskiej w Brwinowie
i Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego – za życzliwość,
zrozumienie i wrażliwość na sprawy
społeczne w naszej Gminie;
Pracownikom Referatu Inwestycji
i Remontów Urzędu Gminy Brwinów
– Pani Urszuli Wróbel, Pani Lidii
Stachyrze i Panu Rafałowi Rychcikowi – za trzymanie ręki na pulsie
i nadzwyczajną dbałość o sprawy
techniczne;
Pracownikom Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy

Brwinów – Pani Sylwii Wiłkojć-Kowalskiej, Pani Jadwidze Kochańskiej,
Panu Radosławowi Kląskale – za
wsparcie nawet w najdrobniejszych
kłopotach;
Pani Edycie Osmańskiej-Jakóbik
z Referatu Ochrony Środowiska
Urzędu Gminy Brwinów za piękny
ogródek;
Panu Borysowi Rychlickiemu – za
przepiękne zdjęcia na wystawę „Rodzina – Przyjaźń – Świetlica”;
Pani Basi Szałaj – Inspektorowi
Sanepidu z Pruszkowa – za życzliwość i kompetencję;
Panu Jackowi Janowskiemu – Zastępcy Burmistrza Gminy Brwinów
– obecnie na emeryturze – za wielo-

letnią współpracę i wsparcie w najtrudniejszych chwilach oraz ogromny
szacunek do każdego człowieka;
I wreszcie – ogromne podziękowania dla moich wychowawców
z Działu Wspierania Rodziny ŚOPS
za serce, wrażliwość, zaangażowanie
– jestem szczęśliwa, mając możliwość
pracy z takim zespołem.
– Joanna Dzierzba
dyrektor Środowiskowego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Brwinowie
Na zdjęciach u góry: Sala na górze
zmieniła się nie do poznania!
Na szczególne podziękowania zasłużyli państwo Stankiewicz i zastępca
burmistrza Sławomir Walendowski.

Seniorzy świętowali swój dzień na wycieczce do Puszczy Kampinoskiej
Fot. ŚRODOWISKOWY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Jesień często jest utożsamiana z jesienią życia. Może dlatego Międzynarodowy Dzień Osób Starszych obchodzony jest
1 października, a Europejski Dzień Seniora 20 października? Tradycją się stało jesienne świętowanie Dnia Seniora przez
Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej w Brwinowie.

T

ym razem 40 osobową grupą
osób starszych i niepełnosprawnych wraz z opiekunami pojechaliśmy do Puszczy Kampinoskiej.
Zobaczyliśmy 105-letnią Chatę Mazowiecką, poznaliśmy życie przodków, ich narzędzia, wystrój domów
i obejście. Byliśmy w Muzeum
Puszczy Kampinoskiej, o którym
opowiadała nam pani leśnik, zobaczyliśmy faunę i florę występującą
na terenie puszczy. Spacerem prze-

szliśmy ścieżką edukacyjną i nowym pomostem wybudowanym na
terenie bagien do wieży widokowej,
a z niej zachwycaliśmy się panoramą
Kampinosu. A potem na polanie bawiliśmy się jak dzieci przy akompaniamencie akordeonisty Pana Zdzisia i przypominaliśmy sobie zabawy
i piosenki z lat dzieciństwa. Wycieczkę zakończyliśmy tradycyjnie
obiadem i wróciliśmy do Brwinowa.
– Elżbieta Oskiera
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Podwarszawskie
Trójmiasto
Ogrodów :

MiEszkańcy
wypowiadają się
w konsultacjach
O spójne zagospodarowanie terenów zieleni zadbają samorządy Brwinowa, Milanówka i Podkowy Leśnej w ramach realizacji
wspólnego projektu „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów”. W dniach od 23 października do 20 listopada 2015 r. trwają konsultacje społeczne „Koncepcji programowo-przestrzennej rozwoju terenów zieleni na obszarze PTO”.

O

rganizatorem konsultacji jest
krakowska firma „Marcin Gajda Architektura Krajobrazu”, która
opracowuje dla Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów „Strategię
rozwoju terenów zieleni na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta
Ogrodów wraz z opracowaniem
inwentaryzacji zasobów przyrodniczych i koncepcją nowych nasadzeń”.
W ramach tego zadania powstaje
koncepcja programowo-przestrzenna, pokazująca, w jaki sposób w
trzech gminach można stworzyć jednolity system zieleni m.in. dobierając
odpowiednie gatunki roślin, tworząc

Koncepcja CMENTARZa
w Żółwinie

P

owierzchnia grzebalna cmentarza wyniesie 3,5 ha. W jego rejonie powstanie parking na ponad 100
samochodów. Na cmentarzu znajdą
się kwatery grzebalne: groby ziemne
i murowane, groby rodzinne i przeznaczone dla dzieci. Powstanie również kolumbarium i zostanie wyznaczony teren przeznaczony na groby
urnowe. W południowo-zachodniej
części nieruchomości zaplanowano
lokalizację domu przedpogrzeboDOM PRZEDPOGRZEBOWY

WEJŚCIE GŁÓWNE
NA CMENTARZ

PROJEKTOWANE
OGRODZENIE

KOLUMBARIUM

PROJEKTOWANY PARKING

system informacji przestrzennej oraz
wybierając małą architekturę. Prace
nad tym dokumentem poprzedzone
zostały wykonaniem inwentaryzacji istniejących zasobów przyrodniczych, w tym m.in. pomników przyrody. Po przeprowadzeniu konsultacji społecznych zadaniem wykonawcy będzie jeszcze stworzenie planu
działań pielęgnacji i odnowy istniejących terenów zieleni oraz usystematyzowanie wyników dotychczasowej pracy i ujęcie ich w dokumencie
strategicznym pn. „Strategia rozwoju
terenów zieleni na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów”.

K

onsultowany dokument opisuje charakterystykę istniejących
terenów zieleni, wskazuje ich mocne
i słabe strony, a także prezentuje model rozwoju terenów zieleni Brwinowa, Milanówka i Podkowy Leśnej.
Sugestie mieszkańców dotyczące
urządzenia parków i skwerów oraz terenów leśnych mogą wpłynąć na poprawę stanu środowiska oraz jakości
życia w harmonii z przyrodą. Równolegle z prowadzonymi konsultacjami
trwają prace nad ostateczną wersją dokumentu. Zostanie on dopracowany
graficznie i uzupełniony o spisy tabel
i rysunków. Wszelkie uwagi dotyczące

treści należy przesyłać bezpośrednio
na adres wykonawcy: Marcin Gajda
Architektura Krajobrazu, ul. Juliusza
Lea 116, 30-133 Kraków lub na adres
e-mail: m.vogt@gajda-ak.pl.
Projekt „Podwarszawskie Trójmiasto
Ogrodów – poprawa spójności obszaru
Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie
polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej
i komunikacji” współfinansowany jest
ze środków Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz ze środków budżetu państwa.

W dniach 19 października – 2 listopada 2015 r. trwały konsultacje koncepcji projektowanego
cmentarza komunalnego w Żółwinie. Mieszkańcy Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów
mogli wypowiedzieć się na temat przygotowanej przez projektanta dokumentacji. Zakładanie
cmentarza dzisiaj jest niełatwą inwestycją, a jego zaprojektowanie – sporym wyzwaniem.
wego wraz z niezbędnym zapleczem
sanitarnym i administracyjno-gospodarczym. Na cmentarzu przewidziano również punkty czerpalne
wody i miejsca przeznaczone do składowania odpadów. Teren cmentarza
będzie oświetlony. Projektant tworzy
też koncepcję cmentarnych alejek
i rozplanowania zieleni itp. W promieniu 150 m od granicy powierzchni grzebalnej cmentarza wyznaczona
zostanie dodatkowo strefa ochronna.

W

szystkie uwagi zostaną przekazane wykonawcy dokumentacji. Termin realizacji: 19 lutego 2016 r.
Projekt „Podwarszawskie Trójmiasto
Ogrodów – poprawa spójności obszaru
Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie
polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej
i komunikacji” współfinansowany jest
ze środków Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz ze środków budżetu państwa.
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Piotr Paleczny oraz Kwartet Prima Vista

22 listopada w Sali Kameralnej OKeja prawdziwa perła muzyczna – wydarzenie godne światowych filharmonii. To już druga taka okazja, aby gościć na naszej scenie Piotra Palecznego,
wybitnego pianistę i pedagoga wraz ze znanymi skądinąd muzykami Kwartetu Prima Vista.
W roku konkursu chopinowskiego, również w Brwinowie, będziemy mogli usłyszeć utwory
Fryderyka Chopina w wykonaniu z najwyższej półki i warto tutaj przypomnieć, iż podobny
mariaż sceniczny przyniósł muzykom w 1999 roku Fryderyka (nomen omen) – nagrodę
Polskiej Akademii Fonograficznej za wspólną płytę The best of Fryderyk Chopin oraz trzy lata
później platynową płytę.

22 LISTOPADA, 18.00
Sala Kameralna OKej
ORGANIZATORZY:

Jesień zaczęła się Chopinem
Joanna Kozłowska

Tegoroczny październik był dla świata muzycznego miesiącem wyjątkowym,
przebiegał bowiem pod znakiem odbywającego się co pięć lat Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina, zwanego potocznie
konkursem chopinowskim. Tak oto po raz kolejny okazało się, że twórczość naszego narodowego kompozytora na tyle mocno inspiruje pianistów z całego
świata, by stanąć do rywalizacji w interpretacji dzieł mistrza w jego rodzinnym
mieście Warszawie.
W obecnej, siedemnastej już, edycji konkursu udział wzięło 78 pianistów z dwudziestu krajów, których oceniało 17-osobowe jury złożone z największych autorytetów pianistyki z całego świata. Tak więc z dumą powtórzyć możemy słowa
Cypriana Kamila Norwida, którymi określił kompozytora: ,,Rodem warszawianin,
sercem Polak, a talentem świata obywatel”.
Po raz kolejny gmach Filharmonii Narodowej rozbrzmiewał dźwiękami żwawych
mazurków, nostalgicznych kujawiaków czy wirtuozowskich koncertów.
Fryderyk Chopin, znany ówczesnym jako wybitny pianista wirtuoz, był przede
wszystkim kompozytorem potrafiącym zamknąć w formie nut swą tęsknotę za
utraconą na zawsze ojczyzną i swój zachwyt nad pięknem polskiej muzyki ludowej. Zdobyty w czasie edukacji w Konserwatorium Warszawskim w klasie Józefa

Elsnera szlif w dziedzinie kompozycji posłużył Chopinowi do nadania artystycznej formy zasłyszanym na wsi melodiom: przyśpiewkom ludowym, dźwiękom
chłopskiej kapeli. Motywy zaczerpnięte z polskiej muzyki ludowej, które zachwycały swą surową prostotą, a które kompozytor przedstawił całemu światu,
do dziś inspirują rzesze młodych pianistów na każdym z kontynentów. Szkoda
by było, aby przez nasze społeczeństwo pozostały niezauważone.
Już od wczesnych lat szkolnych zapoznajmy dzieci z sylwetką tego niezwykłego
kompozytora, będącego powodem do dumy gdziekolwiek by nas życie nie zaprowadziło. Audycja muzyczna, która odbyła się w szkołach gminy Brwinów na
początku października, kierowała uwagę dzieci na muzykę Fryderyka Chopina.
Słuchacze wspólnie poszukiwali pierwiastków polskich w dźwiękach Mazurka
F-dur. Zachęceni zostali również do poszukiwania inspiracji w otaczającej nas
kulturze i udziału w jej tworzeniu.
Czy znalibyśmy Chopina takiego jakiego znamy, gdyby nie wakacje w Szafarni?
Czy powstałyby ballady, fantazje, scherza, gdyby nie kontakt kompozytora
z twórczością ludową, jego uważne obserwowanie świata i ogromna otwartość
na ludzi?

RATUSZ
ratusz 9
Biuletyn informacyjny Ur z ę d u G m i n y B rw i n ó w
n r 5 0 | 4 l i stopa da 2 0 1 5

SENIORZY PRZED KOMPUTEREM

wieści z UKW

Rozpoczął się kolejny semestr zajęć komputerowych. Z roku na rok widać zmianę podejścia seniorów do nowoczesnych technologii i to jak dużo o nich wiedzą. Kiedy przed kilku laty rozpoczynaliśmy kursy komputerowe, większość kursantów nie korzystała z komputera, telefon komórkowy wydawał się nowinką, a internet
był tajemniczy i obcy.
Dziś sytuacja wygląda zupełnie inaczej i można to wiązać
zarówno z prowadzonymi zajęciami, jak i z samą zmianą
podejścia do technologii w ogóle. Według ankiety przeprowadzonej na początku zajęć komputerowych, organizowanych w ramach Brwinowskiego Uniwersytetu Każdego
Wieku, uczestnicy zajęć – głównie seniorzy – potrafią korzystajać z komputera i to robią (pytanie obejmowało zarówno obsługę komputerów stacjonarnych, jak i laptopów).
Odpowiedzi takiej udzieliło ponad 80% spośród ankietowanych. Znaczna grupa używa też smartfonów lub tabletów – taką umiejętnością pochwaliła się aż 1/3 kursantów.
Ciekawie też wyglądają odpowiedzi na pytania o umiejętności, którymi władają studenci BUKW. Ponad 70% korzysta lub umie korzystać z poczty elektronicznej, a ponad połowa korzysta z dostępu do mediów w internecie.
W ankiecie pytaliśmy też o kierunek, jaki powinien ich zdaniem obrać program kursu. Największym zainteresowaniem cieszy się tematyka edukacji w sieci i komunikatorów – ponad 60% odpowiadających zaznaczyło
te działy. Natomiast ponad połowa oczekuje również zajęć traktujących o portalach społecznościowych czy
dostępie do mediów elektronicznych.
Cieszy, że kiedyś tak obcy seniorom świat technologii staje się im coraz bardziej bliski i oswojony, a nauka
może być też odkrywaniem nowych pasji. [MKL]

CZAR JABŁKA
jabłko... owoc pełen magii i znaczeń, bohater baśni, mitów
i legend, symbol pokusy, ale również atrybut władzy
jabłko... soczyste, lekko kwaśne, może przybierać niezwykłe
stroje kulinarne – szarlotki i musy, chutneye i pikantne farsze
spróbujmy zmierzyć się z bogactwem tego owocu w wieczorze Czar Jabłka, w którym m.in. ciekawe opowieści oraz
pyszny konkurs na danie z jabłka – tradycyjne lub nowatorskie

29 LISTOPADA, 17.00

6 listopada
JESIENNE DEKORACJE
warsztaty florystyczne
pod kierunkiem Aliny Pyrak
[Świetlica OK, ul. Krótka 10, Otrębusy]
18.00
7 listopada
40 LAT MINĘŁO
urodziny Gminnego Ośrodka
Kultury w Brwinowie
[OKej, ul. Wilsona 2, Brwinów]
18.00
14 listopada
BARWY JESIENI koncert muzyki
poważnej dla dzieci
[OKej, ul. Wilsona 2, Brwinów]
11.00
[Owca, ul. Cyprysowa 4, Owczarnia]
13.30
15 listopada
BARWY JESIENI koncert muzyki
poważnej dla dzieci
[Świetlica OK, ul. Krótka 10, Otrębusy]
11.00
21 listopada
FORUM ARTYSTÓW
ZIEMI MAZOWIECKIEJ
[OKej, ul. Wilsona 2, Brwinów]
18.00
22 listopada
KONCERT CHOPINOWSKI
Piotr Paleczny oraz Kwartet
Prima Vista
[OKej, ul. Wilsona 2, Brwinów]
18.00
26 listopada
BIORÓŻNORODNOŚĆ TO TAKŻE MY
Międzypokoleniowe Warsztaty
Ekologiczne
[OKej, ul. Wilsona 2, Brwinów]
10.00
29 listopada
CZAR JABŁKA
[OKej, ul. Wilsona 2, Brwinów]
17.00

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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Biblioteka inspiruje artystycznie
Biblioteka Publiczna w swojej filii w Otrębusach organizuje
spotkania, wystawy oraz warsztaty artystyczne.
Święta z tradycją
„Święta z tradycją” to zaplanowany
na listopad cykl spotkań, wystaw,
warsztatów oraz prezentacji, a także... potwierdzona wizyta Świętego
Mikołaja.
Biblioteka powoli szykuje się również do zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Już teraz zapraszamy do udziału w warsztatach rękodzielniczych pod tytułem „Magia
Świąt”, gdzie pod okiem profesjonalnego instruktora (naszej czytelniczki z wieloletnim doświadczeniem)
będziemy uczyć się robić choinkowe ozdoby. W listopadowe czwartki zapraszamy do filii Biblioteki
w Otrębusach, gdzie przy ciepłej herbatce i domowym cieście, będziemy
„wyczarowywać” ozdoby na choinki
oraz stroiki. Będzie również okazja
obejrzeć oraz wypożyczyć imponujące zbiory książek, traktujące o tradycji Świąt Bożego Narodzenia.
Długie jesienne wieczory zachęcają do sięgnięcia po lekturę. Drodzy
Czytelnicy, korzystajcie z bogatej
oferty nowości w naszych placówkach. Serdecznie zapraszamy!!!!
– Elżbieta Skalska,
Biblioteka Publiczna w Brwinowie,
filia w Otrębusach

Forum Artystów Ziemi Mazowieckiej
W tym roku po raz dwunasty spotkają się profesjonaliści
i amatorzy. Zaproszeni są wszyscy, którzy tworzą, i którzy się
twórczością interesują.

S

towarzyszenie Aktywnych Rodziców, Nauczycieli, Absolwentów S.A.R.N.A zaprasza w dniach
od 21 listopada do 8 grudnia 2015
r. na XII Forum Artystów Ziemi
Mazowieckiej do Ośrodka Kultury
w Brwinowie, ul Wilsona 2 .
Od 10 lat współtworzymy to brwinowskie, listopadowe wydarzenie
kulturalne. Jest ono pomysłem Marii Rogińskiej – miejscowej malarki
i społecznicy. Integruje ona już od
kilkunastu lat środowisko lokalnych
artystów profesjonalnych jak i amatorów, ludzi pełnych pasji i zaangażowania. Stowarzyszenie Aktywnych Rodziców, Nauczycieli i Absolwentów SARNA to idealne miejsce,
w którym energia ta znajduje ujście.
Z ogromną radością i przyjemnością
wspieramy tę inicjatywę.

N

a Forum Artystów Ziemi Mazowieckiej, które jest integracyjnym spotkaniem mieszkańców
Mazowsza z artystami, prezentowane są prace z zakresu malarstwa,
grafiki, fotografii, rzeźby oraz sztuki użytkowej (biżuteria, metaloplastyka, ceramika, sztuka ludowa).

U

dział w nim biorą zarówno
profesjonaliści, jak i amatorzy. Swoje prace prezentują artyści
współpracujący z domami aukcyjnymi i galeriami w Polsce i za granicą. Z roku na rok inicjatywa rozwija
się – Forum zyskuje coraz większą
popularność.

P

race artystów można również
podziwiać oraz kupować w Galerii Brwinów. Za udostępnienie tego
miejsca składamy wielkie podziękowania Zarządowi Galerii.
rtyści oraz Stowarzyszenie
SARNA serdecznie zapraszają do gościnnego Ośrodka Kultury
w Brwinowie przy ul. Wilsona 2 na
wernisaż, który odbędzie się w sobotę 21 listopada o godz 18. Poznajmy się, wymieńmy poglądy, spędźmy ten czas w miłej atmosferze. Serdecznie zapraszamy na to spotkanie,
a także na stronę Stowarzyszenia
SARNA na Facebooku
– Małgorzata Wąsikowska,
prezes stowarzyszenia SARNA
oraz
Teresa Cichocka,
członek zarządu stowarzyszenia
SARNA

A

Pracownie Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów kontynuują współpracę. Pod egidą LGD
Zielone Sąsiedztwo odbył się cykl warsztatów
„Jesienne inspiracje”. Już można zapisywać się na kolejne
warsztaty, będące przygotowaniem do Bożego Narodzenia.

W

ramach projektu „Jesienne inspiracje w Podwarszawskim Trójmieście Ogrodów”
w lokalnych pracowniach rzemieślniczo-artystycznych odbyły się wielopokoleniowe warsztaty twórcze,
integrujące mieszkańców i sąsiadów
z Podwarszawskiego Trójmiasta
Ogrodów. Do spróbowania swoich
sił w rękodziele artystycznym zapraszały pracownie: ARTEFAKT
z Podkowy Leśnej, Galeria Pomysłów PASJA z Kań, pracownia florystyczna ECRU z Otrębus oraz
pracownia malarstwa artystycznego
ARTWILK z Owczarni. Prezes LGD
Zielone Sąsiedztwo Anna Łukasiewicz mówi:
Wymienialiśmy między sobą dobre
praktyki, dzieliliśmy się doświadczeniem i umiejętnościami, a także
angażowaliśmy w działania twórcze
uczestników warsztatów, wzmacniając ich potencjał twórczy i wiarę we własne zdolności i talenty.
W otwartej, rodzinnej atmosferze spotykaliśmy się, aby wspólnie, twórczo
spędzać czas, nawiązywać kontakty,
poznawać się i sąsiedzko wspierać.

P

racownie przygotowały kolejne
propozycje: ArtWilk z Owczarni zaprasza na warsztaty zdobienia
bombek świątecznych (5 grudnia).
Nowością są warsztaty zdobienia butów (14 listopada): znoszone
obuwie będzie teraz jak malowane.
W Pracowni Florystycznej Ecru
8 i 29 listopada robione będą wieńce adwentowe. Artystyczny weekend rozpocząć można, uczestnicząc
w jednym z piątkowych warsztatów
decoupage na bombkach w Galerii
Pasja w Kaniach – 13 i 20 listopada
oraz 4 i 11 grudnia.
przed

z a p r o s z e n i e

po

Fot. artwilk owczarnia

Fot. BIBLIOTEka publiczna w Brwinowie (2)

Zauroczeni jesienią
Złota polska jesień jest wspaniałym
tematem i inspiracją do podejmowania wszelkich działań literacko-poetycko-artystycznych. Biblioteka nie
mogła się oprzeć nastrojowi i zaprasza do swoich placówek na prezentację „jesiennej” literatury, poezji oraz
prac plastycznych, wykonanych
przez naszych młodych czytelników
Biblioteki, m.in. prace dzieci z „Galerii Pomysłów Pasja” z Kań.

Otwarte pracownie zapraszają

ratusz 11
Biuletyn informacyjny Ur z ę d u G m i n y B rw i n ó w
n r 5 0 | 4 l i stopa da 2 0 1 5

Fot. Urząd Gminy Brwinów – pr

Na zdjęciu:
siedzą od lewej – dyrektor
Leśnego Przedszkola w Brwinowie Zofia Barańska-Mądzik,
dyrektor przedszkola w Otrębusach Irena Tokarewicz-Romanowska, dyrektor Słonecznego
Przedszkola Henryka Garstka;
osoby stojące za nimi – asystent
burmistrza Andrzej Jarzyński,
kierownik Referatu Oświaty Monika Gajewska, skarbnik gminy
Brwinów Elżbieta Dolota, sekretarz gminy Anna Kozłowska,
dyrektor ZS nr 1 Anna Kurman,
burmistrz Arkadiusz Kosiński,
dyrektor ZSO Zofia Kowalczyk
oraz dyrektor ZS w Żółwinie
Marta Szwemin.

Wyrazy uznania dla oświaty w gminie Brwinów

Zaangażowanie gminy Brwinów w rozwój edukacji i oświaty po raz kolejny zostało wyróżnione tytułem Samorządowego
Lidera Edukacji. Certyfikaty zostały wręczone 12 października 2015 r. w Auli Leopoldyńskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.

G

mina Brwinów dba zarówno
o rozwój infrastruktury oświatowej, jak i bogatą ofertę programów i projektów realizowanych
w placówkach. W ubiegłym roku
oddano do użytku przedszkole
w Brwinowie. Największą inwestycją zrealizowaną w tym roku była
budowa nowego budynku gimnazjum w Otrębusach. Teraz rozpoczyna się budowa hali sportowej
wraz z zagospodarowaniem terenu
i przebudową budynku gimnazjum
przy ul. Piłsudskiego w Brwinowie.
Ponadto trwa projektowanie szkoły
i przedszkola w Parzniewie.

C

ertyfikat „Samorządowy Lider
Edukacji” jest wyrazem uznania dla działań, które prowadzimy
– podkreśla burmistrz Arkadiusz
Kosiński. Oprócz realizowanych

dużych inwestycji gmina prowadzi
także projekty „miękkie”, czyli zajęcia dodatkowe dla dzieci. Uczniowie kolejnych klas pierwszych szkół
podstawowych biorą udział w bezpłatnej nauce pływania w ramach
projektu „Umiem pływać".
omisja Certyfikacyjna oceniała
nie tylko ankiety wypełniane
przez pracowników urzędów gmin.
Przeprowadziła też audyt, który ułatwił weryfikację przesłanych informacji.
o dokonaniu całościowej oceny
Komisja zgodnie uznaje, iż Gmina Brwinów w pełni zasługuje na
certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji” w V edycji Programu. Certyfikowana JST spełnia wszystkie kryteria stawiane samorządom w aspekcie
nowoczesnego zarządzania oświatą

K
P

i budowania przestrzeni lokalnej
przyjaznej nauce, edukacji i kulturze – podkreślił Przemysław Ruta,
sekretarz Programu Samorządowy
Lider Edukacji.
urmistrz Arkadiusz Kosiński
otrzymał również wyróżnienie
„Mecenas Wiedzy”. Nagroda jest
przyznawana liderom samorządowym m.in. za szczególne osobiste
zaangażowanie na rzecz rozwoju
oświaty w swoich jednostkach samorządowych.

B
P

rogram „Samorządowy Lider
Edukacji” realizowany jest od
2011 r. przez Fundację Rozwoju
Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.
Jego celem jest promowanie jednostek samorządu terytorialnego,
które wyróżniają się osiągnięciami
w zakresie polityki edukacyjnej.

W tegorocznej, V edycji Programu
„Samorządowy Lider Edukacji” certyfikaty uzyskało 51 samorządów.
ak podkreślał na spotkaniu z dyrektorami placówek oświatowych
z terenu gminy Brwinów burmistrz
Arkadiusz Kosiński, jest to wspólny sukces wszystkich: na ręce pań
dyrektor przekazał serdeczne podziękowania i wyrazy uznania dla
wszystkich pracowników szkół
i przedszkoli. Swój udział w zdobyciu
certyfikatu ma też Referat Oświaty
(kierownik Monika Gajewska, Hanna Królikowska,
Katarzyna Karpińska)
wraz
z nadzorującą
gminną oświatę
sekretarz Anną
Kozłowską.

J

Święto Gimnazjum w Żółwinie
22 października 2015, w dzień wspomnienia św. Jana Pawła II, w Zespole Szkół w Żółwinie obchodziliśmy Święto Gimnazjum. Gimnazjum nosi bowiem imię Jana Pawła II – relacjonuje uroczystość dyrektor Marta Szwemin.

O

P

o oficjalnej części uroczystości
przyszła pora na poczęstunek
przygotowany przez rodziców we
wspaniale udekorowanej sali. Największym powodzeniem cieszyła się
czekoladowa fontanna.

D

ruga część tego dnia, to
VIII edycja Festiwalu Myśli i Słowa Jana Pawła II. Uczniowie z ośmiu szkół z terenu gminy Brwinów, Podkowy Leśnej
i Milanówka prezentowali swoje dokonania, tak jak co roku, w czterech
kategoriach: były barwne prace plastyczne, wzruszające wiersze i opowiadania, ciekawe prezentacje multimedialne oraz pomysłowe i pięknie
odegrane scenki teatralne.

W

tegorocznej edycji Festiwalu
wzięło udział 69 uczestników.
Tematyka tegorocznych prac nawiązywała do hasła tegorocznego Dnia
Papieskiego: „Jan Paweł II – Patron
Rodziny”. Każdy z uczestników Festiwalu otrzymał w nagrodę książkę
oraz, tradycyjnie, „papieską” kremówkę. Uczniowie biorący udział w
Festiwalu, wychodząc ze szkoły po
uroczystości, już planowali, co przygotują za rok.

P

atronat nad Festiwalem objął
Arkadiusz Kosiński, burmistrz
Gminy Brwinów, ks. kan. Maciej Kurzawa, proboszcz parafii św. Floriana
w Brwinowie oraz ks. kan. Wojciech Osial, proboszcz parafii św.
Krzysztofa w Podkowie Leśnej.
Dziękujemy serdecznie wszystkim,

którzy przyczynili się do wspaniałego przebiegu uroczystości,
a w szczególności nauczycielom ze
szkół biorących udział w Festiwalu,
którzy wsparli uczniów w przygotowaniu festiwalowych prac.
– Marta Szwemin,
dyrektor Zespołu Szkół w Żółwinie
Fot. ZS w ŻÓŁWINIE

godz. 900 rozpoczęła się pierwsza, „rodzinna” część tej uroczystości: uczniowie klas pierwszych gimnazjum zaprezentowali
montaż słowno-muzyczny o Janie
Pawle II, nawiązujący w swojej treści do tematyki tegorocznego Dnia
Papieskiego: „Jan Paweł II – Patron
Rodziny”. Piosenki wykonane przez
młodzież w czasie przedstawienia
(w tym brawurowo zaśpiewana piosenka Piotra Rubika „Niech mówią,
że to nie jest miłość”), zostały nagrodzone dużymi brawami rodziców,
uczniów i nauczycieli. Po części artystycznej uczniowie klas pierwszych
złożyli ślubowanie na sztandar gimnazjum.
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Turniej tenisowy na kortach w Brwinowie

ZGŁOŚ AWARIĘ
LAMP
ULICZNYCH!
Numer telefonu:

22 720 39 07

czynny
24 h/7 dni w tygodniu
Fot. Ks tennis life Brwinów

Rekordową ilość uczestników miał turniej Tenis10 o Puchar Prezesa Klubu Sportowego „Tennis Life”, który został rozegrany na
kortach w Brwinowie w niedzielę 25 października 2015 r. W zawodach wzięło udział blisko 80 uczestników z całej Polski.

M

łodzi zawodnicy rywalizowali w kategoriach niebieskiej, czerwonej i pomarańczowej programu Tenis10. Na turnieje organizowane przez Klub Sportowy Tennis Life
stawia się regularnie cała mazowiecka czołówka, tym razem gościliśmy również świetne zawodniczki i zawodników z Koszalina,
Łodzi, Piotrkowa Trybunalskiego i Lublina.
W turnieju wzięła też udział dziewięcioosobowa reprezentacja UTKS Dzierzkowice.

T

urniej stał na bardzo wysokim poziomie sportowym i organizacyjnym. Oglądaliśmy bardzo wiele zaciętych meczów, w których
tylko pojedyncze piłki decydowały o końcowym sukcesie któregoś
z zawodników. Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwał
Tomasz Pazik, sędzia delegowany przez Polski Związek Tenisowy.
Także i tym razem mogliśmy liczyć na liczne grono wolontariuszy,
trenerów, zawodników klubu i ich rodziców. Bardzo pomocne w sędziowaniu meczów w najmłodszych grupach były dwie nasze najlepsze zawodniczki - Kinga Ziółkowska i Karolina Grzeszczuk, aktualne wicemistrzynie Mazowsza Skrzatek w grze podwójnej. Zwycięzcy

z a p r o s z e n i e

Komitet Organizacyjny Obchodów Jubileuszu 60-lecia Liceum Ogólnokształcącego im. J. Iwaszkiewicza
zaprasza serdecznie
WSZYSTKICH ABSOLWENTÓW na UROCZYSTOŚCI JUBILEUSZOWE
które odbędą się 16 kwietnia 2016 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących ul. Żwirowa 16
PROGRAM UROCZYSTOŚCI:
12.00 – Msza Święta w kościele św. Floriana
w Brwinowie
13.00-14.00 – przejście do budynku szkoły
(ul. Żwirowa 16)
14.00-14.30 – rejestracja uczestników
III Zjazdu
14.30-15.30 – uroczyste spotkanie
w szkole (hala sportowa)
od 16.00 – poczęstunek i spotkania
w klasach absolwenci i nauczyciele
19.00 – Bal Absolwentów
w budynku Liceum
Termin zgłaszania się chętnych do udziału w zjeździe do 01.02.2016 r.
Więcej informacji na stronie internetowej : www.loiwaszkiewicz.pl lub sekretariacie liceum – tel. 22 729 63 47



turnieju otrzymali pamiątkowe puchary, każdy z uczestników mógł też
liczyć na jakiś drobny upominek od
sponsorów. Turniej został zorganizowany dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Sportu i Turystyki.
yniki:
Niebieska chłopców: I Bartłomiej Olesiejuk, II Piotr Kozielski,
III Filip Przesmycki (wszyscy z KS
Tennis Life Brwinów).
Czerwona dziewcząt: I Julia Pacocha (KS Tennis Life), II Julia Szary
(NST), III Jadwiga Dzudzewicz (KS
Tennis Life).
Czerwona chłopców: I Piotr Wiśniewski (NST), II Juliusz Stańczyk
(MKT Łódź), III Mateusz Oszust
(UTKS Dzierzkowice).
Pomarańczowa dziewcząt: I Marta Nadajewska (UKS AT Challange
Piotrków Tryb.), II Maria Wojtaszczyk (MKT Łódź), III Angelika Soból (UTKS Dzierzkowice).
Pomarańczowa chłopców: I Jan Nowacki (KT Legia), II Dawid Nowak
(UTKS Dzierzkowice), III Oliwier
Zygmunt (NST) i Alex Freestone
(RKT Return Radom).
Klasyfikacja wewnątrzklubowa:
I Zuzanna Rzewuska, II Lika Kuchaszvili, III Helena Racięcka.
– Waldemar Cecuła,
prezes Klubu Sportowego Tennis Life

W

Punkty, w których można otrzymać Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy Brwinów „Ratusz”. Kolejne wydanie planowane jest 16 grudnia br.

BRWINÓW: INSTYTUCJE, PLACÓWKI OŚWIATOWE, Przychodnie, AGENCJA POCZTOWA		
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  Agencja pocztowa, ul. 11 Listopada 4F/F				
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  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. M. Piaseckiego 2  Toeplitzówka – Biblioteka, NZOZ – ul. Wiejska 1  Przedszkole – ul. Wiejska 1A  świetlica Gminnego Ośrodka Kultury – ul. Krótka 10  sklep Kurczak – ul. Krótka 9  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, owczarnia: NZOZ Basis, ul. Kazimierzowska 33D
DZIĘKUJEMY ZA POMOC W DYSTRYBUCJI „RATUSZA” SOŁTYSOM SOŁECTW:
 Biskupice  Czubin  Krosna  Milęcin  Terenia  Owczarnia  Żółwin  Parzniew  Falęcin  Moszna  Domaniew  Kotowice  Koszajec

