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Stypendyści
Uzdolniony matematycznie Piotr  
Godlewski jest jednym z 13 tegorocznych 
młodych brwinowskich stypendystów 
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Budżet gminy Brwinów na 2013 rok: budżet wielu inwestycji

RAtusz
w dwóch Słowach

 
Kalendarz na 2013 rok

Kalendarz 
ścienny wy-
dany przez 
Urząd Gminy 
Brwinów po-
kazuje malar-
stwo olejne: 
mazowieckie 
pejzaże Marii 
Rogińskiej oraz trzy widoki  
z Brwinowa i Żółwina, pędzla 
innych artystów. Sześć kalen-
darzy czeka na czytelników, 
którzy jako pierwsi zadzwonią 
21 stycznia (pon) po godz. 1200 
pod nr tel. 22 738 26 29.

Pożegnanie Komendanta

 
 
 
 
 
 
 
Po ponad 7 latach pełnienia 
służby z końcem roku odszedł 
na emeryturę komendant 
Straży Miejskiej w Brwinowie 
Paweł Romaldowski. Poże-
gnanie miało miejsce podczas 
gminnego spotkania opłatko-
wego 19 grudnia. Obowiązki 
komendanta pełni obecnie jego 
zastępca – Leszek Caban.  

WOŚP w Brwinowie

Wielka Orkie-
stra Świątecznej 
Pomocy grała na 
Rynku w niedzie-
lę 13 stycznia. 
Dzięki pracy 100 wolonta-
riuszy, licytacji i sponsorom 
WOŚP zebrała w Brwinowie  
36 062,79 zł, kilka euro, dola-
rów, kopiejek i tureckich lir. 
Rekordowa puszka należała 
do gimnazjalistki Natalii Sa-
charczuk z ZSO w Brwinowie. 
Najwyższą cenę na aukcji 
osiągnęła piłka z podpisami 
zawodników Legii Warszawa. 
Podziękowania i relacja szefo-
wej sztabu Marzeny Wysockiej  
na stronie www.brwinow.pl 
oraz www.ok.brwinow.pl 

Park w Brwinowie
Zaczyna się realizacja programu  
„Bezpieczny park”. Prace budowlane  
potrwają kilka miesięcy.      
                    > str. 3
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Budżet gminy Brwi-
nów został uchwalony 
17 grudnia 2012 r. Planowa-
ne dochody w 2013 r. wyniosą 
ok. 90 mln zł, natomiast wydat-
ki – 110,9 mln. Deficyt w wyso-
kości 20,7 mln zł związany jest 
z realizacją projektu „Czyste 
życie - kompleksowa gospodar-
ka wodno-ściekowa w Gminie 
Brwinów”. Na ten projekt unijny 
zostanie przeznaczona nieco 
ponad jedna czwarta budżetu, 
czyli ponad 29 mln zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne 
wyniosą ok. 45% budżetu. Lista 
planowanych zadań jest imponu-
jąca. Są na niej m.in.: 
• kanalizacja sanitarna budowana 
w ramach „Czystego życia” oraz 
poza nim (m.in. w Domaniewie, 
Domaniewku i Mosznie, ale także 
w Brwinowie, Kaniach i Otrębu-
sach), 
• przebudowa drogi Brwinów 
-Parzniew (z budową ronda na 
skrzyżowaniu ul. Pruszkowskiej  
i ul. Granicznej w Brwinowie oraz 
z budową chodników i/lub ciągów 

pieszo-rowerowych w ul. Rzecz-
nej, ul. Głównej i ul. 36 pp Legii 
Akademickiej w Parzniewie), 
• budowa szkoły w Otrębusach,
• budowa przedszkola w Brwino-
wie przy ul. Marszałka Józefa Pił-
sudskiego, 
• budowa świetlicy w Owczarni, 
• budowa boiska w Parzniewie,
• rewitalizacja parku w Brwinowie
• rewitalizacja Toeplitzówki, 
• budowa wodociągów wiejskich,
• budowa kanalizacji deszczowej 
w mieście, 
• przebudowa dróg (ul. Czubiń-
ska, Jasna i Łomżyńska), 
• budowa wiat przystankowych,
•  budowa chodnika przy ul. Prze-
jazdowej w Otrębusach,
• budowa ciągu pieszo-rowero-
wego przy ul. Książenickiej w 
Owczarni, 
• opracowanie dokumentacji pro-
jektowej na budowę ciągów pieszo-
-rowerowych na odcinku Czubin 
–Rokitno we współpracy z gminą 

Błonie oraz Strzeniówka–Kanie 
–Granica we współpracy z gmina-
mi Nadarzyn i Michałowice. 

Na wykup gruntów pod drogi 
zarezerwowano w budżecie 

1 mln zł. W 2013 r. ma też zostać 
ostatecznie sfinalizowany zakup 
budynku w Mosznie z przezna-
czeniem na mieszkania socjalne. 
Umowa przedwstępna została 
podpisana kilka miesięcy temu, 
ale trwają jeszcze formalne pro-
cedury przekształcenia budynku 
zamieszkania zbiorowego w budy-
nek mieszkalny wielorodzinny.

Poza inwestycjami gmina 
Brwinów wyda najwięcej na 

oświatę: 24,7 mln zł. To niemal 
dwa razy tyle, ile wynosi część 
oświatowa subwencji z budżetu 
państwa (12,6 mln zł). Oznacza 
to, że do funkcjonowania szkół  
i przedszkoli gmina dokłada środ-
ki własne w wysokości 12,1 mln zł, 

a proporcjonalny wydatek na każ-
dego ucznia to kwota ok. 12 tys. zł 
rocznie.

Mimo że zadłużenie gmi-
ny w związku z realizacją 

inwestycji wynosić będzie 43%, 
to nadal będzie na bezpiecznym 
poziomie, ponieważ dopuszczal-
ny poziom długów samorządów 
wynosi 60% dochodów ogółem.  
Skład orzekający Regionalnej Izby 
Obrachunkowej, który oceniał 
Wieloletnią Prognozą Finansową 
gminy Brwinów, podkreślił reali-
styczność tego dokumentu. 

Burmistrz Arkadiusz Kosiń-
ski podziękował radnym  

za współpracę oraz uchwalenie  
budżetu w zaproponowanym 
kształcie. Słowa uznania burmistrz  
i radni skierowali także do skarb-
nika gminy Brwinów Elżbiety 
Doloty, która przez wiele tygodni 
pracowała nad projektem.

Wieści kulturalne  
Informacje z Gminnego 
Ośrodka Kultury: o tym, 
co było, i o tym, co będzie.       
                              > str. 4



Rok 2013 rozpoczął się wprost bajecznie!!! Pewnie dzięki temu,  
       że tak mocno trzymaliście kciuki, w nowej liście rankingowej  

          tzw. „schetynówek” nie tylko utrzymaliśmy II pozycję, ale nasze  
   dofinansowanie wzrosło z 1.270.153,84 zł do kwoty 2.116.939,73 zł.                 
     - Arkadiusz Kosiński, burmistrz gminy Brwinów
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w dwóch Słowach

„Cudowna noc”

Dzieci z Działu Wspierania 
Rodziny Środowiskowego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
występiły w wyreżyserowa-
nym przez Joannę Lissner 
przedstawieniu „Cudowna 
noc”. Pokazały je podczas no-
worocznego spotkania w OSP 
w Żółwinie oraz w podzięko-
waniu za roczną współpracę  
– wolontariuszom firmy Avi-
va, którzy przy współudziale 
Fundacji Przyjaciółka poma-
gali wychowankom świetlic 
socjoterapeutycznych, dopo-
sażali je w sprzęt sportowy, 
gry edukacyjne i książki  
i pomagali w remontach.

Kolejny pomnik  
przyrody w Brwinowie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pszczeliniak – taką nazwę 
otrzymał „najmłodszy”  
pomnik przyrody w gminie 
Brwinów. Okazała grupa  
klonów srebrzystych już  
od około 100 lat rośnie na te-
renie dawnej szkoły rolniczej. 
Inicjatorką ustanowienia nad 
nimi ochrony prawnej była 
mieszkanka Pszczelina  
Barbara Przybyszewska.
 

Bezdomne psy

Gmina Brwinów ogłosiła 
przetarg, w którym mogły 
wystartować schroniska 
zainteresowane opieką nad 
bezdomnymi psami z terenu 
gminy. Niestety, żadne  
schronisko nie złożyło oferty.
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Spotkania z mieszkańcami
Burmistrz Gminy Brwinów zaprasza mieszkańców na spotkania 
informacyjne dotyczące oddania do użytkowania odcinków sieci 
kanalizacyjnej wybudowanej w Brwinowie, Otrębusach i w Kaniach
w ramach projektu „Czyste życie – kompleksowa gospodarka
wodno-ściekowa na terenie gminy Brwinów”.

21 stycznia, godz. 18.00 ZS w Otrębusach, ul. Piaseckiego 2 
  – spotkanie dla mieszkańców Otrębus i Kań
23 stycznia, godz. 18.00 ZSO w Brwinowie, ul. Żwirowa 16
  – spotkanie dla mieszkańców południowej części Brwinowa.

Uroczyste wręczenie decyzji 
stypendialnych miało miejsce 
17 grudnia podczas XXXIII 
sesji Rady Miejskiej w Brwino-
wie. Zastępca burmistrza Jacek 
Janowski przedstawiał uza-
sadnienie, które potwierdzało 
trafność przyznania stypen-
diów dla trzynastki wybranej 
spośród ponad 60 złożonych 
wniosków. 

Nowy rok rozpoczął się dla gminy Brwinów od dobrych wiadomo-
ści: rządowa dotacja na przebudowę często uczęszczanej przez 
mieszkańców drogi z Brwinowa do Parzniewa wyniesie nie 1,2 mln 
zł, a ponad 2,1 mln zł.   

Jesienią gmina Brwinów złożyła wniosek w ramach tzw. rządowego 
programu przebudowy dróg lokalnych, który we wstępnej ocenie Ma-

zowieckiego Urzędu Wojewódzkiego został sklasyfikowany na wyso-
kim drugim miejscu listy rankingowej. Burmistrz Arkadiusz Kosiński 
mówił wówczas, że dotacja na tzw. schetynówki ma szansę wzrosnąć 
z 30% do 50%. Tak też się stało i na uzupełnionej liście rankingowej 
opublikowanej 31 grudnia 2012 r. przy znakomitej drugiej pozycji, jaką 
zajęła gmina Brwinów, widnieje kwota dofinansowania wyższa o ponad 
846 tys. zł.       

Kwota dotacji ze środków rządowych przekroczy zatem 2 mln zł, ale 
już wiadomo, że nie będą to jedyne środki zewnętrzne, jakie gmi-

na pozyska na przebudowę 3-kilometrowego odcinka drogi. Wiadomo, 
że dzięki skutecznym staraniom o poparcie wniosku przez partnerów 
i instytucje zewnętrzne gmina otrzyma również wsparcie od Powiatu 
Pruszkowskiego (770 tys. zł) oraz dwóch firm z Parzniewa: PHU Sznaj-
der oraz Olmaj (łącznie 27 tys. zł).  

Projekt przewiduje m.in. następujące rozwiązania techniczne popra-
wiające bezpieczeństwo użytkowników drogi:

• budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Granicznej z ul. Pruszkowską  
w Brwinowie;
• wykonanie nowej nawierzchni ul. Pruszkowskiej i ul. Rzecznej  
w Brwinowie i Parzniewie na długości ok. 2,1 km (odcinek drogi gminnej) 
oraz ul. Głównej i ul. 36 P.P. Legii Akademickiej na długości ok. 996 m 
(od torów PKP do Domu Weselnego Zalewskich)
• zmiana geometrii skrzyżowań: ul. Głównej i ul. Rzecznej oraz  
ul. Głównej i ul. 36 P.P. Legii Akademickiej w Parzniewie
 • budowa jednostronnego chodnika po zachodniej stronie ul. Rzecznej 
(odcinek od mostu na rzece Zimna Woda do ul. Głównej,
 • budowa jednostronnego chodnika po północnej stronie ul. Głównej 
(odcinek od ul. Przytorowej w rejonie przejazdu kolejowego do posesji 
nr 54), a dalej przebudowa istniejącego chodnika po północnej stronie 
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Brwinowscy stypendyści
 S t y p e n d i a  B u r m i S t r z a  G m i n y  B r w i n ó w

Mimo młodego wieku już mogą się pochwalić wy-
bitnymi osiągnięciami naukowymi i sportowymi: 
13 mieszkańców gminy Brwinów otrzymywać bę-
dzie stypendium przyznane przez burmistrza.

Najlepsi z najlepszych uczniów 
oraz młodych sportowców:
1. PIOTR GODLEWSKI
jest laureatem m.in. VII Olim-
piady Matematycznej Gimnazja-
listów, Międzynarodowego Kon-
kursu „Kangur Matematyczny” 
oraz Ogólnopolskiego Konkursu 
„Alfik Matematyczny 2011”
2. ŁUKASZ 
MIELCZAREK 
zajął VIII miej-
sce w ogól-
n o p o l s k i e j 
o l i m p i a d z i e 
przedmiotowej 
z matematy-
ki – OLIMPUS 
oraz był uczest-
nikiem rejsu 

„Szkoła Pod Żaglami” w nagrodę 
za swoje zaangażowanie w dzia-
łalność wolontariacką.
3. MATEUSZ LIPIŃSKI
odnosi sukcesy w tenisie ziem-
nym. Zajmował miejsca na po-
dium w ogólnopolskich turnie-
jach kadetów. (na zdjęciu: obecna 
na uroczystości mama Mateusza)

4. ARKADIUSZ WRÓBEL 
zajął I miejsce w Lidze Zadaniowej 
Wrocławskiego Portalu Matema-
tycznego i uplasował się na wyso-
kich miejscach w międzynarodo-
wym konkursie informatycznym 
„High School Programming Le-
ague” i ogólnopolskim konkursie 
informatycznym „HotSpot”.

Dobre wiadomości o „schetynówce” Brwinów – Parzniew

ul. Głównej (odcinek od posesji nr 54 do ul. 36 P.P. Legii Akademickiej) 
z jego poszerzeniem w rejonie placu zabaw, zatoki autobusowej oraz 
projektowanego boiska wielofunkcyjnego
•  budowa jednostronnego chodnika po południowej stronie ul. Głów-
nej (odcinek od ul. Rzecznej do proj. przejścia dla pieszych z azylem  
w rejonie posesji vis-à-vis placu zabaw) 
• przebudowa jednostronnego chodnika po zachodniej stronie  
ul. 36 P.P. Legii Akademickiej (od ul. Głównej do ul. Przyszłości)
• budowa azylu dla pieszych przy przejściu dla pieszych przez jezdnię  
ul. Głównej (w rejonie placu zabaw i zatoki autobusowej)
• budowa zatoki autobusowej przy ul. Głównej (w rejonie placu zabaw)
•  budowa ciągu pieszo-rowerowego po wschodniej stronie ul. 36 P.P. 
Legii Akademickiej (odcinek od ul. Głównej do ul. Przyszłości) w Parz-
niewie oraz odcinek ścieżki rowerowej wzdłuż ul. 36 P.P. Legii Akade-
mickiej w kierunku południowym.

Projekt niestety nie przewiduje budowy ścieżki rowerowej od Brwi-
nowa do Parzniewa. Istniejący pas drogowy jest zbyt wąski i takiej 

ścieżki nie udało się w nim zmieścić. Z myślą o poszerzeniu tej drogi  
w przyszłości, w tegorocznym budżecie umieszczono opracowanie kon-
cepcji budowy ścieżki rowerowej: to pozwoli na podjęcie działań zmie-
rzających do wykupu gruntów. 

Narodowy program przebudowy dróg lokalnych podnosi ich stan-
dard oraz bezpieczeństwo użytkowania. Ostateczna lista rankin-

gowa zostanie zatwierdzona przez Ministra Administracji i Cyfryzacji.

Na rysunku: czerwonym kolorem oznaczono odcinek do przebudowy.

o g ł o s z e n i e

W styczniu oraz lutym 2013 r. odbędą się przetargi:  
Nieruchomości na sprzedaż

Cena wywoławcza brutto 1 173 863 zł

Ceny wywoławcze brutto: 314 388  zł 
oraz 1 019 528  zł

działka w Kaniach, pow. 3594 m2

działki w Brwinowie: przy ul. Suwalskiej 
oraz Żwirowej 

Terminy wpłat wadium: do 21 stycznia (Suwalska) oraz do 4 lu-
tego. Więcej informacji : Referat Gospodarki Nieruchomościami
ul. Grodziska 12, pokój 204, tel. 22 738 26 13 i 22 738 26 53
                                      www.oferta.brwinow.pl
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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. Tadeusza Kościuszki 4a 
sekretariat zastępcy burmistrza S. Walendowskiego (tel. 22 738 25 66) 

Walne Zgromadzenie Delegatów Spółki Wodnej 
odbędzie się w piątek 15 lutego o godz. 17 
w sali OSP w Brwinowie, ul. Pszczelińska 3. 

Tematami będą m.in. prace zrealizowane w 2012 r.  
oraz podjęcie uchwały w sprawie budżetu Spółki na 2013 r.  

– To był kolejny dobry rok Spółki Wodnej Brwi-
nów – ocenia jej przewodniczący Benedykt Gro-
belny. Spółka od 2006 r. systematycznie wyko-
nuje prace renowacyjne urządzeń i rowów me-
lioracyjnych na terenie gminy. W 2012 r. zrealizo-
wano kolejne działania zapobiegające lokalnym 
podtopieniom.

Działająca na terenie gminy Brwinów spółka jest 
przykładem dla okolicznych gmin: od począt-

ku swojego istnienia spółka prowadzi systematycz-
ne działania i z każdym rokiem widoczny jest po-
stęp prac. Środki na działalność pochodzą ze skła-
dek członkowskich oraz z dotacji z gminy Brwinów 
i urzędu wojewódzkiego.

Przewodniczący spółki Benedykt Grobelny pod-
sumował rok 2012: uporządkowano ok. 15 km 

rowów melioracyjnych w sołectwach: Biskupi-
ce, Krosna, Czubin, Milęcin, Żółwin, Owczarnia, 
Moszna, Domaniew i Otrębusy. W samym Brwino-
wie przeprowadzono konserwacje rowów przydroż-
nych przy ulicach: Gliniana, Skudry i Kryniczanka. 
Łącznie w 2012 r. spółka zrealizowała inwestycje 
na kwotę ponad 226 tys. zł. Większość środków  
– w wysokości 155.521 zł – pochodziła z budżetu 
gminy Brwinów. Podobna skala działań planowana 
jest przez spółkę na przyszły 2013 rok. Wiele zależy 
od samych mieszkańców, ale apele o wpłaty składek 
członkowskich są skuteczne, gdyż coraz więcej osób 
dostrzega postęp prac w swoim otoczeniu i rozumie, 
że to w dużej mierze właśnie dzięki wpłatom spółka 
może kontynuować działalność i ubiegać się o ko-
lejne dotacje.

Podsumowanie roku w Spółce Wodnej Brwinów

5. ZOFIA ANTONINA 
MIARCZYŃSKA 
Dzięki swoim nieprzeciętnym 
zdolnościom otrzymała promocję 
z klasy II do klasy IV z pominię-
ciem klasy III. Uzyskała też bar-
dzo dobre wyniki w Ogólnopol-
skim Konkursie „Alfik Matema-
tyczny 2011”.

6. JAKUB JABŁOŃSKI 
Laureat organizowanego przez 
Mazowieckiego Kuratora Oświaty 
konkursu języka niemieckiego.
7. KAJETAN SŁOWIKOWSKI 
Zdobył srebrne medale na mi-
strzostwach wojewódzkich oraz 
mistrzostwach Polski juniorów  
w karate tradycyjnym (kumite).

8. KACPER SŁOWIKOWSKI 
Zajął medalowe miejsca na mi-
strzostwach wojewódzkich w 
karate tradycyjnym w konkuren-
cjach fuku-go oraz kogo kumite.
9. ZOFIA SAJECKA
Doskonale pływa stylem grzbie-
towym i klasycznym. Stawała na 
podium w Międzynarodowych 

z a p r o s z e n i e

k o m u n i k a t
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Otwartych Mistrzostwach War-
szawy, Okręgowej Lidze Pływac-
kiej Warszawy i Mazowsza.
10. NATALIA POŚPIECH
Jest laureatką Międzynarodowe-
go Konkursu Twórczości Dzieci 
i Młodzieży Gimnazjalnej, oraz 
Powiatowego Przeglądu Teatrów 
Szkolnych.

11. JULIA SOJKA
Zdobyła tytuł laureatki w Kon-
kursie Kultury Klasycznej orga-
nizowanym przez Mazowieckiego 
Kuratora Oświaty oraz dyplom 
uznania za bardzo dobry wynik 
w Międzynarodowym Konkursie 
Matematycznym „Kangur Mate-
matyczny”.

W związku z przejęciem od dnia 1 X 2012 r. 
przez Brwinowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 

działalności związanej z dostarczaniem wody i odbioru ścieków
Urząd Gminy Brwinów prosi mieszkańców o zweryfikowanie 
stanu kont i wyjaśnienie  ewentualnych zaległości i nadpłat. 
Prosimy o kontakt do końca lutego 2013 r.: 
                               Urząd Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12, pok. nr 6
                                                                Renata Paterek, tel. 22-738-25-95 
                                                              e-mail: renata.paterek@brwinow.pl
                                   

Na zdjęciu powyżej: Zarośnięty rów melioracyjny, 
którego oczyszczenie ujęte jest w planach na 2013 r. 
Na zdjęciu poniżej: 
Rów – efekt działań Spółki Wodnej Brwinów w 2012 r.

k o m u n i k a t

W 2013 r. uchwałą Rady Miejskiej w Brwinowie nr XXXI.315.2012                       
z 26 października 2012 r. wprowadzona została 

opłata 
oD poSiaDania pSóW 
w wysokości 50 zł od jednego psa,
lub 30 zł od jednego psa, 
jeśli posiada on wszczepiony chip.
Termin płatności:  do 15 marca 2013 r.

Opłata płatna jest bez wezwania: u inkasenta (na terenie gminy), 
w kasie Urzędu Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12  
lub na rachunek: 79 9291 0001 0097 6738 2000 0010

Zwolnienia z opłat dotyczą:
•  osób powyżej 65 roku życia, prowadzące samodzielnie 
 gospodarstwo domowe
•  osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności  
 w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej 
 i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
•  podatników podatku rolnego (posiadających 
 gospodarstwa rolne)
• posiadanie drugiego i każdego następnego psa.

k o m u n i k a t

Zwrot podatku akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego w 2013 r.

Rolnik, który chce odzyskać w 2013 r. część pieniędzy wydanych na olej 
napędowy używany do produkcji rolnej, powinien złożyć wniosek:
• w terminie od 1 do 28 lutego 2013 r. wraz z fakturami VAT  
(lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego 
w okresie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 stycznia 2013 r.
• w terminie od 1 do 31 sierpnia 2013 r. wraz z fakturami VAT 
(lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego 
w okresie od 1 lutego 2013 r. do 31 lipca 2013 r. w ramach limitu 
zwrotu podatku określonego na 2013 r.

Pieniądze wypłacane będą: od 2 do 30 kwietnia 2013 r. 
(jeśli wniosek złożono w pierwszym terminie) 

oraz od 1 do 31 października 2013 r. 
(jeśli wniosek złożono w drugim terminie)

Gmina Brwinów przystępuje do rewitalizacji par-
ku: prace obejmujące m.in. remont głównej alei 
parkowej, budowę chodnika, nowego oświetlenia  
i monitoringu rozpoczną się wiosną. Ich wykonaw-
ca zostanie wyłoniony w przetargu. Termin składa-
nia ofert upływa 21 stycznia.

Z myślą o kompleksowej rewitalizacji Urząd Gminy 
Brwinów przygotował koncepcję zagospodarowa-

nia parku oraz zgromadził dokumentację konieczną 
do rozpoczęcia prac. Jesienią 2012 r. została też podjęta 
pierwsza próba uzyskania na ten cel dofinansowania 
zewnętrznego. Choć projekt „Bezpieczny park” nie 
zakwalifikował się do dofinansowania rządowego (do 
drugiego etapu przeszedł wniosek „Bezpieczna Jedyn-
ka”, zakładający m.in. zakup monitoringu dla ZS nr 1), 
to jednak prace w parku rozpoczną się już wiosną. 
Więcej na ten temat w artykule na stronie internetowej 
www.brwinow.pl i w następnym numerze „Ratusza”.

„Bezpieczny park” – początek realizacji programu

Na zdjęciu: Park jesienią 2012 r. 
Widać już efekty pracy referatu 
ochrony środowiska i rolnictwa: 
porządek i teren oczyszczony z za-
krzaczeń.  W 2013 r. do działania 
wkroczy referat inwestycji...
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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. T. Kościuszki, 
w Gminnym Ośrodku Kultury, Bibliotece Miejskiej w Brwinowie i jej filii w Otrębusach oraz u sołtysów  
– część nakładu dostarczana jest do bezpośrednio do mieszkańców lub do skrzynek pocztowych  
na zasadach wolontariackich. „Ratusz” wykładany jest także w punktach handlowych: kioskach  
i sklepach w Brwinowie, Otrębusach i Kaniach.

w dwóch Słowach

Tennis Life Brwinów na 
drugim miejscu w Polsce

 
 
 
 
 
 
Klub Sportowy Tennis Life 
zajął II miejsce w konkursie 
„Tenis 10-Klub Roku 2012” 
organizowanym pod patrona-
tem Polskiego Związku Teni-
sowego. Uroczyste wręczenie 
nagród z udziałem młodych 
zawodników odbyło się 21 
grudnia 2012 r. podczas gali w 
warszawskim hotelu Marriott.  
Więcej infromacji na stronie:  
www.sport.brwinow.pl

www.ngo.brwinow.pl

Strona dla brwinowskich  
organizacji pozarządowych 
informuje m.in. o ogłaszanych 
przez burmistrza gminy Brwi-
nów konkursach dotacyjnych.  
W pierwszym – dotyczącym 
wspierania różnych dziedzin 
sportu oraz wspierania działań 
z zakresu m.in. kultury i dzie-
dzictwa narodowego – złożono 
w sumie 21 ofert. Ogłoszenie 
wyników: w ostatnim tygodniu 
stycznia.

Orłoś w Brwinowie

W ramach działań Salonu Kul-
tury Politycznej, który organi-
zuje spotkania z zakresu edu-
kacji obywatelskiej, w grudniu 
2012 r. gościł w Brwinowie 
Maciej Orłoś: reprezentant 
„czwartej władzy”, dziennikarz 
i prezenter telewizyjny znany  
z prowadzenia „Teleexpressu”. 
 
 
 
 
 

o g ł o s z e n i e
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dokończenie ze str. 3               Brwinowscy stypendyści
12. PIOTR CYBULSKI 
Otrzymał indywidualne powo-
łanie do Kadry Mazowsza przez 
Mazowiecki Związek Piłki Noż-
nej. Jego drużyna młodzików BKS 
Naprzód zdobyła 
tytuł wicemistrza 
Polski w Ogólno-
polskim Turnieju 
im. Leszka Jezier-
skiego oraz awan-
sowała do War- 
szawskiej Ligi 
Młodzików U-13.

13. SZYMON ŚMIECIŃSKI 
Zdobył tytuł najlepszego zawod-
nika w Międzyszkolnym Turnieju 
Piłki Nożnej „Mini Euro 2012”, 
o puchar Burmistrza Dzielnicy 

Wola m. st. Warszawy. Został po-
wołany do Kadry Mazowsza przez 
Mazowiecki Związek Piłki Noż-
nej. Wraz z drużyną BKS Naprzód 
zajął I miejsce w rozgrywkach Ligi 
Orlików, organizowanych przez 
Mazowiecki Związek Piłki Noż-
nej.
– Mam nadzieję, że w przyszłym 
roku będziemy mogli spotkać się 
ponownie, by znowu wręczyć wam 
decyzje stypendialne – życzył sty-
pendystom burmistrz Arkadiusz 
Kosiński. Stypendia w wysokości 
do 300 zł miesięcznie wypłacane 
będą do końca czerwca. 

Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął realizację 
VI edycji projektu aktywizacyjnego „Od apatii do sukcesu!” współ-
finansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach  
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt jest skierowany 
przede wszystkim do osób bezrobotnych. Rozpoczęła się rekruta-
cja uczestników projektu.

Nowy nabór trwa od 2 stycznia. Projekt obejmuje nie tylko naukę 
obsługi komputera, ale daje też możliwość ukończenia kursu za-

wodowego. Uczestnicy będą mogli też liczyć na pomoc doradcy zawo-
dowego i psychologa. – Zapraszamy osoby, które nie mogą znaleźć pra-
cy lub chcą zmienić dotychczasową na inną – zachęca dyrektor brwi-
nowskiego ŚOPS Joanna Dzierzba. Udział w projekcie powoli zdobyć 
nowe umiejętności i zwiększyć swoje szanse na rynku pracy.

Informacji udzielają pracownicy socjalni: Anna Krężel,  
Edyta Ziółkowska i Cezary Bednarczyk  

ŚOPS w Brwinowie,  ul. Tadeusza Kościuszki 4a pok. 27  
tel. : 22-739-51-03, 22-739-51-16, 22-729-54-44.

ŚOPS zachęca: Od apatii do sukcesu!

W 2012 r. Gminny Ośrodek Kultury w Brwinowie uczestniczył  
w projekcie Europejskiego Funduszu na Rzecz Uchodźców „Włącz 
mnie”.  W ramach trwającego 12 miesięcy projektu realizowa-
ne były zadania skierowane na integrację środowiska lokalnego  
i uchodźców:  integracyjne wycieczki krajoznawcze prowadzone 
przez Izabellę Kłossowską oraz treningi sportowe piłki nożnej i ko-
szykówki koordynowane przez trenera Mikołaja Sobczaka.

Celem projektu była integracja dzieci i młodzieży, budowanie postaw 
tolerancji oraz współdziałania przez zabawę w czasie zwiedzania 

najbliższej okolic i dalszych części Mazowsza. Uczestnicy odwiedzili 
m.in. biuro budowy II linii warszawskiego metra, Kampinoski Park Na-
rodowy, Centrum Nauki Kopernik, Muzeum Wojska Polskiego. Wzięli 
udział w piknikach rodzinnych na zamku w Czersku oraz w Muzeum 
Kolejnictwa w Sochaczewie. Na stadionie warszawskiej Legii obejrzeli 
mecz piłki nożnej. Uczestniczyli w eksperymentach chemicznych i fi-
zycznych w ramach Festiwalu Nauki. Wizyta w warszawskiej Manufak-
turze Cukierków połączona była z pokazem wytwarzania i degustacją 
kolorowych słodkości. 

Nie zabrakło zajęć sportowych z piłki nożnej i koszykówki, które dwa 
razy w tygodniu odbywały się na boiskach Zespołu Szkół Ogólno-

kształcących pod okiem trenera Mikołaja Sobczaka. W czasie trwania 
projektu jego uczestnicy brali udział w wielu działaniach Ośrodka Kul-
tury: oglądali rekonstrukcję bitwy pod Brwinowem, przegląd teatrów  
w Mateczniku Mazowsze,  uczestniczyli w zajęciach z tańca.

– Izabella Kłossowska, współpracownik projektu „Włącz mnie”

Wszystkich miłośników przygód, podróży, wycieczek małych  
i dużych oraz wypraw wszelakich zapraszamy do GOKtrotera, czyli 
nowo powstałego brwinowskiego klubu podróżnika działającego 
w  Gminnym Ośrodku Kultury w Brwinowie. 

Przygody, podróże, wycieczki

Podsumowanie akcji:  

Jesienią odbyła się wycieczka dla dzieci do Warszawy na Festiwal  
Nauki – dzieci zamieniły się w młodych fizyków, eksperymentując  

w laboratorium pod okiem prawdziwych naukowców. Zwieńczeniem 
wycieczki była wystawa prac uczestników. Ale to już było… Co przed 
nami? 

Ceremonia picia herbaty w japońskim wnętrzu, wycieczka ślada-
mi malarzy włoskich, Indie, jakich nie znacie, morskie opowieści  

i  zdobywanie szczytów górskich i odznak turystycznych. A także: kon-
kursy z nagrodami, narty, wyprawa kajakowa , gry na orientację i wiele 
innych. W 2013 r. GOKtroter zaprasza wszystkich chętnych na jedno-
dniowe wycieczki rodzinne w miejsca fajne-tajne i tajemnicze, a dzieci 
na bezpłatne zajęcia podróżnicze prowadzone w siedzibie GOK w Brwi-
nowie przy ul. Wilsona 2. W planach są obozy dla dzieci i młodzieży. 
Najbliższy odbędzie się w terminie 28.01-06.02.2013. Są jeszcze 3 wolne 
miejsca! Program zajęć GOKtrotera to także spotykania z podróżnika-
mi i ciekawymi ludźmi, by dzięki ich opowieściom, zdjęciom i filmom  
przenosić się w miejsca  egzotyczne oraz  całkiem zwyczajne warte od-
wiedzenia. Została przygotowana oferta wycieczek szkolnych: Gminny 
Ośrodek Kultury zaprasza do współpracy nauczycieli! Oferta dla szkół 
znajduje się na stronie www.ok.brwinow.pl w zakładce GOKtroter.

– Izabella Kłossowska, koordynatorka Klubu GOKtroter


