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Zmiany w godzinach 
otwarcia Urzędu Gminy 
Brwinów w listopadzie

W piątek 2 listopada Urząd 
Gminy Brwinów będzie nie-
czynny; w kolejne piątki 9, 16 
i 23 listopada godziny przyj-
mowania interesantów będą 
przedłużone do godz. 16.

Płatność kartą w kasie:  
tylko do końca grudnia

Ponieważ niewiele osób korzy-
sta z możliwości płacenia  
w kasie Urzędu Gminy Brwi-
nów za pomocą kart płatni-
czych, od 1 stycznia 2013 r. 
Urząd rezygnuje z ich obsługi.

Gmina Brwinów  
na targach  
mieszkaniowych

W dniach 13-14 października 
odbyły się w Pruszkowie targi 
mieszkaniowe. Brwinów pre-
zentował się w "alejce samorzą-
dowej". Kolejna edycja targów 
planowana  jest wiosną 2013 r.

Medale
Wyróżnienia z okazji 
Dnia Edukacji                    
  > str. 3  
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Zasady przyznawania medali  
za długoletnie pożycie małżeńskie

o g ł o s z e n i e 

Urząd Stanu Cywilnego w Brwinowie informuje, że istnieje możliwość 
wystąpienia do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie medali za 
długoletnie pożycie małżeńskie. Proszę o zgłaszanie się par, które w 2013 r. 
obchodzić będą jubileusz 50-lecie pożycia małżeńskiego i wyrażają chęć  
na takie uhonorowanie jubileuszu.
Proszę również o zgłaszanie się par małżeńskich, które obchodziły swój  
jubileusz w latach ubiegłych, a nie został im przyznany medal za długoletnie 
pożycie małżeńskie.
Osoby zainteresowane proszę o kontakt osobisty lub telefoniczny z tutej-
szym Urzędem Stanu Cywilnego, tel. 22 738 25 61.
        
    Mirosława Osęka   
    kierownik USC

Miłość, przyjaźń, szacunek 
i wzajemne zrozumie-

nie połączyły ponad pół wieku 
temu piętnaście małżeństw, które  
23 października 2012 r., wzięły 
wraz z rodzinami i przyjaciółmi 
udział w uroczystości wręczenia 
medali za długoletnie pożycie 
małżeńskie. 

Burmistrz gminy Brwinów 
Arkadiusz Kosiński wraz  

z kierownikiem Urzędu Stanu 
Cywilnego Mirosławą Osęką 
zaprosił zamieszkałych w gmi-
nie Brwinów jubilatów z długim 
stażem małżeńskim do wzięcia 
udziału w uroczystości, podczas 
której wręczył im przyznane przez 
prezydenta RP Bronisława Komo-
rowskiego medale za długoletnie 
pożycie małżeńskie. 

Najdłużej w związku małżeń-
skim pozostają państwo Ce-

cylia i Stanisław Krawczykowie z 
Kań (na zdjęciu powyżej). Miłość, 
wierność i uczciwość małżeńską 

ślubowali sobie 64 lata temu. To 
oni jako pierwsi odebrali srebrzo-
ne medale i gratulacje z rąk bur-
mistrza Kosińskiego. Pozostałe 
pary zawarły związek małżeński 
ponad 50 lat temu.

Upominki dla jubilatów, bukie-
ty kwiatów i życzenia zdrowia 

i dalszego darzenia się miłością  
oraz szacunkiem wypełniły wzru-
szającą uroczystość. Medalami 
uhonorowano państwa Elżbietę  
i Władysława Bieńkowskich, Cze-
sławę i Józefa Antczaków, Urszulę 
i Grzegorza Guzowskich, Teodo-
zję i Aleksandra Kociszewskich, 
Krystynę i Andrzeja Komorow-
skich, Marię i Mariana Korczy-
kowskich, Krystynę i Stanisława 
Łojków, Krystynę i Lubomira 
Norberczuków, Zofię i Krzysztofa 
Sławińskich, Elżbietę i Władysła-
wa Sułkowskich, Ewę i Stanisława 
Szachnowskich, Teresę i Tadeusza 
Szatanków, Janinę i Jana Szopów 
oraz Alicję i Zbigniewa Zakrzew-
skich. 

Na uroczystość ze względu 
na stan zdrowia nie dotarli 

państwo Maria i Stanisław Jani-
szewscy. Burmistrz Arkadiusz 
Kosiński odwiedził ich w dzień 
uroczystości, by podobnie jak inni 
jubilaci mogli cieszyć się z medali 
i upominków.  

Zgromadzeni goście, krewni i 
znajomi jubilatów odśpiewali 

gromkie „Sto lat”, wznieśli toast 
szampanem, gratulowali jubila-
tom, pytali o receptę na udane 
małżeństwo. Spotkanie upłynęło 
w miłej atmosferze, przy wspo-
mnieniach i wzruszeniach. 

 Pięćdziesiąte spotkanie z mieszkańcami
Burmistrz Arkadiusz Kosiński wprowadził zwyczaj organizowania otwartych spotkań z mieszkańcami 
Brwinowa oraz brwinowskich sołectw. Pięćdziesiąte w tej kadencji spotkanie odbyło się w niedzielę  
7 października w sali OSP w Brwinowie.

Burmistrz przedstawił sytu-
ację gminy Brwinów, sukcesy  
w pozyskiwaniu środków ze-
wnętrznych oraz realizowane in-
westycje. Imponująco zapowiada 
się rok 2013: zostanie zakończona 
budowa świetlicy w Owczarni, 
zaczną się m.in. prace przy budo-
wie przedszkola przy ul. Piłsud-
skiego w Brwinowa oraz I etap 
rewitalizacji parku miejskiego. 
Dzięki negocjacjom i podpisaniu 
wielostronnego porozumienia z 

PKP SA, PKP PLK, Marszałkiem 
Województwa oraz Mazowieckim 
Zarządem Dróg Wojewódzkich 
gmina Brwinów będzie mogła 
przystąpić do remontu chodni-
ka w tunelu. Tradycyjnie sporą 
część spotkania zajęły pytania, 
m.in. o ulicę Pszczelińską, na któ-
rą zabrakło pieniędzy w 2012 r. 
Ogromne "janosikowe" odebrało 
szansę na realizację inwestycji, 
której MZDW  nie mogło wpisać 
do swojego planu.  W projekcie 
budżetu MZDW na 2013 r. remont 

Pszczelińskiej został umieszczony 
na drugim miejscu, tuż za grożą-
cym katastrofą budowlaną wia-
duktem w Sochaczewie. Podobnie 
jak na poprzednich spotkaniach 
burmistrz Arkadiusz Kosiński 
wyjaśniał zasady nowego systemu 
gospodarki odpadami i odpowia-
dał na dziesiątki pytań mieszkań-
ców.
Krótkie relacje z 16 spotkań, które 
odbyły się we wrześniu i paździer-
niku br. zostały opublikowane na 
stronie www.brwinow.pl



Jeśli chodzi o chodnik w Brwinowie, po obu stronach ul. Biskupickiej  
od kościoła do skrzyżowania z ulicami Piłsudskiego i Armii Krajowej,  

to jeszcze w tym roku powiemy: to BYŁ najgorszy odcinek chodnika  
na drodze wojewódzkiej na terenie naszej Gminy. Wkrótce zacznie się remont. 
    - Arkadiusz Kosiński, burmistrz gminy Brwinów
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Zmiany w komunikacji 1 listopada
W dniu 1 listopada będzie obowiązywał zmieniony rozkład jazdy autobusu na trasie Brwinów 
–Żółwin, który umożliwi łatwiejsze dotarcie do cmentarzy w Brwinowie i Podkowie Leśnej.  
Normalny bilet jednorazowy kosztuje 3 zł.

Organizacja ruchu przy cmentarzu w Brwinowie
Zbliża się okres odwiedzin na cmentarzu w związku z Dniem Wszystkich Świętych oraz Dniem 
Zadusznym. Urząd Gminy Brwinów informuje, że od 30 października do 2 listopada 2012 r.  
nastąpi czasowa zmiana organizacji ruchu w rejonie ulic: Zgoda, Armii Krajowej, Powstańców 
Warszawy. Znaki pionowe będą montowane w dniu 29.10.2012 r. od godz. 15.00.
W ul. Zgoda nastąpi zmiana kierunku ruchu. Ulica Armii Krajowej będzie zamknięta od ulicy 
Zgoda do końca muru cmentarza. Zostanie zamknięty wjazd od ul. Powstańców Warszawy w ul. 
Armii Krajowej (nie dotyczy zaopatrzenia sklepu i pawilonów handlowych na targowisku). Wy-
jazd z parkingu od strony Armii Krajowej możliwy tylko w kierunku Powstańców Warszawy, a 

Kanalizacja: Brwinów i Otrębusy
Już od początku października do kanalizacji mogą podłączać się 
mieszkańcy ulic: Batorego, Bratniej, Owocowej, Wiśniowej i Wygo-
nowej w Brwinowie. Na początku listopada korzystanie z kanaliza-
cji sanitarnej wybudowanej w ramach unijnego projektu pn. „Czy-
ste życie – kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie 
gminy Brwinów” rozpoczną pierwsi mieszkańcy Otrębus.

Fragment nowej infrastruktury kanalizacyjnej w Otrębusach liczy ok. 
2,3 km. Przyłączeń do nowej sieci kanalizacji sanitarnej będą mogli do-
konywać właściciele nieruchomości zlokalizowanych przy ulicach: Ba-
śniowej, Chopina, Głowackiego, Kubusia Puchatka, Ogrodowej, Piasta, 
Pięknej, Pogodnej, Słowiańskiej, Wandy i Ziemowita.
Więcej informacji dla osób zainteresowanych przyłączaniem swoich po-
sesji do kanalizacji:
Brwinowskie Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji
Brwinów, budynek Urzędu Gminy przy ul. Kościuszki 4A, pok. 18 
tel. 22 738 25 60 
Urząd Gminy Brwinów: Jednostka Realizująca Projekt „Czyste życie” 
budynek Urzędu Gminy przy ul. Kościuszki 4A, pok. 17
nr tel. 22 738 25 79.

Projekt „Czyste życie – kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na 
terenie gminy Brwinów” jest współfinansowany ze środków Funduszu 
Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko.

Modernizacja ewidencji  
gruntów na terenie gminy Brwinów

 
Modernizacja prowadzonej przez 
Starostwo Powiatowe w Pruszko-
wie ewidencji jest niezbędna, gdyż 
w gminie Brwinów, podobnie jak 
w wielu innych gminach w Pol-
sce, są obszary sklasyfikowane w 
niej jako tereny rolne, mimo że w 
praktyce są to tereny zabudowane, 
przemysłowe lub usługowe. Aktu-
alizacja zapisów ma uporządko-

wać dotychczasowe dane, aby były 
zgodne ze stanem faktycznym. 
Nowy operat będzie podstawą do 
zmiany wymiaru podatku od nie-
ruchomości, a także podatku rol-
nego i leśnego.  
Aktualizacja ewidencji jest moż-
liwa dzięki pomocy finansowej 
przekazanej powiatowi pruszkow-
skiemu przez gminę Brwinów. 

O G Ł O S Z E N I E
Starosty Pruszkowskiego
z dnia 26.09.2012 r.

Starosta Pruszkowski informuje, że na podstawie art. 24a ustawy z dnia 
17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. 
nr 193, poz. 1287 ze zmianami) w siedzibie Starostwa Powiatowego  
w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30, pokój (nr 201 II piętro) w terminie 
od 17.10.2012 r. do 07.11.2012 r. w godzinach od 8:00 do 16:00 zosta-
nie wyłożony do wglądu zainteresowanych osób tj. osób fizycznych, osób 
prawnych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej, projekt 
operatu  opisowo-kartograficznego pt. "Modernizacja ewidencji gruntów  
i budynków Miasta i Gminy Brwinów w zakresie użytków gruntowych  
i budynków stanowiących część składową gruntu w granicach działek 
ewidencyjnych we wszystkich obrębach ewidencyjnych Miasta i Gminy 
Brwinów".

Na podstawie art. 24a, ust. 6 powyższej ustawy każda z wyżej wymienio-
nych osób, może w tym okresie uzyskać wyjaśnienia oraz zgłaszać uwagi 
do danych zawartych w projekcie operatu opisowo - kartograficznego.
Zgodnie z art. 24a, ust.8 tej ustawy po upływie terminu, o którym mowa 
powyżej, projekt operatu opisowo-kartograficznego staje się operatem 
ewidencji gruntów i budynków. Informację o tym Starosta ogłosi w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Ponadto proszę o zabranie ze sobą dokumentu tożsamości (dowód oso-
bisty, paszport itp.) oraz oryginałów dokumentów potwierdzających prawo 
własności nieruchomości (wypis z księgi wieczystej, akt notarialny lub inne 
dokumenty).

                STAROSTA
    mgr inż. Elżbieta Smolińska

o g ł o s z e n i e 

Powiat pruszkowski finalizuje modernizację ewidencji gruntów  
i budynków znajdujących się w gminie Brwinów w granicach dzia-
łek ewidencyjnych we wszystkich obrębach ewidencyjnych gminy. 
Do wglądu zainteresowanych został wyłożony projekt operatu opi-
sowo-kartograficznego (por. ogłoszenie obok).  

 Żółwin - cmentarz w Podkowie Leśnej - Brwinów Rynek         1.11.2012
 Żółwin Słoneczna/Południowa pętla 9:00 10:00 11.00 12:00 14:15
 Żółwin Słoneczna   9:01 10:01 11.01 12:01 14:16
  Żółwin Nadarzyńska /Słoneczna 9:01 10:01 11.01 12:01 14:16
 Żółwin Kasztanowa/Nadarzyńska 9:02 10:02 11.02 12:02 14:17
 Żółwin OSP    9:03 10:03 11.03 12:03 14:18 
 Podkowa Leśna ul. Główna/Lotnicza  9:07 10:07 11.07 12:07 14:22
 Podkowa Leśna cmentarz  9:08 10:08 11.08 12:08 14:23
 Brwinów Wilsona/poczta  9:13 10:13 11.13 12:13 14:28
 Brwinów Rynek    9:15 10:15 11.15 12:15 14:30

 Brwinów Rynek - cmentarz w Podkowie Leśnej - Żółwin         1.11.2012
 Brwinów Rynek   9:30 10:30 11.30 14:00 15:00
 Brwinów Wilsona/poczta  9:32 10:32 11.32 14:02 15:02
  Podkowa Leśna cmentarz  9:36 10:36 11.36 14:06 15:06
 Podkowa Leśna  ul. Główna/Lotnicza 9:38 10:38 11.38 14:08 15:08
 Żółwin  OSP    9:42 10:42 11.42 14:12 15:12 
 Żółwin Kasztanowa/Nadarzyńska 9:43 10:43 11.43 14:13 15:13
 Żółwin Nadarzyńska /Słoneczna 9:44 10:44 11.44 14:14 15:14
 Żółwin Słoneczna   9:44 10:44 11.44 14:14 15:14
 Żółwin Słoneczna/Południowa pętla 9:45 10:45 11.45 14:15 15:15

z parkingu przy murze 
cmentarza odbywać 
się będzie w kierunku 
ul. Powstańców   War-
szawy oraz ul. Zgoda.

Przebudowa ulic Czubińskiej i Jasnej w Brwinowie

Łączna wartość przebudowy ulic, 
która zostanie wykonana w latach 
2012-2013, przekracza 1 mln zł.  
– Prace będą wykonywane przez 
firmę Mabau Polska Sp. z o.o., wy-
łonioną we wrześniu br. spośród 
10 firm startujących w ogłoszo-
nym przetargu nieograniczonym 
– informuje burmistrz Arkadiusz 
Kosiński, prosząc jednocześnie 
mieszkańców rejonu ulic Czu-
bińskiej i Jasnej o wyrozumiałość 
wobec utrudnień, które pojawią 
się w związku z prowadzonymi 
pracami. W czasie budowy będzie 
się zmieniać oznakowanie dróg  
i pojawią się czasowe objazdy.
W ramach prac zostanie wykona-
na nowa nawierzchnia bitumiczna 
oraz chodnik po północnej stronie 
ul. Jasnej i ul. Czubińskiej, z odga-

łęzieniami w ulice: Szopena, Kam-
pinoską, Konspiracji i Błońską. Z 
myślą o bezpieczeństwie pieszych 
zaprojektowane zostały trzy tzw. 
wyniesione przejścia przez uli-
ce. Zmuszają one kierowców do 

Rozpoczęła się przebudowa ulic Czubińskiej i Jasnej w Brwinowie.  Wykonawca, wykorzystując dobrą 
pogodę w połowie października, z werwą zabrał się do pracy i wyprzedza harmonogram robót.

obniżenia prędkości jazdy przy 
zbliżaniu się do „zebry”. Podobne 
rozwiązanie zostanie zastosowane 
u zbiegu ulic Jasnej i Szopena. Po-
wstanie tam skrzyżowanie wynie-
sione z przejściami dla pieszych.

Gmina Brwinów sukcesywnie rozwiązuje problemy związane  
z wodą: ponad 915 tys. zł będzie kosztować rozpoczęta właśnie  
budowa odwodnienia w rejonie ulic Nadarzyńskiej, Łąkowej i Mokrej. 
 

Budowa odwodnienia w Żółwinie

Zgodnie z umową prace mają za-
kończyć się przed 10 października 
2013 r. Wykonawca wyłoniony 

w przetargu – PPU Wimar – już 
rozpoczął prace. Zakres robót 
obejmuje m.in. przebudowę rowu 
melioracyjnego RS-11, który czę-
ściowo zostanie zastąpiony przez 
betonowy rurociąg o długości 
ponad 140 m, ułożenie drenażu, 
budowę przepompowni i studni 
rewizyjnych, wykonanie kratek 
ściekowych oraz rowów przydroż-
nych ze skarpami umocnionymi 
płytami eco i darniną. Ze względu 
na trudne warunki geotechniczne 
konieczne będzie zastosowanie 
igłofiltrów, które zapewnią obni-
żenie poziomu wód gruntowych.
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w dwóch Słowach

Bezpieczny park miejski

Do 20 października zbierane 
były opinie mieszkańców 
na temat bezpieczeństwa 
w parku miejskim. Ankie-
tę wypełniły 104 osoby, w 
zdecydowanej większości 
opowiadając się za założe-
niem monitoringu jako naj-
skuteczniejszego sposobu na 
poprawę bezpieczeństwa. Do 
końca października zostanie 
złożony wniosek o dotację w 
ramach rządowego programu 
"Razem bezpieczniej".

Zasługi dla turystyki

Na uroczystości z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej sztandar 
Liceum Ogólnokształcącego 
im. Jarosława  Iwaszkiewicza 
w Brwinowie odznaczono 
Honorową Odznaką„ Za za-
sługi Dla Turystyki” ustano-
wioną przez Ministra Sportu  
i Turystyki.

Festyn „po brwinowsku” 
w ZS nr 1 w Brwinowie 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Brwinów – moja młodość. 
Rodzice dzieciom” to hasło 
festynu, który odbył się  
6 października. Zespół Szkół 
nr 1 zasłynął już w ubiegłych 
latach swoimi festynami 
historycznymi. Powrót do 
PRL – z przymrużeniem oka 
– okazał się  udaną imprezą. 
Można było m.in. podziwiać 
wystawy, przedstawienia, 
wziąć udział w grach i skosz-
tować festynowych przysma-
ków. Zebrano ponad 3 tys. zł 
na zakup szafek.

 

Chodniki

Mazowiecki Zarząd Dróg 
Wojewódzkich rozstrzygnął 
przetarg na remont chodnika 
w Brwinowie, wzdłuż  
ul. Biskupickiej na odcinku 
od kościoła do skrzyżowania 
z ul. Piłsudskiego i ul. Armii 
Krajowej. Gmina Brwinów 
udzieliła na ten cel pomocy  
finansowej dla Województwa 
Mazowieckiego: chodnik 
będzie w 50% finansowany  
ze środków gminy Brwinów.  

Urząd Gminy  
Brwinów

 

Godziny pracy:  
pon 8-18, wt-czw 8-16, pt 8-14 
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Budynek Urzędu Gminy przy ul. Grodziskiej 12:  
Biuro Obsługi Interesanta (tel. 22 738 26 15) 
sekretariat burmistrza A. Kosińskiego i zastępcy burmistrza J. Janowskiego (tel. 22 738 26 12)  
biuro Rady Miejskiej (tel. 22 738 26 50), Straż Miejska (tel. 22 729 29 50 i bezpłatny z terenu gminy 986) 

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

Reportaż Polskiej Agencji Prasowej

Serwis samorządowy PAP wy-
brał pięć gmin z Polski, które 

odwiedził z kamerą. Efektem wi-
zyty w ZS nr 1 jest nagranie kil-
kuminutowego filmu z udziałem 
uczniów i nauczycieli brwinow-
skiej Jedynki. W krótkim filmie 
pokazane zostały fragmenty z 
lekcji języka angielskiego, chemii 
i zajęć przy kupionych ze środków 
unijnych laptopach. Film można 
obejrzeć na stronie www.brwi-
now.pl (pod menu z lewej strony).

Na zajęciach prowadzonych 
w tym roku szkolnym w ra-

mach projektu „Wiedza kluczem 
do przyszłości” dzieci z ZS nr 1 
oraz ZS w Żółwinie korzystają  
z bogatej oferty zajęć dodatko-

Pod koniec września w ramach projektu „Enter Europa” realizowa-
nego przez Polską Agencję Prasową, w Zespole Szkół nr 1 w Brwi-
nowie pojawiła się ekipa dziennikarzy PAP, która dokumentowała, 
w jaki sposób fundusze europejskie wpływają na życie uczniów  
z Brwinowa.

wych: języki obce, prace plastycz-
no-ceramiczne, zajęcia w nowo 
wyposażonej sali komputerowej 
i sali do nauki języków, wyjazdy 
na basen, zajęcia taneczne, a także 
doskonalenie umiejętności w za-
kresie nauk ścisłych – uczniowie 
mają w czym wybierać. W ramach 
wydatków inwestycyjnych zaku-
pione zostanie m.in. wyposażenie 
sali integracji sensorycznej, pra-
cowni językowych i informatycz-
nych oraz koło garncarskie i piec 
do wypalania ceramiki.

Projekt „Wiedza kluczem do 
przyszłości” realizowany bę-

dzie do końca 2013 r. Wartość 
projektu wynosi 1.533.890 zł. Do-
finansowanie unijne: 1.487.620 zł.

Śpiewanie pieśni powstańczych
Podczas koncertu, który odbył się 30 września  
w kościele św. Floriana w Brwinowie, publiczność 

mogła wysłuchać piosenek powstańczych i Armii Kra-
jowej i włączyć się do wspólnego śpiewania.

Akcje wspólnego śpiewania 
(nie)zakazanych piosenek 

sprawdzają się rokrocznie w War-
szawie podczas obchodów rocz-
nicy wybuchu Powstania War-
szawskiego: wieczorne koncerty 
na placu Marszałka Józefa Piłsud-
skiego gromadzą 1 sierpnia kilka 
tysięcy uczestników, a Orkiestra 
Warszawy występuje w kilkuna-
stoosobowym składzie wokalno-
-instrumentalnym. Koncert w 
Brwinowie upamiętnił zbliżającą 
się rocznicę kapitulacji Powsta-

nia. Prowadzący śpiew tenor Ra-
fał Grozdew wystąpił z kameral-
nym akompaniamentem gitary, 
mandoliny i akordeonu. Instru-
mentaliści Maciej Kierzkowski, 
Janusz Tytman i Robert Lipka 
współtworzyli nastrojowy klimat 
koncertu. Było w nim miejsce i na 
wzruszenia, i refleksje, i wspólny 
śpiew, poprzez który publiczność 
w szczególny sposób oddała hołd 
uczestnikom powstania. Organi-
zatorem koncertu była Fundacja 
Akademia Profil.

Lekcje na powstańczą nutę
W czwartek 11 października 2012 r. w Zespole Szkół 
nr 1 w Brwinowie dzieci z klas IV wzięły udział w nie-

codziennej lekcji. Fundacja Akademia Profil popro-
wadziła dla nich warsztaty muzyczno-historyczne.

Wspólne wykonanie „Pała-
cyku Michla”, „Zośki” czy 

„Warszawskich Dzieci” było dla 
nich śpiewającą lekcją historii. 
Taka forma przekazywania wie-
dzy przypadła do gustu uczniom, 

którzy bardzo żywiołowo reago-
wali na zadawane pytania i wy-
kazywali się znajomością historii 
oraz tekstów i melodii piosenek. 
Warsztaty uzyskały dofinansowa-
nie ze środków Gminy Brwinów.

o g ł o s z e n i e 

Burmistrz Gminy Brwinów
 oraz Mazowieckie Centrum Profilaktyki Uzależnień
zapraszają 
rodziców, nauczycieli, pedagogów, psychologów, terapeutów, 
pracowników poradni i instytucji opiekuńczo-wychowawczych, 
policjantów, strażników miejskich, kuratorów oraz wszystkich 
zainteresowanych
na konferencję metodyczną 
pt.
Nowe narkotyki i substancje zastępcze.
Marihuana – fakty bez mitów. 

6 listopada 2012 r. w godz. 14.00-17.00
Zespół Szkół Ogólnokształcących 
w Brwinowie, ul. Żwirowa 16

Prowadzenie:  prof. dr hab. Mariusz Jędrzejko, 
Maciej Szczodrowski, Leszek Roszczenko

Wykłady: ••• Młodzieżowe „poszukiwania” i eksperymenty, etiologia, 
przebieg, zagrożenia ••• Rozpoznawanie zachowań narkotykowych.  
Zasady postępowania z osobą znajdującą się pod wpływem narkotyków 
••• Marihuana – fakty bez mitów ••• Jak budować relacje szkoła – 
rodzice – potrzeby i wymogi profilaktyki oraz edukacji?

Udział w konferencji jest bezpłatny

Organizatorzy
konferencji:  

Zespół Szkół 
Ogólnokształcących 
w Brwinowie 

Środowiskowy 
Ośrodek 
Pomocy Społecznej 
w Brwinowie

Prosimy o potwierdzenie udziału do 30 października:
e-mail: a.olejniczak@brwinow.pl       tel. 22 729 57 71

Nauczyciele na medal
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej na uroczystości w Warszawie wrę-
czone zostały medale za długoletnią służbę. Otrzymali je pracownicy: 
ZS nr 1 w Brwinowie: Longina Kaczorowska-Kaczmarek, Wanda Kar-
nawalska, Dagmara Dukielska, Maria Kołodziejczyk, Anna Wodnicka, 
Beata Woźniak, Katarzyna Jakubiak, Janusz Lewoń, Iwona Pietraczyk, 
Krzysztof Michalak, Edward Czartoryski, Anna Stypa, Agnieszka Zie-
lińska, ks. Radosław Wasiński. 
ZS w Otrębusach: Jolanta Barbasiewicz, Hanna Bednarska, Maria Ma-
słowska, Maria Specjalska, Mirosława Wilińska, Małgorzata Wittels, 
Marianna Wojtysiak, Anna Buza, Teresa Lach, Barbara Małecka, Arka-
diusz Młyński, Lila Nowakowska, Elżbieta Wojciechowska.
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 Redakcja biuletynu: Biuro Promocji (PR)  
 Urząd Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12
 e-mail: promocja@brwinow.pl   
 

„Ratusz” dostępny jest w budynkach Urzędu Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej oraz ul. Kościuszki,  
w Gminnym Ośrodku Kultury, Bibliotece Miejskiej w Brwinowie i jej filii w Otrębusach oraz u sołtysów  
– pracownicy Urzędu Gminy oraz wolontariusze dostarczają go do niektórych sklepów i skrzynek 
pocztowych. 
Prosimy o zgłaszanie uwag na temat „Ratusza": na podany obok adres redakcji, e-mailem 
lub na stronie www.facebook.com/Brwinow.

Niezawodni na zawodach
W dniach 26-27 września 2012 roku w niemieckim Herzbergu nad 
Czarną Elsterą odbyły się mistrzostwa świata federacji WUAP  
w wyciskaniu sztangi leżąc, w których z sukcesami startowali człon-
kowie Towarzystwa Gimnastycznego Sokół z Brwinowa.

W zawodach federacji WUAP wystartowało około 300 zawodników  
z 18 krajów. Zawodnicy z Brwinowa wrócili z mistrzostw "z tarczą". 
Kierownik sekcji Wojciech Nitecki zajął II miejsce (kategoria Master 55-59 lat  
do 125 kg). Wynik 155 kg był jednocześnie jego nowym rekordem życio-
wym. Na podium stanął także Krzysztof Traczyk (kategoria Submaster, 35-
39 lat do 82,5 kg), który z wynikiem 175 kg zajął również II miejsce. Dobrze 
wypadli pozostali zawodnicy: Wojciech Borzechowski (kategoria Master 
50-54 lata do 110 kg) uplasował się na III miejscu, Piotr Wojciechowski  
(kategoria open do 125 kg) na IV miejscu, a Marcin Wawryków (kategoria 
open do 125 kg) na V miejscu.
Wyjazd zawodników TG Sokół był współfinansowany ze środków gminy 
Brwinów, w ramach środków przeznaczonych na wspieranie sportu.

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

Celem Festiwalu jest kulty-
wowanie zainteresowania 

uczniów naszych szkół postacią 
bł. Jana Pawła II i jego dokonania-
mi, popularyzowanie hasła Dnia 
Papieskiego oraz wspólne święto-
wanie dnia wspomnienia bł. Jana 
Pawła II.

W tym roku inspiracją do 
festiwalowych prac było 

hasło XII Dnia Papieskiego „Jan 
Paweł II – Papież rodziny” i słowa 
Jana Pawła II: „Pierwszym miej-
scem, gdzie rozpoczyna się proces 
wychowawczy młodego człowieka 
jest dom rodzinny. Każde dziecko 
ma naturalne i niezbywalne pra-
wo do posiadania własnej rodzi-
ny: rodziców i rodzeństwa, wśród 
których rozpoznaje, że jest osobą 
potrzebującą uczucia miłości i 
że tym uczuciem może obdarzać 
najbliższych.”

Festiwal przekroczył granice 
gminy: wzięli w nim również 

udział uczniowie Zespołu Szkół 
w Podkowie Leśnej oraz Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum Klubu 
Inteligencji Katolickiej w Podko-
wie Leśnej a także uczniowie Ze-
społu Szkół nr 80 z oddziałami 
integracyjnymi w Warszawie.

22 października, w dzień wspo-
mnienia bł. Jana Pawła II,  
w Gimnazjum im. Jana Pawła II 
w Zespole Szkół w Żółwinie od-
był się Festiwal Myśli i Słowa 
Jana Pawła II.

V Festiwal Myśli i Słowa Jana Pawła II w Żółwinie

W czasie festiwalu młodzież 
prezentowała swoje do-

konania w 4 kategoriach: prace 
plastyczne, prace literackie, pre-
zentacje multimedialne oraz wy-
stępy w kategorii open: recytacje 
wierszy Karola Wojtyły, śpiew lub 
przedstawienie teatralne.

Festiwal zakończył mocnym ak-
centem niezapomniany chór z 

Zespołu Szkół w Otrębusach pod 
kierunkiem p. Agnieszki Witom-
skiej-Rejnowicz. 

Każdy z uczestników otrzymał 
dyplom i nagrodę książkową 

oraz… papieską kremówkę.

o g ł o s z e n i e 

Burmistrz Gminy Brwinów zaprasza do uczestnictwa  
w drugim przetargu ustnym nieograniczonym  
na sprzedaż nieruchomości gruntowej w gminie Brwinów

Na sprzedaż:         
działka w Biskupicach, pow. 0,51 ha
Działka przylega od południa do drogi wojewódzkiej nr 720. Jest to obszar 
mieszany o wiodącej funkcji mieszkaniowej i rolniczo-produkcyjnej. 

Przetarg  odbędzie się 29 listopada 2012 r. o godz. 12 w budynku 
Urzędu  Gminy w Brwinowie przy ul. Grodziskiej 12. Warunkiem 
przystąpienia  do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 
10% ceny wywoławczej  do 27 listopada 2012 r.  włącznie,  w kasie 
Urzędu lub na konto Urzędu  54 1140 1010 0000 4770 4500 1018.
Informacje: 
Referat Gospodarki Nieruchomościami, Urząd Gminy Brwinów  
ul. Grodziska 12, pokój 204,  tel. 22-738-26-13 

Cena wywoławcza brutto: 178 400 zł

Na zdjęciach powyżej:
Widownia przysłuchuje się festiwalowym prezen-
tacjom. Igor Stawierej, gość specjalny Festiwalu, 
zagrał na pianinie „Barkę” oraz utwór „Nie lękajcie się”.

Na zdjęciach obok:
Dyrektor szkoły  
w Żółwinie Marta 
Szwemin uroczyście 
zainaugurowała 
Festiwal. Jego pro-
wadzeniem zajęli się 
gimnazjaliści: Natalia 
Pruszyńska i Alan 
Weiss Neumann.  
W przeglądzie zapre-
zentowało się też żół-
wińskie koło teatralne.

Na zdjęciu poniżej: Zespół wokalny z Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie wystą-
pił z akompaniamentem gitary i harmonijki.

Artykuł jest 
skrótem szcze-
gółowej relacji 

przygotowanej 
przez dyrektor 

Martę Szwemin. 
Cała relacja oraz 

reportaż radiowy 
przygotowany przez 

Radio Niepokalanów 
zostały opublikowane 

na www.brwinow.pl.

Powyżej:
Kremówka dla 
każdego uczest-
nika, ufundowa-
na przez cukier-
nię Jarzyna.

Zmiany w BKS 
Naprzód Brwinów

W sobotę 29 września 2012 r. już 
po raz drugi młodzi judocy wzięli 
udział w Otwartej Brwinowskiej 
Lidze Judo, zorganizowanej przez 
UKS Ulisses Team, Ośrodek Kul-
tury, Przedszkole Niepubliczne 
„Tuptuś” oraz Towarzystwo Gim-
nastyczne Sokół.
Jak informuje Andrzej Pilipczuk 
z UKS Ulisses Team, w zawodach 

Jesienne zawody Otwartej Brwinowskiej Ligi Judo Dzieci
wzięło udział ponad 100 uczest-
ników. Reprezentanci Ulissesa 
zdobyli kilkanaście medali. Był to 
wynik bardzo satysfakcjonujący, 
gdyż poprzeczka była wysoka. Na 
Ligę zgłosiła się czołówka dzie-
cięcego judo w centralnej Polsce: 
warszawskie kluby judo Ryś i Le-
mur, Olimpijczyk Włocławek czy 
Fight Club z Józefowa.

– Niespodzianką okazał się wy-
stęp Waldka Zdybela, który zdo-
był pierwsze miejsce w swojej 
kategorii wiekowo-wagowej po-
konując bardziej doświadczonych 
przeciwników – podkreśla trener 
Pilipczuk. Brązowe medale zdo-
byli: Monika Kujawa, Wioletta 
Łukomska, Antek Marczakiewicz 
oraz Maciek Sadowski. 

Nowy zarząd Brwinowskiego Klu-
bu Sportowego Naprzód Brwinów 
działa od 28 września. Prezesem 
został Marcin Kośla, wiceprezesa-
mi – Grzegorz Bogucki i Wojciech 
Świercz, sekretarzem – Tomasz 
Białecki, a skarbnikiem  – Mar-
cin Kocoń. Do zarządu weszli też 
Andrzej Dzierżawski oraz Piotr 
Jastrzębski. 

FOT. PR (7)
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