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Budżet gminy Brwinów na 2017 rok

W numerze m.in.

Gospodarka
komunalna
~ 17,6 mln zł

Budżet na 2017 r.

> str. 1

Kanalizacja
Podłączenie do sieci
w Owczarni

> str.2

Oświata
~ 43 mln zł

Przetargi
przebudowa ul. Armii
Krajowej oraz budowa przedszkolan
Komentarz
Burmistrza

Drogi
~ 15 mln zł

Budżet
gminy Brwinów
wynosi ponad

128 mln zł

> str. 2

zaś dochody –
ok. 124,5 mln zł

> str. 3
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Administracja

~10,5 mln zł

Pomoc
społeczna
~ 26 mln zł

28 grudnia 2016 r. Rada Miejska przyjęła uchwały dotyczące budżetu na 2017 rok oraz „Wieloletniej prognozy finansowej gminy Brwinów na lata 2017–2025”.

Z

anim Rada Miejska w Brwinowie przystąpiła do pracy nad przedłożonym przez burmistrza projektem budżetu oraz wieloletnią prognozą finansową, dokumenty
te zostały przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej,
instytucji nadzorującej prawidłowość działań samorządu
w zakresie finansów. RIO oceniła je pozytywnie. Ostatecznie radni przyjęli obie uchwały bez poprawek. Za przyjęciem
budżetu było 15 radnych, 2 wstrzymało się od głosu. Dochody gminy Brwinów w 2017 r. mają wynieść 124 487 804,37
zł, a wydatki – 128 234 514,97 zł. Deficyt zaplanowano na
bezpiecznym poziomie, a możliwość zadłużania się pozwala
na zapewnienie tzw. wkładu własnego i pozyskiwanie dotacji.

Drugi Zastępca
Burmistrza
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Bezpieczeństwo
współpraca z policją
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Statystyki
ludność gminy
Brwinów
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Ochrona
środowiska
nowe przepisy dot.
wycinki drzew oraz
program zachęcający
do palenia pelletem
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Brwinowska Karta
Mieszkańca
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Brwinowska
komunikacja
miejska
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Partnerstwo
Brwinów i Trzebiatów
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Qltywator
strony Gminnego
Ośrodka Kultury
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Stypendyści gminy Brwinów
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Wieści z biblioteki, szkół i stowarzyszeń
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Zaproszenia

> str. 12

Inwestycje
drogowe
~ 11,5 mln zł

Bezpieczeństwo publiczne ~ 2,9 mln zł
Obsługa długu ~ 2 mln zł

Transport zbiorowy ~ 2 mln zł

GOK i Biblioteka Publiczna ~ 2,9 mln zł

Obiekty sportowe i sport ~ 1 mln zł

Gospodarka mieszkaniowa ~ 2 mln zł

Inne

Wydatki
inwestycyjne

24 mln zł

N

ajwiększa część środków finansowych (33,36% całości budżetu) zostanie przeznaczona na oświatę. Kwota niemal 43
mln zł pokryje koszty związane z prowadzeniem szkół i przedszkoli (m.in. pensje pracowników, zakup materiałów dydaktycznych, utrzymanie budynków) oraz działaniami inwestycyjnymi.
W 2017 r. zakończy się budowa hali sportowej przy ZS nr 1 w
Brwinowie. Na ten cel przeznaczono w tegorocznym budżecie
5,5 mln zł. Rozpocznie się budowa przedszkola w Otrębusach
(planowane wydatki sięgają niemal 1,6 mln zł) oraz projektowanie rozbudowy szkoły w Żółwinie (160 tys. zł). Kwotę 430 tys. zł
przeznaczono na budowę odwodnienia terenu ZSO w Brwinowie
od strony ul. Sportowej, a na modernizację szkół i przedszkoli
(w tym też budowę placów zabaw przy ul. Słonecznej i Lilpopa) –
łącznie niemal 900 tys. zł.

D

rugą pozycję po wydatkach na oświatę zajmuje pomoc społeczna. Z kwoty ponad 26 mln zł (co stanowi 20,42% budżetu gminy) ponad połowa przeznaczona jest na realizowanie
wypłat świadczeń w ramach programu Rodzina 500 Plus.
naczącą pozycją w budżecie są także wydatki związane z
gospodarką komunalną i ochroną środowiska – ponad 17,6
mln zł. Obejmują one wydatki bieżące – m.in. odbiór odpadów,
sprzątanie gminy, pielęgnację zieleni, konserwację oświetlenia
ulic, placów i dróg – oraz działalność inwestycyjną w tym m.in.:
projektowanie i budowę kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich (2,3 mln zł) i rewitalizację parku miejskiego w Brwinowie
– III etap (1,2 mln zł).

Z

W

ażną kwestią dla mieszkańców jest stan dróg: znajduje
to odzwierciedlanie w całym budżecie, w którym gmina
Brwinów przeznacza ponad 15,2 mln zł, z czego ponad 11,5 mln
zł – na inwestycje. W planach inwestycji drogowych w 2017 r.
znalazły się m.in. przebudowy ulic w Brwinowie: Mickiewicza
(ok. 1,35 mln zł), Armii Krajowej – II etap (0,86 mln zł), Myśliwskiej (do ul. Żwirowej) i ul. Słonecznej od ul. Sportowej
do Myśliwskiej (0,9 mln zł) oraz ul. Toeplitza i ul. Sadowej od
ul. Sygietyńskiego do Wspólnej w Otrębusach (0,8 mln zł). Dużą

Inwestycje
oświatowe
~ 8,5 mln zł

stanowią 22%
całości budżetu

Kanalizacja
~ 2,4 mln zł

PTO
~ 2,3 mln zł
Bezpieczeństwo publiczne ~ 710 tys. zł
Oświetlenie uliczne ~ 750 tys. zł

Kultura i sport ~ 950 tys. zł

Wodociągi ~ 340 tys. zł

Inne

inwestycją jest też budowa obwodnicy wsi Moszna (1,5 mln zł).
Przebudowane zostaną ul. Józefowska we wsi Krosna (1 mln zł),
droga gminna w Domaniewie (0,34 mln zł) i skrzyżowanie ul.
Warszawskiej z ul. Piłsudskiego i Kolejową w Kaniach (1 mln zł).
W planach na 2017 r. jest także rozbudowa sieci dróg rowerowych. Pozostałe inwestycje gminy Brwinów to m.in.: projektowanie i budowa wodociągów i kanalizacji (łącznie ponad 2,6
mln zł), modernizacja strażnic OSP w Brwinowie i Żółwinie,
budowa ogrodzenia OSP w Mosznie i zakup samochodu dla
OSP Biskupice (łącznie ponad 500 tys. zł) i budowa świetlicy
w Domaniewie (600 tys. zł).
2017 r. zostanie zakończona realizacja projektu „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów – poprawa spójności
obszaru PTO poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i
komunikacji”. Wydatki w tym roku wyniosą ponad 2,3 mln zł,
z czego tylko ok. 440 tys. zł stanowią środki własne, a pozostałą część stanowi wkład partnerskich gmin i dotacja ze środków
Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
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Kanalizacja
w części Owczarni

Pierwsi mieszkańci mogą już
przyłączać się do kanalizacji.

Pożyczka na budowę
kanalizacji w kwocie
do 1.013.835,05 zł

Kalendarz na 2017

Dla czytelników biuletynu „Ratusz”
mamy ostatnie dwa egzemplarze
kalendarza ściennego wydanego
przez gminę Brwinów. Otrzymają ją
dwie pierwsze osoby, które 6 lutego
po godz. 900. zadzwonią pod nr 22
738 26 29. Możliwy odbiór osobisty,
kalendarzy nie wysyłamy pocztą.

Przetarg na przebudowę ul. Armii Krajowej

Fot. Urząd Gminy Brwinów (PR)

Pisaliśmy już w poprzednim numerze „Ratusza” o zakończeniu
prac przy budowie I etapu kanalizacji. Gotowe projekty można odbierać w Urzędzie Gminy Brwinów
przy ul. Kościuszki 4A, pok. 21
w poniedziałki w godzinach 1500–
1730 lub po uzgodnieniu tel. 22 738
25 88, 22 738 25 87 (dotyczy osób,
które w latach 2005-2006 zawarły z
gminą umowę na wykonanie projektu przyłącza.) Dalsze kroki należy
uzgodnić z Brwinowskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji. Więcej informacji: bpwik.pl lub
pod nr. tel. 22 729 01 63.

Gmina Brwinów ogłosiła przetarg na przebudowę ul. Armii Krajowej w Brwinowie. Będzie to
już drugi i jednocześnie ostatni etap prac związanych z przebudową ulicy.

P

rzebudowa obejmie odcinek długości ok. 210 m od skrzyżowania
ul. Zgoda z ul. Armii Krajowej do ul.
Powstańców Warszawy. Do zadań
wykonawcy wyłonionego w przetargu będzie należeć wykonanie m.in.
pełnej konstrukcji jezdni, wyniesionego skrzyżowania ul. Armii Krajowej z ul. Zgoda, przebudowa chodnika, budowa parkingu oraz miejsc
postojowych, również dla niepełnosprawnych. Prace obejmą również
wybudowanie kanalizacji, remont
zjazdów, a także likwidację istniejącego rowu przydrożnego. Na zakończenie prac budowlanych zostaną
wykonane nasadzenia zieleni. Na
terenie parkingu przed cmentarzem
pojawią się cztery lipy drobnolistne.

T

eren zyska estetyczny wygląd
i będzie bardziej funkcjonalny. Dzięki budowie parkingu kierowcom będzie łatwiej zaparkować
w okolicach targowiska, zaś przebudowa chodników i budowa skrzyżowania wyniesionego poprawi bezpieczeństwo pieszych.

N

a czas przebudowy zostanie
ograniczone funkcjonowanie
targowiska, które w czasie remontu
będzie mogło działać wyłącznie poza
pasem drogowym. Czasowa organizacja ruchu oraz harmonogram prac
będą ustalone po podpisaniu umowy
z wykonawcą.

P

rzebudowa ul. Armii Krajowej
w Brwinowie została podzielona

na etapy: już w 2015 r. na odcinku
wzdłuż domów wielorodzinnych
osiedla Księżopole do wjazdu na teren ujęcia wody oligoceńskiej została
wybudowana jezdnia i miejsca postojowe. Teraz gmina Brwinów chce
zrealizować ostatni etap przebudowy ul. Armii Krajowej. Niewielki
pozostawiony fragment u zbiegu ul.
Armii Krajowej, ul. Biskupickiej i
ul. Piłsudskiego będzie częścią nowego ronda - inwestycji planowanej
przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, dla której gmina Brwinów opracowała projekt już w 2016 r.

W

ykonawcy mogą składać swoje oferty do 1 lutego 2017 r.
do godz. 1300.

Przetarg na budowę nowego przedszkola w Otrębusach

Gmina Brwinów przystępuje do kolejnej dużej inwestycji oświatowej. Ogłoszono już przetarg
na budowę przedszkola w Otrębusach. Termin składania ofert: do 22 lutego br. do godz. 1300.

W

2014 r. oddano do użytku
przedszkole w Brwinowie, a w
2015 r. – gimnazjum w Otrębusach.
W 2016 r. został wmurowany kamień
węgielny pod budowę hali sportowej
przy Zespole Szkół nr 1 w Brwinowie. W tym roku zostanie oddana do
użytku, a w kolejce czekają już kolejne inwestycje oświatowe. Gmina
Brwinów ogłosiła przetarg na budowę przedszkola w Otrębusach.



Urząd Gminy Brwinów: adresy i telefony			

URZĄD GMINY BRWINÓW, ul. GrodziskA 12
Biuro Obsługi Interesanta, tel. 22 738 26 15
Sekretariat burmistrza Arkadiusza Kosińskiego,
oraz II zastępcy burmistrza Jerzego Wysockiego 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 68
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

N

owy budynek ma powstać przy
Zespole Szkół przy ul. Piaseckiego. Jego powierzchnia zabudowy
wyniesie 1743,82 m kw. W projekcie
parterowego budynku znalazły się
m.in. cztery sale zajęciowe wyposażone w oddzielne łazienki oraz magazynki podręczne, sala rytmiczno-ruchowa, część biurowa z pokojem
nauczycielskim, pokojem medycznym, sekretariatem i gabinetem dy-

e-mail: brwinow@brwinow.pl

rektora, archiwa, serwerownia, sanitariaty, część techniczna z kotłownią
i pomieszczeniami gospodarczymi.
Przedszkole posiadać będzie własną
kuchnię wraz z zapleczem: zmywalnią, obieralnią, magazynami itp. Powstaną dwa place zabaw – jeden na
wewnętrznym dziedzińcu, a drugi
na tyłach budynku. Zakładany termin realizacji tej inwestycji to koniec
czerwca 2018 r.

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. 8–10 i 12)
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Drugi zastępca burmistrza

Komentarz burmistrza Arkadiusza Kosińskiego
na temat list rankingowych oraz dalszych losów

Od 2 stycznia 2017 r. rozpoczął pracę drugi zastępca burmistrza
gminy Brwinów – Jerzy Wysocki.

B

G

Moszny

oraz pozyskiwania środków z programu przebudowy
dróg lokalnych

J

erzy Wysocki ma ponad 20-letnie
doświadczenie w samorządzie. Pracę w urzędzie miasta zaczął w 1991 r.
W latach 1998–2014 pełnił funkcję Burmistrza Miasta Milanówka.
W ostatnim czasie był również dyrektorem pionu technicznego Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Interesuje
się m.in. historią, piłką nożną i turystyką rowerową. Jako drugi zastępca
burmistrza w gminie Brwinów będzie
nadzorował m.in. Referat Oświaty,
Referat Spraw Obywatelskich i Samodzielne stanowisko ds. działalności gospodarczej. Zajmie się również
sprawami szkół oraz Środowiskowego
Ośrodka Pomocy Społecznej.

Pod koniec października opublikowano wstępną listę rankingową dofinansowania dróg gminnych i powiatowych w 2017 r. Mieliśmy powody do radości...
Nasz wniosek o dofinansowanie w wys. 1.360.971 zł, tj. 50% kosztów budowy
w 2017 r. obwodnicy wsi Moszna znalazł się na „biorącym” 21 miejscu (według
wstępnej listy dofinansowanie miałoby otrzymać 27 gmin).
Ostateczna lista rankingowa została opublikowana 30 listopada na stronie
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Gmina Brwinów znalazła się na niej
na 24. miejscu, ale mimo to spodziewaliśmy się pomyślnego finału i podpisania
umowy dotacyjnej. Tym większe zaskoczenie i rozczarowanie, gdy okazało się,
że gminy Brwinów nie ma na liście wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania przez wojewodę mazowieckiego.
Szkoda. Mimo wszystko gmina Brwinów – jako jedna z nielicznych gmin
w Polsce, o ile nie jedyna – porywa się na realizację takiego przedsięwzięcia:
samodzielnej budowy obwodnicy miejscowości.
Wyprowadzimy ruch samochodów ciężarowych z zabudowań wsi Moszna oraz z drogi Moszna – Domaniew a także z samego Domaniewa oraz
usprawnimy dojazd do węzła autostrady A2 w Pruszkowie.

Fot. Urząd Gminy Brwinów (PR)

urmistrz Arkadiusz Kosiński
poinformował o powołaniu drugiego zastępcy pod koniec grudnia.
Po przejściu na emeryturę zastępcy
burmistrza Jacka Janowskiego to stanowisko było nieobsadzone.
mina Brwinów intensywnie się
rozwija, a nasz budżet – również
ten inwestycyjny – corocznie rośnie.
Jednocześnie przybywa nam sporo
nowych zadań i obowiązków: zarówno tych nakładanych nowymi przepisami, ale także tych, które sobie sami
stawiamy, nadrabiając wieloletnie zaległości. (…) Dlatego też kilka miesięcy temu podjąłem decyzję o konieczności powołania swojego drugiego zastępcy, z przekazaniem mu części obowiązków i upoważnień, co powinno
procentować nie tylko sprawniejszym
załatwianiem tematów, ale również na
zajęcie się przeze mnie tym wszystkim, czego – poza zarządzaniem gminą – oczekują ode mnie Mieszkańcy.
(…) Mój wybór padł na Jerzego Wysockiego – poprzedniego Burmistrza
Miasta Milanówka – z którym przez
cztery lata miałem okazję po wielokroć współpracować, jednocześnie
bardzo wysoko oceniając jego wiedzę,
doświadczenie i umiejętności, co bez
wątpienia pozwoliłoby mu „z marszu”
podjąć pracę dla mieszkańców gminy
Brwinów – tak na swoim Facebooku
napisał burmistrz gminy Brwinów
Arkadiusz Kosiński.

dofinansowania na budowę obwodnicy

Nowa droga połączy dwie drogi powiatowe. Projekt przewiduje budowę dwóch
rond, których dofinansowanie obiecał zarząd powiatu pruszkowskiego poprzedniej kadencji. Zostało zawarte porozumienie, ale nowe władze mają inne
plany. Mimo wszystko gmina Brwinów nie rezygnuje ze swoich zamierzeń.
Idziemy do przodu.
PS. Szkoda, że powiat pruszkowski nie złożył nawet jednego wniosku o dofinansowanie w 2017 r. którejś ze swoich dróg – mimo że mógł wnioskować
o dwie drogi! Proponowałem Zarządowi Powiatu Pruszkowskiego pomoc rzeczową gminy Brwinów przy opracowaniu dokumentacji projektowej, sfinansowanie przez gminę Brwinów kosztów ewentualnych wywłaszczeń oraz wkład
finansowy gminy Brwinów do przebudowy dróg:
• nr 3110W na odcinku przez wsie Koszajec i Krosna, tj. od firmy ULMA
w Koszajcu do skrzyżowania ul. Długiej z ul. Józefowską w Krosnach Wsi,
• nr 1509W na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 720 w Czubinie do skrzyżowania w Milęcinie wraz z przebudową mostu na granicy
Czubina i Milęcina. To bardzo niebezpieczne miejsce częstych kolizji oraz
wypadków.
Niestety, żadna z moich propozycji nie doczekała się jakiejkolwiek odpowiedzi
od Zarządu Powiatu Pruszkowskiego.

Działania dla poprawy bezpieczeństwa

Gmina Brwinów współpracuje z policją m.in. poprzez współfinansowanie zakupu samochodów
dla policji oraz wspólne patrole Straży Miejskiej i policji.

G

31 grudnia 2017 r. Gmina Brwinów
przekaże Komendzie Powiatowej Policji na realizację tego zadania kwotę
60 tys. zł. Realizacja porozumienia
będzie widoczna na ulicach gminy
Brwinów poprzez wspólne patrole
piesze i zmotoryzowane, które poprawią bezpieczeństwo mieszkańców. Godziny pracy patroli są ustalane na bieżąco według potrzeb.

Fot. Urząd Gminy Brwinów (PR)

W

spólne patrole straży miejskiej i policji to bardzo dobry
pomysł. Dzięki temu na ulice gminy
wyjeżdża o jeden patrol więcej. Skutkuje to większą liczbą podejmowanych interwencji oraz skróceniem
czasu dojazdu do miejsc zgłoszeń i
zdarzeń. Współpraca z policją będzie
kontynuowana nie tylko w zakresie
prewencyjnych służb patrolowych,
a k t u a l n e

Zapraszamy na stronę gminy Brwinów
w serwisie społecznościowym
Facebook.com

ale także podczas zabezpieczania
wszelkich uroczystości, festynów i
innych wydarzeń organizowanych
na terenie gminy – twierdzi komendant Straży Miejskiej w Brwinowie
Tomasz Kowalski.
spólne patrole straży miejskiej
i policji działały także w ubiegłym roku. Dodatkowo gmina Brwinów wsparła policję finansowo przez
współfinansowanie zakupu samochodów, które pełnią służbę na naszym terenie. W 2016 r. Komisariat
Policji w Brwinowie otrzymał dwa
nowe samochody. Gmina Brwinów
przekazała Komendantowi Stołecznemu Policji 55 tys. zł na ich zakup.
Formalne przekazanie pojazdów
odbyło się 6 grudnia 2016 r. w Komendzie Stołecznej Policji. Dwa auta

Fot. Arkadiusz Kosiński

mina Brwinów zawarła porozumienie z Komendą Powiatową Policji w Pruszkowie dotyczące
współpracy w zakresie służb ponadnormatywnych w 2017 r. Porozumienie obowiązuje od 1 stycznia do

W

marki Opel Corsa i Kia Cee`d służą
brwinowskim policjantom. Koszty
związane z eksploatacją pojazdów
pokrywa Komendant Stołeczny Policji. Pojazdy mają poprawić bezpieczeństwo na terenie gminy Brwinów.
Dwa nowe radiowozy zostały zakupione z 50% dofinansowaniem z budżetu gminy Brwinów.

i n f o r m a c j e

www.facebook.com/Brwinow
www.fb.com/Brwinow

Strona gminy Brwinów prowadzona
przez Biuro Promocji.
Charakterystyczna ikonka: herb gminy Brwinów.
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Statystyki dotyczące mieszkańców gminy Brwinów
Na terenie gminy Brwinów przybywa mieszkańców. Pod koniec 2016 r. na terenie gminy było zameldowanych 24 348 osób.

L

iczba ludności rośnie z roku na dukcyjnym (18-59 lat), kobiet w wierok o kilkaset osób: pod koniec ku poprodukcyjnym (60 lat i więcej)
2016 r. było to 24 348 osób, w 2015 jest ponad 25%, a kobiet w wieku
r. – 24 143, a w 2014 r. – 23 842. Naj- przedprodukcyjnym (0-17 lat) – powiększą miejscowością poza Brwino- nad 19%. Mężczyzn jest 11 610, z czewem są Otrębusy (2 525 zameldowa- go ponad 63% znajduje się w wieku
nych mieszkańców), a najmniejszym produkcyjnym, ponad 13% – w wiesołectwem – sąsiadująca z Żółwinem ku poprodukcyjnym, a ponad 13% –
Terenia (61 osób). Wśród osób za- w wieku poprodukcyjnym.
meldowanych na terenie gminy jest
2016 r. w gminie Brwinów
188 cudzoziemców, którzy pochodzą
urodziło się i zostało zamelz 30 krajów (dane na podstawie po- dowanych 295 dzieci – 144 dziewsiadanego obcego obywatelstwa, nie czynek i 151 chłopców. Najchętniej
uwzględniające osób z powybieranymi imionami
Liczba
dwójnym, także polskim
dzieci
zameldowanych
mieszkańców
obywatelstwem). Najwięna terenie gminy były
cej jest obywateli Ukrainy miasta Brwinowa: wśród dziewczynek: Na(92 osoby), Białorusi (17
talia, Lena i Maja, a wśród
osób) i Armenii (12 osób).
chłopców Jan, Franciszek i
Gminę Brwinów zamieszAleksander. A w 2015 roku
Liczba
kują też m.in. obywatele
wśród dziewczynek najmieszkańców
USA (4 osoby), Argentyny
popularniejsze było imię
15 sołectw:
(2 osoby) oraz Meksyku
Zofia i Zuzanna, a wśród
(1 osoba).
osób chłopców Jan i Mikołaj.
śród osób zameldoW 2016 r. zmarły 244 osowanych przeważają kobiety – by, zatem przyrost naturalny w gmijest ich 12 738 (stan na 31.12.2016). nie Brwinów jest dodatni.
Ponad 55% kobiet jest w wieku pro-

Domaniewek
220
Czubin
208

W

Moszna
259

Krosna
331

Milęcin
Biskupice
170
215

Koszajec
154

Kotowice
111
Falęcin
85

Parzniew
1 909

Grudów

Brwinów
12 551

71

Kanie
2 322
Otrębusy
2 525

12 551

Owczarnia
1 372

11 797

W

Domaniew
319

Żółwin
1 465
Terenia
61

Statystyki ludności
(osoby zameldowane)

stan na 31.12.2016 r.

Małżeństwo na medal

Państwo Wiesława i Ryszard Mazurkowie otrzymali z rąk
burmistrza gminy Brwinów Arkadiusza Kosińskiego medale
przyznawane przez Prezydenta RP za ponad 50 lat małżeństwa.

P
Fot. Urząd Gminy Brwinów (PR)

aństwo Mazurkowie mogą pochwalić się ponad 50-letnim
stażem małżeńskim – pobrali się 23
grudnia 1965 r. w Żyrardowie. Burmistrz Arkadiusz Kosiński złożył
parze gratulacje i życzenia zdrowia,
szczęścia oraz dalszej wytrwałości.
edale za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie zostały ustanowione w 1960 r. i są nadawane osobom, które przeżyły 50 lat w jednym

M

związku małżeńskim. Pary małżeńskie, które w najbliższym czasie
obchodzić będą okrągłą 50. rocznicę zawarcia związku małżeńskiego,
oraz pary, które są małżeństwem
dłużej niż 50 lat, a nie otrzymały jeszcze medali przyznawanych
przez Prezydenta RP, proszone są o
kontakt z Urzędem Stanu Cywilnego w Urzędzie Gminy Brwinów pod
numerem telefonu 22 738 25 61.

o g ł o s z e n i e

BRWINÓW rejon ul. Bratniej
działki o pow. 900–1514 m²

Gmina Brwinów
oferuje

działki
budowlane
na sprzedaż
Termin przetargu

28 lutego 2017 r.

(konieczna wpłata
wadium do 22.02.2017)

20 działek jest przeznaczonych pod zabudowę
mieszkaniową oraz drobne usługi. Teren jest płaski,
porośnięty trawami i pojedynczymi drzewami.
Ceny wywoławcze
od 136 000 do 275 000 zł.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie
wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej
nie później niż na 5 dni przed przetargiem.
Informacje:
Urząd Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12
Referat Gospodarki Nieruchomościami
pokój 204, II piętro
tel. 22 738 26 13 lub 22 738 26 53
Referat Planowania Przestrzennego
pokój 206, II piętro
tel. 22 738 26 14 lub 22 738 26 54
Inf o r macj e na te mat sp r ze da ż y d zia ł e k gminnych na s tro ni e: w w w.of e r t a . b r w in ow. p l
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Nowe zasady
dotyczące wycinki
drzew i krzewów
Od 1 stycznia 2017 r. zmieniły się przepisy dotyczące wycinania drzew i krzewów na
prywatnych posesjach.

W

niosek o zezwolenie na wycięcie drzewa lub krzewu
konieczny jest jedynie wtedy, jeśli
wycinka planowana jest w związku
z prowadzeniem działalności gospodarczej, np. pod budowę warsztatu,
budynku usługowego czy inwentarskiego itp., obwód pnia na wysokości
130 cm przekracza 100 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca
zwyczajnego, klonu jesionolistnego,
klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego – lub
50 cm – w przypadku innych drzew,
a powierzchnia krzewów przekracza
25 m2. Pod ochroną pozostają oczywiście pomniki przyrody.

W

pozostałych
przypadkach
właściciele posesji mogą usuwać drzewa lub krzewy bez zezwolenia. Dotyczy to także usunięcia
drzew lub krzewów w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do
użytkowania rolniczego.

Ekologiczne ogrzewanie na pellet
Z myślą o najbardziej potrzebujących gmina Brwinów przyjęła w 2016 r. program osłonowy
w zakresie zmniejszenia wydatków mieszkańców z tytułu ogrzewania. Do programu włączyła
się firma Orte Polska Sp. z o.o. oferując 10 palników na pellet wraz z montażem.

O

soby w trudnej sytuacji materialnej często szukają oszczędności, wybierając jako opał najtańsze paliwo: węgiel niskiej jakości
lub też różnego rodzaju odpadki –
chociaż to drugie rozwiązanie jest
wykroczeniem, za które grozi kara
grzywny. Powstaje w ten sposób
szkodliwy dym, zawierający wiele
pyłów, rakotwórcze dioksyny i inne
szkodliwe substancje.

J

ednym z możliwych rozwiązań
jest przystosowanie istniejącego
pieca węglowego do użytkowania
pelletu drzewnego. Ten rodzaj opału ma postać drobnych brykietów
dostarczanych w workach, a po jego
spaleniu pozostaje niewiele popiołu. Ogrzewanie domu pelletem ma
wiele zalet w porównaniu z użytkowaniem pieca węglowego, dlatego
też gmina Brwinów zdecydowała
o uwzględnieniu tego rozwiązania
w programie osłonowym, określonym szczegółowo w uchwale nr
XXXII.283.2016 Rady Miejskiej w
Brwinowie z dnia 31 sierpnia 2016 r.
Do włączenia się do programu gmina Brwinów zaprosiła przedsiębior-

o g ł o s z e n i e

(obok Urzędu Gminy Brwinów)

pon.–pt.
800–1900
sob.
800–1400

Akcja trwa
do 11 lutego 2017 r.

fery podczas spalania biomasy, jest
równa ilości CO2 pochłanianego
przez rośliny podczas ich wzrostu.
Urządzenia na pellet mają nie tylko
niską emisję gazów, ale także wysoką sprawność, a ze względu na
niskie koszty, ogrzewanie nim jest
nie tylko ekologiczne, ale również
tanie. Ogrzewanie budynków za
jego pomocą jest też łatwe, podobnie
jak w przypadku bezobsługowych
kotłów olejowych. Wymiana kotła
(lub samego palnika) nie wymaga zmiany już istniejącej instalacji,
a co najważniejsze koszt inwestycji
w kocioł zwraca się w kilka sezonów,
a w przypadku nagrzewnicy powietrza nawet w jeden sezon.

P

ellet jest to ekologiczne biopaliwo (powstaje
z drewna), całkowicie nieszkodliwe dla środowiska
dzięki
zerowej emisji dwutlenku węgla
– jego ilość, emitowana do atmoso g ło s z e n i e

Kontener na drzewka
ustawiony jest
przy ul. Grodziskiej 14

AKCJA
SPRZĄTANIA
		
ŚWIĄTECZNYCH
CHOINEK

ców, którzy chcieli przekazać palniki
na pellet wraz z montażem w domach
wybranych osób. Firma Orte Polska
Sp. z o.o., zajmująca się dystrybucją
i sprzedażą pelletu drzewnego, brykietu i drewna kominkowego oraz
nowoczesnych urządzeń grzewczych na pellet, zaoferowała gminie
Brwinów 10 palników na pellet wraz
z zasobnikiem oraz usługą montażu
i rozruchu pieca. Osoby do których
trafią palniki zostały wytypowane przez Środowiskowy Ośrodek
Pomocy Społecznej w Brwinowie.
– Dziękujemy firmie Orte za inicjatywę i udział w programie, który
propaguje ekologiczne rozwiązania
– mówi zastępca
burmistrza Sławomir Walendowski.

orte

www.orte.pl

s t o wa r z y s z e n i a

s p ó ł k a

POLSKA

w o d n a

SPÓŁKA WODNA BRWINÓW
Brwinów, ul. Pszczelińska 3, tel. 668 025 227

ZAPROSZENIE
Zapraszamy na Walne Zgromadzenie Delegatów Spółki
Wodnej Brwinów, które odbędzie się w sali przy Stadionie
Miejskim w Brwinowie, ul. Turystyczna 4 w czwartek
16 lutego 2017 r. o godz. 18.
Porządek zebrania:
1. Otwarcie
2. Wybór protokolanta Walnego Zgromadzenia
3. Wybór przewodniczącego obrad
4. Ustalenie quorum zebrania
5. Przyjęcie porządku obrad
6. Wybór komisji skrutacyjnej
7. Wybór komisji uchwał i wniosków
8. Sprawozdanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej za 2016 rok
9. Wniosek o udzielenie absolutorium dla Zarządu Spółki
– głosowanie
10. Propozycja uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów
na 2017 r.
– budżet Spółki na 2017 r.
– wykaz prac konserwacyjnych na 2017 r.
11. Dyskusja nad proponowaną uchwałą i głosowanie
12. Sprawy organizacyjne, dotyczące prac Zarządu Spółki
13. Wolne wnioski i zapytania
14. Zakończenie obrad
Za Zarząd - Przewodniczący Spółki Wodnej Brwinów
Benedykt Grobelny
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Brwinowska Karta Mieszkańca
Urząd Gminy Brwinów rozpoczął wydawanie kart mieszkańców. Składanie wniosków i wykonywanie zdjęć odbywać się w budynku Urzędu przy ul. Grodziskiej 12, na parterze w pokoju nr 004. Do chwili zamknięcia numeru wydano już ponad 900 kart.

B

rwinowska Karta Mieszkańca
obowiązuje od 1 stycznia 2017 r.
Kartę mogą otrzymać mieszkańcy
gminy Brwinów, którzy płacą podatek dochodowy od osób fizycznych w
Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie,
a w zeznaniu podatkowym deklarują, że ich miejscem zamieszkania jest
gmina Brwinów. Kartę Mieszkańca
mogą otrzymać także członkowie
ich rodzin w wieku do 18 roku życia,
a w przypadku osób uczących się –
do 26 roku życia. Każdy z członków
rodziny będzie posiadał swoją kartę
imienną ze zdjęciem.

A

by otrzymać kartę, należy złożyć
wniosek o wydanie Brwinowskiej Karty Mieszkańca oraz okazać/
załączyć:
a) dowód tożsamości;
b) zdjęcie wykonane bezpłatnie
w miejscu wydawania Brwinow
skiej Karty Mieszkańca w Urzędzie Gminy Brwinów;
c) kopia pierwszej strony formularza rozliczeniowego PIT za ostatni
rok rozliczeniowy z potwierdzeniem
złożenia go w Urzędzie Skarbowym
(osoby rozliczające się przez internet
muszą dołączyć elektroniczne po-

twierdzenie wpłynięcia formularza)
lub zaświadczenie potwierdzające
rozliczenie podatku za ostatni rok
rozliczeniowy w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie ze wskazaniem
miejsca zamieszkania na terenie
gminy Brwinów;
d) kopia legitymacji szkolnej lub studenckiej (osoby w wieku 18-26 lat,
uczące się lub studiujące na studiach
dziennych);
e) oświadczanie o zamieszkaniu na
terenie gminy Brwinów (osoby w
wieku 18-26 lat, uczące się lub studiujące na studiach dziennych).

P

ierwszą korzyścią dla mieszkańców są tanie (za 1 zł) lub bezpłatne (dla dzieci i młodzieży uczącej się/
studiującej na studiach dziennych do
26 roku życia) przejazdy brwinowską
komunikacją miejską. Od 1 lutego
2017 r. posiadacze karty skorzystają
także ze zniżek oferowanych przez
firmę AREC Arkadiusz Kuś. Do programu mogą dołączyć też przedsiębiorcy, którzy będą chcieli zaoferować rabaty i zniżki dla mieszkańców.
Więcej informacji:

karta.brwinow.pl

Brwinowska komunikacja miejska
– przejazdy autobusami 10 linii.
1 zł za jednorazowy bilet normalny
lub przejazdy bezpłatne dla dzieci/młodzieży
– szczegóły opisane na portalu brwinow.pl
Firma AREC Arkadiusz Kuś
(Brwinów, ul. Pszczelińska 9/7) zajmuje się automatyką już
od 15 lat i specjalizuje się w aplikacjach z serwonapędami.
10% zniżki
na usługi projektowania automatyki, programowania PLC
oraz na projekty automatycznej regulacji.

Rok Ignacego Kozielewskiego
W 2017 r. przypada 135. rocznica urodzin Ignacego Kozielewskiego – autora słów hymnu harcerskiego „Wszystko, co nasze,
Polsce oddamy”, społecznika oraz mieszkańca Brwinowa.

I

gnacy Kozielewski (1882-1964)
był współzałożycielem Związku
Harcerstwa Polskiego, działaczem
społecznym oraz propagatorem idei harcerskich.
Współpracował we Lwowie z Olgą Drahonowską i
Andrzejem Małkowskim.
Był działaczem ogólnopolskiego Towarzystwa
Gimnastycznego Sokół,
którego celem - poza zachęcaniem do aktywności
fizycznej – było również
podtrzymywanie i rozwijanie świadomości narodowej oraz
postaw obywatelskich. Kozielewski
Redagował czasopisma harcerskie
„Skaut”, „Harcerz”, Harcmistrz”,
„Strażnica harcerska”. Pracował jako
nauczyciel w szkołach m.in. w Warszawie, Czerwonym Dworze pod
Grodziskiem Mazowieckim oraz w
Pruszkowie.
1929 r. Kozielewski przeprowadził się do Brwinowa, gdzie
pełnił funkcję prezesa gniazda sokolego. Za działalność w Akcji Katolickiej został odznaczony w 1938 r.
przez papieża Piusa Pius XI medalem
„Pro Ecclesia et Pontifice”. Okupację niemiecką spędził w Brwinowie.
W latach 1941–1945 prowadził tajne

W

nauczanie w gimnazjach w Bronowicach, Milanówku i Brwinowie.
W tym okresie zajmował się także
kolportażem polskiej
prasy konspiracyjnej.
Po 1945 roku Ignacy
Kozielewski ze względu
na głoszenie antybolszewickich haseł musiał opuścić Warszawę
i przeniósł się do Kłobucka, gdzie organizował gimnazja. Zmarł
w 1964 r. w Ostrowach
koło Częstochowy i został pochowany w grobie rodzinnym
na cmentarzu św. Rocha w Częstochowie.

U

chwała ustanawiająca Rok Ignacego Kozielewskiego została podjęta przez Radę Miejską
w Brwinowie. W obchody włączą się
m.in. harcerze ZHP i ZHR oraz
Towarzystwo Gimnastyczne Sokół w Brwinowie, które nosi imię
druha Ignacego Kozielewskiego
i w tym roku obchodzi jubileusz
90-lecia istnienia. Więcej informacji na temat poszczególnych wydarzeń w kolejnych numerach „Ratusza”, na bieżąco na plakatach oraz
w Internecie na portalu brwinow.pl.
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10 linii autobusowych brwinowskiej komunikacji miejskiej
Od 1 stycznia 2017 roku pasażerowie brwinowskiej komunikacji miejskiej mogą łatwiej poruszać się po terenie gminy
i dojechać nią też do sąsiednich miejscowości, a posiadacze Brwinowskiej Karty Mieszkańca skorzystają ze zniżek na bilety.

A

utobusami komunikacji miejskiej
mieszkańcy
gminy
Brwinów mogą dojechać m.in. do
Owczarni, Żółwina i Pruszkowa,
do Osiedla Słonecznego w Kaniach,
Nadarzyna, Błonia i Podkowy Leśnej. Linie te obsługuje firma PKS
Grodzisk Mazowiecki, która została wybrana w przetargu, a w swojej
ofercie uwzględniła większość autobusów z rocznika 2016. Pojazdy są
wyposażone w klimatyzację, która
będzie włączana w upalne dni, oraz
w system GPS zapewniający kontrolę
punktualności autobusów.

– Moszna – Domaniew
– Pruszków Waryńskiego
Linia B6
Brwinów Rynek –
Parzniew – Pruszków
PKP
Linia B7
Brwinów Rynek –
Otrębusy – Nadarzyn –
Kanie
Linia B8
Brwinów
Rynek
– Podkowa Leśna –
Żółwin – Owczarnia –
Brwinów Rynek
Linia B9
Żółwin – Owczarnia – Żółwin
Linia B10
Moszna – Domaniew – Pruszków Waryńskiego – Parzniew
św. Jerzego – Moszna

O

d 1 stycznia 2017 r. zaczęły obowiązywać na tych liniach nowe
rozkłady jazdy. Mieszkańcy gminy, posiadający Brwinowską Kartę
Mieszkańca, korzystają ze specjalnych zniżek: dorośli płacą za bilet
jednorazowy normalny złotówkę,
a dzieci, uczniowie szkół do 21 roku
życia oraz studenci studiów dziennych do 26 roku życia pojadą autobusami za darmo.

C

ennik biletów miesięcznych normalnych dla posiadaczy Brwinowskiej Karty Mieszkańca:
32 zł – bilet uprawniający do przejazdów jedną linią
43 zł – uprawniający do przejazdu
dwiema liniami
50 zł – bilet sieciowy

Interaktywna mapa i rozkład jazdy
dla poszczególnych przystanków
na stronie PKS Grodzisk Maz.

http://www.pksgrodzisk.com.pl/mapa/miasto/brwinow.html

C

ennik biletów dla osób nieposiadających Brwinowskiej Karty
Mieszkańca:
3 zł – bilet jednorazowy normalny
96 zł – bilet uprawniający do przejazdów jedną linią
130 zł – uprawniający do przejazdu
dwiema liniami
150 zł – bilet sieciowy

Linie brwinowskiej
komunikacji miejskiej:
Linia B1
Brwinów Rynek
– Rokitno – Brwinów
Rynek
Linia B2
Brwinów Rynek
– Rokitno – Błonie PKP

Linia B3
Brwinów Rynek
– Milęcin – Błonie PKP
Linia B4
Brwinów Rynek
– Domaniew – Brwinów Rynek
Linia B5
Brwinów Rynek

Linia B5 Brwinów Rynek
– Moszna – Domaniew –
Pruszków Waryńskiego
funkcjonuje tylko w soboty i niedziele.
Rozkłady dostępne są
na przystankach, na stronie brwinow.pl w zakładce „Rozkład jazdy”.

Brwinów – mazowiecka gmina z dostępem do morza
Rada Miejska w Brwinowie przyjęła uchwałę o udzieleniu dotacji na przebudowę nadmorskiej promenady i zejścia na plażę
w Mrzeżynie. Partnerska gmina Trzebiatów zrewanżuje się m.in. poprzez Promenadę Brwinowską i promocję Brwinowa.

B

rwinów i Trzebiatów są gminami partnerskimi od 10 lat.
W ramach współpracy Brwinów
udzieli Trzebiatowowi pomocy
w uzyskaniu unijnej dotacji na budowę promenady wraz z przebudową zejścia na plażę i placu przy
pomniku zaślubin z morzem w
Mrzeżynie. Wartość całej inwestycji to 2 mln zł, z czego dotacja gminy Brwinów – 100 tys. zł.
Gmina Trzebiatów w ramach zacieśniania współpracy planuje nadać
głównemu zejściu na plażę nazwę
Promenada Brwinowska. Na niej
znajdą się tablice promujące walory gminy Brwinów. Do Brwinowa
nawiązywa też będą odpowiednio
oznakowane elementy małej architektury (ławki, donice, stojaki itp.).

W

ciągu całego roku Mrzeżyno
odwiedza ok. 40 tys. turystów.
Dla Brwinowa będzie to znakomita
okazaja do promowania się w niestandardowy sposób – przekonywał
burmistrz Arkadiusz Kosiński, który
zwracał uwagę, że zależy mu nie tylko
na turystach, ale też na inwestorach,
którzy będą mogli kojarzyć Brwinów

jako „mazowiecką gminę z dostępem
do morza”. Środki na dotację celową dla Trzebiatowa pochodzić będą
z paragrafu budżetowego dotyczącego wynagrodzeń za roznoszenie
deklaracji podatkowych. W 2017 r.
będzie to kwota 30 tys. zł, a w 2018 r.
– 70 tys. zł. Burmistrz Kosiński podkreślał, że Trzebiatów zwiększa w ten
sposób szanse na dotację z UE, a zrewanżowwać się może choćby honorowaniem przez gminę Trzebiatów
Brwinowskiej Karty Mieszkańca.

T

emat wywołał żywą dyskusję.
Przeciwnicy udzielenia dotacji
mówili o tym, że środki z budżetu
powinny pozostać w gminie Brwinów. Jeśli pomagać, to w przypadkach klęsk żywiołowych, takich jak
np. powódź, a nie dla rozwoju innej
gminy. Lista potrzeb na terenie gminy Brwinów jest bardzo długa. Za
kwotę 100 tys. zł (która ma zostać
wydana w ciągu dwóch lat) można
dobudować oświetlenie, naprawiać
drogi itp. – To mylne wrażenie, że
za taką kwotę możemy wykonać te
wszystkie postulowane inwestycje
– odpowiadał burmistrz Kosiński.

– Dzięki promocji gminy możemy
zwracać na siebie uwagę i przyciągać
inwestorów. Inwestujemy w ten sposób w naszą przyszłość. Radni, którzy zdecydowali się poprzeć projekt
uchwały przygotowany przez burmistrza Kosińskiego mówili m.in. o budowaniu marki Brwinowa i wyjściu
poza bardzo lokalne myślenie i działaniu w szerszej perspektywie. Powinniśmy przestać patrzeć na Brwinów jako na miejscowość, ale jak na
markę, w którą trzeba zainwestować,
a żeby coś zarobić, trzeba najpierw
coś wydać. Burmistrz Kosiński udowodnił, że potrafi pozyskiwać dochody dla gminy. Do budżetu wpływa rocznie po kilka milionów z dotacji zewnętrznych, w ciągu ostatnich
6 lat gmina Brwinów uzyskała ok.
100 dofinansowań zewnętrznych, od
kilkutysięcznych po kilkumilionowe. Już w pierwszych dniach 2017 r.
jest pierwszy sukces: pozyskana dotacja w wysokości 3,5 mln zł na remont pałacu w parku miejskim, więc
pomoc dla Trzebiatowa będzie dla
Brwinowa niewielkim ułamkiem budżetu gminy (dotacja dla Trzebiatowa mierzona jest setnymi częściami

procenta), zaś dla partnerskiej gminy
ma ogromne znaczenie. – Kiedy nadejdzie taki czas, że i nam ktoś pomoże? – pytali przeciwnicy uchwały.
urmistrz Arkadiusz Kosiński
podkreślał, że wiele jego pomysłów było do tej pory kwestionowanych. Krytykowano np. zakup pałacu
w parku miejskim, przebudowy ulic,
które zostały uznane za główne ciągi komunikacyjne, a nie innych dróg
itp. itd. – Jako Burmistrz mogę realizować pomysły, które moim zdaniem
służą dobru gminy: tak jak zakup
pałacu, podjęcie starań o przystanek
PKP w Parzniewie i budowę tunelu
pieszo-rowerowego pod torami w
Brwinowie i wiele innych. Budżet
inwestycyjny gminy Brwinów to 24
mln zł i jeszcze w ciągu roku urośnie
dzięki pozyskanym dotacjom – wyliczał burmistrz Kosiński. – Mieszkańcy obdarzyli mnie zaufaniem,
obiecałem ze swej strony solidnie i
ciężko pracować dla dobra gminy i
działam... także poprzez działania
odważne i nieszablonowe – tłumaczy
burmistrz Kosiński. Ostatecznie za
uchwałą było 13 radnych, 4 – przeciw, a 2 – wstrzymujących.

B
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NADESZŁA TA CHWILA…
wiekopomna, jak mawiał nasz krajan, kiedy warto spojrzeć na siebie
z dystansu, a najlepiej nie własnymi oczami. A dokładniej – uszami.
Podjęłyśmy tę ryzykowną decyzję i wyruszyłyśmy się mierzyć. Stanąć
w szranki, to chyba zbyt wiele powiedziane…
Kolędy i pastorałki są niezaprzeczalnie istotną częścią repertuaru Chóru
Wydartych Domom Kur. To właśnie w nim postanowiłyśmy się sprawdzić w obliczu profesjonalnego jury, wiedząc że ta ocena będzie w pełni
obiektywna, prawdopodobnie surowa, ale na tym etapie naszej działalności – konieczna. Opinie naszych rodzin i przyjaciół, skądinąd cudownych, na których cierpliwość i zachwyt zawsze możemy liczyć, przestały
być wystarczające. Przyćmione osobistym zaangażowaniem nie dawały
nam pewności…
A więc, do meritum.
XII Ogólnopolski Konkurs Kolęd i Pastorałek w Chełmnie, Anno Domini
2017. 21 stycznia o godzinie – nienajgorszej. Widownia jeszcze nieprzepełniona, jury w centrum. Cztery utwory a cappella – czytaj: słychać
najmniejsze potknięcie. Ale co tam. Podobno – podkreślę – podobno,
wyszłyśmy pewne i uśmiechnięte (my wiemy, że prawdopodobnie walczyłyśmy o właściwą pozycję w paszczy), do tego prezentowałyśmy się
zacnie, co nawet zostało zapisane w oficjalnych notatkach, ale o tym
sza… No i pierwsze dźwięki. Kolejne… czasem w punkt, gdzieś tam
niepewnie, ale dotrwałyśmy. Potem masę wątpliwości i jednocześnie
ogromne wsparcie od Oli i Michała. Do wieczora spacery mglistymi
uliczkami Chełmna. A potem wielki finał w kościele farnym. I ogromna niespodzianka! Srebrne pasmo dla Chóru Wydartych Domom Kur
z Brwinowa! Doskonała ocena, szczególnie w tak znamienitym towarzystwie pozostałych dwudziestu dwóch zespołów. Były krzyki, łzy i chaotyczne spojrzenia szukające potwierdzenia w innych oczach.
Olu… Aleksandro :)
Michale…
dozgonnie śmy wdzięczne.
A po powrocie?
Żadnej laby. Intensywne
próby, ostatnie szlify i kolejny sprawdzian. Dwa
koncerty jednego dnia.
Pierwszy w kościele parafialnym NMP Matki Kościoła w Otrębusach, drugi wieczorem jako oprawa
mszy św. w Podkowie Leśnej, w kościele parafialnym św. Krzysztofa. Oba
występy z towarzyszeniem uznanego Kwartetu
Prima Vista.
Czas świąteczny powoli
się kończy, ale dla nas to
tylko informacja, że trzeba zakasać rękawy, bo
za chwilę wiosna, a z nią
nowy repertuar.
W imieniu CHWDK

Anna Żaczek Siwczuk

W OTRĘBUSACH
Anna Sobczak
Dzieci z Otrębus (także z Kań, wszak to zupełnie niedaleko) mogą
uczestniczyć w nowych zajęciach prowadzonych w Domku-w-Paski,
czyli Świetlicy w Otrębusach, przy ulicy Wiejskiej.
Malują, rysują i wycinają.
Bawią się i brudzą.
Poprzez proste środki wyrazu uczą się podstawowych pojęć z zakresu
malarstwa i rysunku.
„Dzieci mają możliwość pracy na dużym formacie bez narzuconego tematu i bez nacisku na konkretny efekt końcowy. Bawiąc się, doświadczają swojej naturalnej ekspresji twórczej” – tak opisuje prowadzone
przez siebie zajęcia Agata Balińska, absolwentka malarstwa na warszawskiej ASP, dyplomowana arteterapeutka, autorka projektu kARTki
– arteterapia dla dzieci.
Zapraszamy we wtorki do Pracowni dla Młodych.
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KORA_CORTEX_CORTICES
Anna Czeremcha
A zimowe spacerki w trosce o siebie Państwo uprawiają?
W styczniu po dobrodziejstwa choinek (żywica, pączki),
w lutym po korę drzew, a w marcu po soki (klon i brzoza)? Bo wybrać się przynajmniej raz w tygodniu na przynajmniej godzinny spacer po lesie, to najlepszy odruch,
na jaki możemy się zdobyć w tym zapracowanym życiu!
Idzie luty, obuj buty i do lasu marsz po korę!
(Po tę z młodych gałązek – do oskrobania i wysuszenia,
nie po korę z pnia!)

KORA WIERZBY – tzw. roślinna aspiryna. Wodny wyciąg
zmniejsza stany zapalne i obniża gorączkę, działa odkażająco, przeciwreumatycznie i przeciwbólowo. Jeśli
łamie w kościach – pić odwar z wierzby. Jeśli migrena –
pić odwar z wierzby. Jeśli nerwy – odwar z wierzby! Jedna z moich Wielkich Tajemnic Roślinnych mówi, że to
jest właśnie to mityczne panaceum.
KORA BRZOZY – po łacinie brzoza to betula. W korze zawarta jest betulina, która działa przeciwwirusowo, przeciwgrzybicznie i oczyszczająco, działa trochę jak druciak, który od środka wyszoruje nas z wolnych rodników,
czyli z zagubionych atomów, które przylepiły się do naszych komórek wskutek zanieczyszczonego powietrza,
przetworzonej żywności, stresu lub przeforsowania się.
Działa przeciwobrzękowo, odtruwająco w chorobie alkoholowej i odkażająco w chorobach nerek.
(Jakiś młodziak mnie tu czyta? Odwarem myj twarz trądzikową chłopaku i dziewczyno!)
KORA KALINY – wodny wyciąg uspakaja i rozluźnia mię-

śnie miednicy i mięśnie gładkie przewodu pokarmowego, działa przeciwkrwotocznie. Doskonała przy bólach
miesiączkowych, stresie, bólach kręgosłupa i głowy.
Uszczelnia naczynia krwionośne i działa przeciwzapalnie. Masz żylaki? Pij odwar kalinowy! Masz plamicę
naczyniową? Pij odwar kalinowy! Jesteś przeziębiona?
Kalina przyjdzie z pomocą!

KORA JESIONU – mistrzyni walki z bólem reumatycznym,

przeziębieniem i stanem zapalnym. Zwiększa wydalanie kwasu moczowego. Skuteczna w reumatoidalnym
zapaleniu stawów. Na zmęczone, opuchnięte oczy bosko działają okłady ze schłodzonego naparu. W ogóle
poprawia stan skóry – jakby komuś za bardzo zszarzała
przez zimę, to polecam.
Także pijcie odwary. Oskrobaną z kilku młodych gałązek
korę należy zalać wodą, podgotować 3 min, odstawić
do przestygnięcia, przecedzić i się delektować. Będę
przepytywać z kolorów korowych herbatek, więc proszę iść, nazbierać surowca i pić w trosce o siebie! Surowiec można oczywiście suszyć na potem.
Wasza Czeremcha na stendbaju!

ZIMA W MIEŚCIE
Zimno, z rana ciemno, oceny już wystawione, wstać się nie chce…
ale już niedługo. Za chwilę ferie zimowe i będzie można zażyć nieco
rozrywki (kultury i edukacji) podczas Okejowych wycieczek. Kto się
zapisał na akcję „Zima w mieście”, ten odwiedzi z nami:

[MŁODSZAKI]
13.02 Wytwórnię Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie (ucharakteryzujemy się „na umarlaka” i zwiedzimy plan filmowy)
14.02 Planetarium w Centrum Nauki Kopernik
15.02 Chatkę Spełnionych Marzeń w Głoskowie – artystyczne rękodzieło wciągnie każdego
16.02 Hangar 646 – szaleństwa na trampolinach
17.02 w Centrum Pieniądza NBP w Warszawie dotkniemy złotej sztaby
i dowiemy się jak podrabiać banknoty
W drugim tygodniu:
20.02 wypad do kina
21.02 doświadczymy ciekawego eksperymentu, jakim jest „Edukacja
Przygodowa” w Zalesiu Górnym
22.02 Hangar 646 – szaleństwa na trampolinach
23.02 odwiedzimy fantastyczną wystawę w Muzeum Azji i Pacyfiku
w Warszawie
24.02 udamy się do Teatru Dramatycznego na widowisko muzyczne
pt. „Kraina Kłamczuchów”

[STARSZAKI]
13.02 odwiedzimy Dom Zagadek (przydadzą się trampki na zmianę)
14.02 udamy się na warsztaty artystyczne do Narodowej Galerii Sztuki
„Zachęta”
15.02 ciekawy eksperyment, czyli „Edukacja Przygodowa” w Zalesiu
Górnym
16.02 w Centrum Pieniądza NBP w Warszawie poznamy pana Kronenberga i poczujemy zapach miliona złotych w banknotach dziesięciozłotowych
17.02 w Mazowieckim Parku „Torfy” będziemy robić różne różności,
a na końcu będzie ognisko
W drugim tygodniu:
20.02 spędzimy dzień wisząc na ściance wspinaczkowej w Warszawie
21.02 Hangar 646 – szaleństwa na trampolinach
22.02 ciekawy eksperyment, czyli „Edukacja Przygodowa” w Zalesiu
Górnym
23.02 odwiedzimy Planetarium i nie tylko w Centrum Nauki Kopernik
24.02 niespodzianka w Grabskim Siole (warto się ciepło ubrać)
Akcja „Zima w mieście” to oferta kulturalna, polegająca na dostarczaniu dzieciom i młodzieży wysublimowanej rozrywki w ściśle określonych ramach czasowych. Godziny zbiórek, wyjazdów na wycieczki
i powrotów będą jasno określone i podane do wiadomości rodziców,
dziadków, opiekunów.

04 lutego
W TO MI GRAJ

spektakl dla najmłodszych

[OKej, ul. Wilsona 2, Brwinów]
11.00
[OWCA, ul. Cyprysowa 4, Owczarnia]
15.00
MALOWANIE NA JEDWABIU
[OKej, ul. Wilsona 2, Brwinów]
16.00
05 lutego

W TO MI GRAJ

spektakl dla najmłodszych

[Świetlica OK, ul. Krótka 10, Otrębusy]
11.00
11 lutego
AFRYKAŃSKIE RYTMY
bal karnawałowy dla dzieci

[OSP, ul. Pszczelińska 3, Brwinów]
16.00
TANIEC I MUZYKA
wernisaż Magdaleny Hajnosz

[OKej, ul. Wilsona 2, Brwinów]
18.00
19 lutego
GIMNASTYKA MÓZGU

pierwsze z cyklu spotkań UKW
z Justyną Liberadzką

[OKej, ul. Wilsona 2, Brwinów]
12.00
25 lutego
BAL KARNAWAŁOWY UKW
[OSP, ul. Pszczelińska 3, Brwinów]
19.00
03 marca
KRÓLOWE MATKI

spotkanie autorskie Sylwii Chutnik
i Natalii Fiedorczuk

[ZAGRODA, ul. Grodziska 57, Brwinów]
19.00

Gabi jest wszechstronnie utalentowaną osobą.
Od lat swoją kreatywnością i zdolnościami plastycznymi dzieli się
z nami tworząc w pracowni Warsztat Sztuki w Ośrodku Kultury OKej.
Kilka miesięcy temu
zdiagnozowano u niej stwardnienie rozsiane [SM].

Abyś mógł przekazać 1% na rzecz leczenia
Gabi, podaj w formularzu PIT nr KRS
Fundacji Dobro Powraca – 0000338878,
a w celu szczegółowym –
jej imię i nazwisko

Gabriela Kucharska
[wyłącznie w mianowniku].

Darowizny:
DOBRO POWRACA
nr konta bankowego na leczenie GABI

95 1140 1140 0000 2133 5400 1001
Bardzo dziękujemy za każdą wpłatę

oraz rozpowszechnianie naszej prośby.

10 ratusz
Biuletyn informacyjny Ur z ę d u G m i n y B rw i n ó w
nr 62 | 1 lutego 2017

Stypendyści gminy Brwinów w roku szkolnym 2016/2017
Wśród czternastu stypendystów są laureaci olimpiad przedmiotowych, którzy wykazali się wiedzą z matematyki, informatyki, biologii, geografii, filozofii i wiedzy o społeczeństwie oraz młodzi
sportowcy odnoszący sukcesy na zawodach pływackich, lekkoatletycznych oraz tanecznych.

S

e

Filip Orlicz
– uczeń Gimnazjum nr 78 w Warszawie, otrzymuje stypendium sportowe m.in. za 12-krotne zdobycie tytułu Mistrza Polski w pływaniu oraz
ustanowienie 6 nowych rekordów
Polski w kategorii juniorów.

skich Zawodach Pływackich stylem
grzbietowym na 100 m, zajęcie III
miejsca stylem dowolnym na 100 m,
zajęcie I miejsca stylem grzbietowym na 50 m oraz zajęcie I miejsca
stylem grzbietowym na 100 m.

Natalie Pośpiech
– studentka Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu,
otrzymuje
stypendium za zdobycie I
miejsca w Ogólnopolskim Międzyuczelnianym
Konkursie
Wiedzy Anatomicznej
„Golden Scapula”.

Wiktoria Wojtanek
– uczennica Gimnazjum nr 4 w Pruszkowie, otrzymuje stypendium
sportowe m.in. za zajęcie I miejsca w Ogólnopolskich Zawodach
Pływackich stylem motylkowym na 100 m,
I miejsca stylem klasycznym na 100 m
oraz I miejsca stylem
zmiennym na 100 m.

Fot. Urząd Gminy Brwinów (PR)

Fot. Urząd Gminy Brwinów (PR)

Bartosz Słowikowski
– uczeń Gimnazjum nr 4 w Pruszkowie, otrzymuje stypendium za osiągnięcia sportowe m.in. za 2-krotne
zajęcie II miejsca w Ogólnopol-

Robert Soboński
– uczeń Szkoły Podstawowej im.
W. Puchalskiego w Otrębusach,
otrzymuje stypendium za osiągnięcia edukacyjne m.in. tytuł laureata
w Wojewódzkim Przedmiotowym
Konkursie Informatycznym miniLOGIA14
organizowanym przez
Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz
zdobycie tytułu laureata w Krajowym Konkursie Gier Matematycznych i Logicznych
organizowanym przez
Politechnikę Wrocławską pod patronatem
m.in. Ministerstwa Edukacji Narodowej i Prezydenta RP.

Fot. ZS w Otrębusach

Julia Sadkowska
– uczennica LXV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. J. Bema w Warszawie, otrzymuje stypendium za osiągnięcia sportowe m.in. za 2-krotne
zajęcie I miejsca na Otwartych Mistrzostwach Polski Osób Niepełnosprawnych w Pływaniu, za 2-krotne
zajęcie III miejsca na Międzynarodowych Mistrzostwach Niemiec w
Pływaniu Osób Niepełnosprawnych
oraz za zajęcie I i II miejsca na XVIII
Otwartych Mistrzostwach Polski w
Tańcu na Wózkach.

Lidia Sobońska
– uczennica XIV Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Warszawie, otrzymuje stypendium za
osiągnięcia edukacyjne m.in. tytuł
laureatki w Wojewódzkim Przedmiotowym Konkursie
Informatycznym LOGIA16 oraz za zdobycie tytułu laureatki w
Wojewódzkim Konkursie Matematycznym organizowanym
przez Mazowieckiego
Kuratora Oświaty.

Fot. Urząd Gminy Brwinów (PR)

Fot. Archiwum rodzinne

Fot. Archiw um rodzinn

Sukcesy stypendystów: sportowe
(z lewej Filip Orlicz) i naukowe
(u góry Natalie Pośpiech).

Kacper Motrenko
– student Uniwersytetu Warszawskiego, otrzymuje stypendium za
osiągnięcia edukacyjne za zdobycie
tytułu finalisty w XXVIII Olimpiadzie Filozoficznej.

Fot. Urząd Gminy Brwinów (PR)

Na zdjęciu:
stypendyści
(tutaj Bartosz
Iwoła z ojcem)
odbierali decyzje
z rąk przewodniczącej Komisji
Stypendialnej
radnej Małgorzaty Kucharskiej
i burmistrza
Arkadiusza
Kosińskiego.

e

Fot. Urząd Gminy Brwinów (PR)

Bartosz Iwoła
– uczeń II Liceum Ogólnokształcącego im. S. Batorego w Warszawie,
otrzymuje stypendium za osiągnięcia edukacyjne m.in. za zdobycie tytułu laureata w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Społeczeństwie organizowanym przez Mazowieckiego
Kuratora Oświaty.

Aleksandra Misarko
– uczennica XIV Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Warszawie, otrzymuje stypendium za
osiągnięcia edukacyjne m.in. tytuł laureatki w Wojewódzkim
Konkursie Wiedzy o
Społeczeństwie i Wojewódzkim Konkursie
Biologicznym organizowanym przez Mazowieckiego Kuratora
Oświaty oraz osiągnięcia sportowe m.in.
za zajęcie II miejsca w
VII Międzynarodowych Zawodach Lekkoatletycznych.

Fot. Urząd Gminy Brwinów (PR)

Kamil Gontarczyk
– uczeń LIX Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego
im. J. Kusocińskiego w Warszawie,
otrzymuje stypendium
za
osiągnięcia
sportowe m.in. za
zajęcie III miejsca w Ogólnopolskich Zawodach Pływackich
stylem
dowolnym na 200 m,
za zajęcie I miejsca stylem dowolnym na 200
m
i 400 m, zajęcie
I miejsca stylem
mot ylkow y m
na 200 m i stylem zmiennym
na 200 m na
Mist rzost wach
Warszawy i Mazowsza.

Zofia Miarczyńska
– uczennica LXVII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Warszawie,
otrzymuje
stypendium za osiągnięcia
edukacyjne
m.in. za zdobycie tytułu laureatki w Wojewódzkim Konkursie
Geograficznym organizowanym przez Mazowieckiego Kuratora
Oświaty.

Fot. Archiw um rodzinn

Fot. Urząd Gminy Brwinów (PR)

Jan Bednarski
– uczeń XIV Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Warszawie,
otrzymuje stypendium za osiągnięcia edukacyjne m.in. za zdobycie
tytułu laureata w Krajowym Konkursie Gier Matematycznych i Logicznych organizowanym przez Politechnikę Wrocławską pod patronatem m.in. Ministerstwa Edukacji
Narodowej i Prezydenta RP.

Zuzanna M. Jędrychowska
– uczennica V liceum Ogólnokształcącego im. Księcia J. Poniatowskiego
w Warszawie, otrzymuje stypendium za
osiągnięcia edukacyjne m.in. za zdobycie
tytułu finalistki w
Wojewódzkim Konkursie Biologicznym
organizowanym przez
Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Fot. Urząd Gminy Brwinów (PR)

typendium gminy Brwinów
przyznawane jest uczniom i studentom, mieszkańcom gminy, którzy mogą się pochwalić wybitnymi
osiągnięciami naukowymi lub sportowymi. Komisja stypendialna wybrała w tym roku 14 osób:
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Biblioteka w Otrębusach po remoncie
Otrębuska filia Biblioteki Publicznej im. Wacława Wernera przeszła remont swoich pomieszczeń. Czytelnicy mogą już korzystać z jej księgozbioru i podziwiać efekt prac.

F

B

ardzo dziękujemy za pracę całej
ekipie, dzięki której otrębuska filia Biblioteki zyskała nowy standard
i poziom, ku radości naszej i naszych
Czytelników. Panowie wykazali się
wielkim zaangażowaniem i profesjonalizmem. Każdą pracę wykonywali
rzetelnie i sumiennie, często wspierali
nas dobrą radą i pomocą np. w pakowaniu ok. 14 tys. książek, demontowali regały, sprzątali – podkreślała
Grażyna Nowocień, dyrektor biblioteki.

Kolejne sukcesy Roberta

Fot. Urząd gminy Brwinów (PR)

ilia Biblioteki w Otrębusach była
zamknięta od września. Gmina Brwinów wykonała remont pomieszczeń biblioteki oraz gabinetu
dyrektora. Wymieniono grzejniki,
instalację elektryczną, pomalowano ściany, wycyklinowano podłogi. Zmieniono na nową instalację telekomunikacyjną: telefon
i Internet. Koszt prac pokryty został
w całości z budżetu gminy, w tym
częściowo z funduszu sołeckiego
Otrębus. Prace wykonali pracownicy Urzędu Gminy Brwinów.

Robert Soboński uczeń klasy 5b Szkoły Podstawowej w Otrębusach i stypendysta gminy Brwinów odnosi kolejne sukcesy.

Fot. Urząd gminy Brwinów (PR)

Robert Soboński w ostatnim czasie zaliczył na swym koncie kolejne
osiągnięcia:
z matematyki:
• Kwalifikacja do etapu wojewódzkiego Konkursu Kuratoryjnego
"Mazowieckie Talenty”
• Tytuł Laureata Ogólnopolskiego
Konkursu Matematycznego "Alfik
Matematyczny" - 6 miejsce w kraju,
1 miejsce w województwie - nagrodą
jest tygodniowy pobyt na obozie w
Serpelicach;
z języka angielskiego:
• Tytuł Laureata w Ogólnopolskim
Konkursie „English High Flier” - 2
miejsce w kraju, 2 miejsce w województwie - nagrodą jest tygodniowy

pobyt na obozie w Serpelicach;
z informatyki:
• Kwalifikacja do II etapu Przedmiotowego Konkursu Informatycznego Mazowieckiego Kuratora
Oświaty MiniLOGIA15 dla uczniów
szkół podstawowych,
• Dodatkowo jako uczeń klasy 5
SP rozwiązał bezbłędnie wszystkie
zadania I etapu w Kuratoryjnym
Konkursie Przedmiotowym Logia17
dla uczniów gimnazjów.
Gratulujemy serdecznie, choć wierzymy że to dopiero początek i czekamy na więcej Robercie!
– Arleta Kowalska,
Zespół Szkół w Otrębusach

Rok kalendarzowy z druhnami OSP Biskupice
Strażacy OSP Biskupice zaczęli rok z nowym kalendarzem. Na zdjęciach znalazły się druhny żeńskiej drużyny pożarniczej.

O

PROJ. Maciej Zembrzuski

gień i woda – pod takim hasłem
OSP Biskupice i Brwinowskie
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji podjęły współpracę przy
wydaniu kalendarza na 2017 rok,
dostrzegając, że mają ze sobą wiele wspólnego. Nie chodzi jedynie o
wykorzystywanie wody do gaszenia
pożarów. Zarówno straż pożarna,
jak też przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne mają podobną

misję: służbę mieszkańcom gminy.
Ogień to niszczący żywioł, z którym
zmagają się druhny i druhowie OSP
oraz woda – wydobywana z głębi
ziemi, uzdatniana i dostarczana do
sieci wodociągowej, zaopatrującej
hydranty przeciwpożarowe.
inicjatywą wydania kalendarza
promującego działalność ochotniczej straży pożarnej wystąpiła

Z

żeńska drużyna pożarnicza OSP Biskupice, której druhny znalazły się
na zdjęciach.
ruhny z Biskupic podkreślają,
że ich drużyna jest w równym
stopniu wyszkolona jak męska cześć
jednostki. Dziewczyny uczestniczą
w działaniach ratowniczych, stanowiąc pełnowartościowych partnerów dla zawodowych strażaków.

D

Z dużymi sukcesami biorą również
udział w zawodach sportowo-pożarniczych. Aktywnie uczestniczą
w gminnych, kościelnych i wiejskich
świętach i uroczystościach. Często
biorą udział w zabezpieczeniu różnego rodzaju imprez takich jak: rajdy rowerowe, dni sportu czy Dzień
Dziecka w okolicznych miejscowościach.

12 ratusz
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Burmistrz Gminy Brwinów zaprasza na

LODOWISKO
w Brwinowie
pon.–pt.
30

15 –21

15

do 1500 dla uczniów szkół z gminy Brwinów

Ferie z historią w Zagrodzie
– wystawa i gra

W trakcie 15-minutowe przerwy.
Wejscie na lód o godz. 1700, 1830, 2000.

Od 12 lutego 2017 r. w Brwinowie będzie
prezentowana wystawa Muzeum Dulag
121 pt. „Solidarność i wsparcie”.

SOB.–NDZ.

W

1100–1515
15
1600–21
,

Wejscie na lód
po krótkiej
przerwie technicznej
o godz. 1230, 1400, 1600(po przerwie 45-min. )
1730, 1900, 2000.
Regulamin
korzystania
z lodowiska
w artykule
„Otwarcie
lodowiska
w Brwinowie”
na stronie:

brwinow.pl

WSTEP
, WOLNY.


.

.

Wypozyczenie łyzew 1 zł

Aktualne
informacje:

Brwinow

ystawa „Solidarność i wsparcie” gościć będzie w lutym w dworku Zagroda. Poświęcona jest ona mało znanemu tematowi – zakrojonej na szeroką skalę akcji pomocowej dla ludności Warszawy wypędzonej ze stolicy w czasie
Powstania Warszawskiego i po jego zakończeniu.
Wedle różnych szacunków Niemcy wypędzili
od 390 do 650 tys. osób. Od sierpnia 1944 r. do
połowy 1945 r. wsparcie organizowano wszędzie,
gdzie trafiali wygnani warszawiacy, czyli w obozie przejściowym w Pruszkowie oraz w okolicznych miejscowościach rejonu podwarszawskiego,
także w Brwinowie.
Podczas otwarcia wystawy
w dworku Zagroda
(Brwinów, ul. Grodziska 57)
w niedzielę 12 lutego 2017 r.
będzie można nabyć
pięknie wydany katalog
wystawy (10 zł) oraz Zeszyty Muzealne nr 1 (10 zł).
W czasie ferii wystawa
stanie się „planszą gry”.
Zapraszamy dzieci i młodzież do odwiedzenia wystawy, rozwiązania zadań i zdobywania
nagród. Wystawa w czasie ferii czynna będzie
od poniedziałku do czwartku, w godz. 11–15.

Punkty, w których można otrzymać Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy Brwinów „Ratusz”. Kolejne wydanie planowane jest 8 marca 2017 r.

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  Świetlica Działu Wspierania Rodziny, ul. Grodziska 31  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 i apteka, 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 27A  Sklep Jaworek, ul. Wilsona 28A  Pchli Targ, ul. Leśna 3  sklepy przy Rynku: Zdrowa
żywność  Antoniak  Melba  Top Market Zygzak, ul. Armii Krajowej 14  sklep, ul. Płocka 13  Społem, ul. Pszczelińska 48  sklep, ul. Kraszewskiego 1
 sklep U Jacka, ul. Sochaczewska 19  sklep na Borkach, ul. Kępińska 66  kioski przy rondzie Wacława Kowalskiego (obok GOK-u i TAXI)
SOŁECTWA: INSTYTUCJE i SKLEPY					
otrębusy: Zespół Szkół, ul. M. Piaseckiego 2  Toeplitzówka, ul. Wiejska 1 – Biblioteka, NZOZ  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, koszajec: sklep spożywczo-przemysłowy Lecha Martysa, Koszajec 30
owczarnia: NZOZ Basis, ul. Kazimierzowska 33D  sklep Agata, ul. Książenicka 39A  sklep Agata, ul. Żółwińska 25  Pod Świerkami, ul. Mała 1
DZIĘKUJEMY ZA POMOC W DYSTRYBUCJI „RATUSZA” SOŁTYSOM SOŁECTW:
 Biskupice  Czubin  Krosna  Milęcin  Terenia  Owczarnia  Żółwin  Parzniew  Falęcin  Moszna  Domaniew  Kotowice  Koszajec

