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Po mszy świętej odprawionej 
przez ks. Sylwestra Lamenta 
nastąpił przemarsz pod Pomnik 
Niepodległości, prowadzony 
przez poczty sztandarowe OSP, 
gminy, szkół i stowarzyszeń. 
Przemówienia wygłosili zastęp-
ca burmistrza Jacek Janowski 
oraz przewodniczący rady 
miejskiej Sławomir Rakowiecki. 
Złożono kwiaty. Niestety, jeden 
z uczestników uroczystości 
zasłabł i mimo podjęcia reani-
macji nie udało się go uratować. 
Planowany koncert piosenek 
żołnierskich został odwołany.

100-latek z Owczarni

Pan Józef Sierpiński skończył 
16 listopada 2013 r. sto lat. 
Z życzeniami odwiedzili go 
burmistrz Arkadiusz Kosiński 
i kierownik Referatu Spraw 
Obywatelskich Agnieszka 
Dębowska. Jubilat mieszka 
od ponad 70 lat w Owczarni. 
Doczekał się 7 wnucząt, 8 pra-
wnucząt i jednej praprawnucz-
ki. Życzymy kolejnych rocznic 
w dobrym zdrowiu! 

issn 2083-9278

Rekordowe plony
Wyjątkowo dorodne okazy 
warzyw i owoców zebranych
na terenie gminy Brwinów 
uczestniczyły w dorocznym  
konkursie   > str. 4

Gminne drogi zimą
Został już rozstrzygnięty przetarg  
na zimowe utrzymanie dróg gmin-
nych. Odśnieżaniem zajmie się  
MZO z Pruszkowa                > str. 3

Opłaty za odpady
Do 15 grudnia należy uiścić  
kolejną kwartalną opłatę  
za odbiór śmieci według  
nowego systemu           > str. 2

Modernizacja torów jest ko-
nieczna z uwagi na plano-

wane zwiększenie szybkości po-
ciągów: w przyszłości na trasie z 
Warszawy do Krakowa i Katowic 
mają kursować m.in. pociągi pen-
dolino. Spółka PKP PLK planuje 
zakończyć prace na odcinku War-
szawa Zachodnia-Grodzisk Maz. 
do końca 2014 r. Obejmą one m.in. 
przebudowę torów, wzmocnienie 
podtorza, przebudowę urządzeń 
sterowania ruchem, modernizację 
sieci trakcyjnej i budowę ekranów. 

W Brwinowie zostanie zbu-
rzony wiadukt kolejowy 

pod torami linii dalekobieżnych 
(dwa przęsła od strony Rynku; 
modernizacja nie obejmie torów 
dla pociągów linii podmiejskich). 
Nowa konstrukcja powstanie  
w tym samym miejscu. W związ-
ku z możliwością pojawienia się 
utrudnień w ruchu „w tunelu” 
podczas prowadzenia tych prac 
burmistrz Arkadiusz Kosiński 
zaprosił do Brwinowa przedsta-
wicieli PKP PLK i wykonawcy 
– spółki Intop Warszawa oraz 
wykonawcę projektu organizacji 
ruchu, przedstawicieli Mazowiec-
kiego Zarządu Dróg Wojewódz-
kich, Urzędu Marszałkowskiego, 
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Wizyta wicemarszałka w Brwinowie
Wicemarszałek Krzysztof Strzałkowski gościł 14 listopada 2013 r. w Brwinowie.

Na spotkaniu podpisane zostało porozumienie w sprawie 
przejęcia przez gminę Brwinów zarządzania chodnikiem 
„w tunelu” oraz skarpą przy wiadukcie PKP. (więcej na ten 
temat na str. 2) Wicemarszałek Krzysztof Strzałkowski 
podkreślał, jak ważna jest dobra współpraca: To porozu-
mienie jest efektem znacznie szerszej współpracy samorzą-
du województwa mazowieckiego i gminy Brwinów. Nie jest 
tajemnicą, że pan burmistrz bardzo nam też pomaga w fi-
nalizowaniu tematu „Paszkowianki”, najbardziej potrzeb-
nej w tym obszarze inwestycji drogowej. W tej chwili z bur-
mistrzem i panią starostą kończymy temat nowej decyzji 
środowiskowej, żeby w przyszłej perspektywie finansowej 
potraktować tę inwestycję jako priorytetową. Zaznaczam, 

„Tunel” pod torami PKP: modernizacja linii dalekobieżnej, plany remontu chodnika

powiatu pruszkowskiego oraz 
miasta Pruszkowa.  – Propozycja 
całkowitego zamknięcia prze-
jazdu przez „tunel” podczas roz-
biórki wiaduktu, a następnie kil-
kumiesięczne utrzymywanie tam 
jedynie ruchu wahadłowego ozna-
cza dla Brwinowa paraliż komu-
nikacyjny – podkreślał burmistrz 
Kosiński, który negatywnie za-
opiniował projekt poprowadzenia 
objazdu przez Mosznę i Pruszków. 
Jego słowa popierali przedstawi-
ciele policji, którzy z doświad-
czenia wiedzą, czym skutkuje 
jakiekolwiek utrudnienie ruchu 
w tunelu czy na rondzie Wacła-
wa Kowalskiego.  – Nasza opinia 
jest także negatywna, z uwagi na 
ograniczenia tonażu w ulicy Pro-
myka – zaznaczyła też obecna na 
spotkaniu wicestarosta Agniesz-
ka Kuźmińska. Zaproponowany 
ponad 16-kilometrowy objazd 
miałby prowadzić z Brwinowa do 
Pruszkowa, przez przejazd na ul. 
Działkowej. 

Burmistrz Kosiński starał się 
przekonać PKP PLK do po-

nownego uruchomienia, jako 

Spółka PKP Polskie Linie Ko-
lejowe modernizuje tory linii 
dalekobieżnej Warszawa-Łódź. 
W najbliższych miesiącach bę-
dzie prowadzić prace na te- 
renie Brwinowa. Zostaną zmo-
dernizowane tory, a wiadukt 
zostanie częściowo zburzony 
(dwa z czterech przęseł)  
i odbudowany.

rezerwowego na czas remontu, 
przejazdu kolejowego w ciągu ulic 
Przejazd i Sportowej. Jest to jed-
nak niewykonalne. – Teraz mu-
sielibyśmy zbudować nowy prze-
jazd, co według nowych zasad i 
procedur nie jest możliwe. Zakres 
prac przy wiadukcie nie kwalifi-
kuje do wszczęcia takiej proce-
dury – oponował Witold Cytawa 
z Centrum Realizacji Inwestycji 
PKP PLK. Koszt całej inwestycji 
wynosi ponad 1 mld zł i kolej, nie 
chcąc stracić unijnej dotacji, dąży 
do szybkiego rozpoczęcia prac. 
Burmistrz zwracał jednak uwagę 
na utrudnienia, z którymi musie-
liby się zmierzyć mieszkańcy. Ze 
względu na zimowy okres prowa-
dzenia prac w Brwinowie, roboty 
mogą się przedłużyć. 

Przedstawiciel wykonawcy Ma-
riusz Gołąbek ze spółki Intop 

Warszawa obiecał rozważenie 
alternatywnych rozwiązań: spro-
wadzenia z Niemiec specjalnego 
dźwigu kolejowego oraz prowa-
dzenia prac nocą, tak aby w ciągu 
dnia ruch „w tunelu” mógł od-
bywać się normalnie.  – Rozbiór-

ka potrwa przez jeden weekend. 
Najwięcej czasu zajmie wykona-
nie nowych przyczółków. Stalowa 
konstrukcja nowych przęseł przy-
jedzie już gotowa. Jej założenie 
potrwa około pół godziny – wyli-
czał Gołąbek. 

Burmistrz Kosiński zwrócił 
się o przygotowanie nowe-

go projektu organizacji ruchu 
oraz przedstawienie przez wy-
konawcę szczegółowego harmo-
nogramu prac. Nowe propozycje 
mają uwzględniać zapewnienie 
normalnego, dwukierunkowe-
go przejazdu pod wiaduktami  
w godz. 6-20. 

Spotkanie pokazało, że są szanse 
na wypracowanie porozumie-

nia i znalezienie lepszych rozwią-
zań niż te, które zostały zawarte 
w projekcie przesłanym trzy ty-
godnie temu do Urzędu Gminy 
Brwinów. Chodzi o zmniejszenie 
uciążliwości, z którymi będą się 
spotykać mieszkańcy Brwino-
wa oraz kierowcy jeżdżący przez 
„tunel” w czasie prac związanych  
z modernizacją torów dalekobież-
nych.

1.

2.

że bez postawy gminy Brwinów, znacząco odmiennej niż ta 
w poprzednich kadencjach, nie byłoby to możliwe. Jednym z 
poruszonych tematów był remont ulicy Pszczelińskiej. Wi-
cemarszałek Strzałkowski powiedział, że dołoży wszelkich 
starań, aby w 2014 r. droga wojewódzka 720 została wyre-
montowana.  To jest odpowiedzialność, która ciąży na mnie 
osobiście, aby ten dług za dobrą współpracę, który samorząd 
województwa zaciąga wobec lokalnej społeczności gminy 
Brwinów, został przynajmniej w znacznej części w tej kaden-
cji spłacony. Mimo tego, że budżet województwa mazowiec-
kiego jest w bardzo trudnej sytuacji, będziemy się starać w 
przyszłorocznym planie finansowym wygospodarować środki 
na ulicę Pszczelińską – mówił wicemarszałek Strzałkowski.



Chciałbym zaznaczyć, że szczególnie kwalifikacje Pana Burmistrza  
 [Arkadiusza Kosińskiego - przyp. red] pomagają rozwikłać wiele  

         problemów, które przez lata były zaniedbywane. 
      - Krzysztof Strzałkowski, wicemarszałek województwa mazowieckiego  
                                                                         na temat współpracy z gminą Brwinów 
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Odprowadzanie deszczówki:  
NIE do kanalizacji

Nie wolno przyłączać rynien odprowadzających wodę desz- 
czową do kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki. Za taki czyn 
przepisy przewidują zastosowanie kary ograniczenia wolności lub 
grzywny w wysokości do 10 000 zł.

Zgodnie z prawem nie ma moż-
liwości odprowadzania wód 

deszczowych, np. z rynien dacho-
wych lub utwardzonych placów, 
poprzez podłączenie się do ka-
nalizacji sanitarnej. Wykonanie 
takiego przyłącza jest samowolą 
budowlaną. 

Urząd Gminy Brwinów, zwra-
cając uwagę na ten problem, 

nie tylko przypomina o koniecz-
ności przestrzegania prawa, ale 
zwraca uwagę, że nielegalne pod-
łączenia odprowadzanej wody 
opadowej uszczuplają budżet gmi-
ny. – Deszczówka drogo nas kosz-
tuje – mówi burmistrz Arkadiusz 
Kosiński. – Okazuje się bowiem, 
że musimy zapłacić oczyszczalni 
ścieków więcej, niż wynikałoby to 
ze wskazań liczników wody. Nie-
legalne podłączanie deszczówki 
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Burmistrz Gminy Brwinów zaprasza do uczestnictwa 
w przetargach ustnych nieograniczonych.  
NieruchOmOści Na SPrZedaż:

Brwinów, ul. Żwirowa 7  
powierzchnia działki: 3 981 m2  
cena wywoławcza: 900 000 zł

Działka znajduje się w atrakcyjnym miejscu,  
na terenie zurbanizowanym, w otoczeniu willowej  
zabudowy jednorodzinnej. Znajdują się na niej fragmenty  
przedwojennego budynku. 

Parzniew, wielorodzinna zabudowa mieszkaniowa 
powierzchnia działki: 9 697 m2, cena wywoławcza: 3 600 000 zł

Działka położona przy granicy Pruszkowa. Przeznaczona jest pod 
wielorodzinną zabudowę mieszkaniową z dopuszczeniem usług 
nieuciążliwych. Teren  znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie 
osiedla mieszkaniowego przy ul. Działkowej. 

Kanie, usługi nieuciążliwe, powierzchnia działki: 3 594 m2

cena wywoławcza: 1 095 000 zł

Działka położona jest przy drodze wojewódzkiej nr 719 (trasa  
Warszawa-Grodzisk Maz.), w rejonie ul. Szkolnej w Kaniach. Na 
działce są pozostałości budynku gospodarczego o pow. 30 m². 

* Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium  
   w wysokości 10% ceny wywoławczej.

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

przetargi 

31.01.2014

wadium*  

do 27.01.2014

o g ł o s z e n i e
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Chodnik w tunelu: nadzieja 
na remont

Chodnik „w tunelu”, pod jedy-
nym w Brwinowie wiaduk-

tem kolejowym, łączy północną i 
południową część miasta i umoż-
liwia dojście na przystanek PKP. 
Od wielu lat mieszkańcy zgłaszali 
zły stan nawierzchni i narzeka-
li na gromadzącą się w przejściu 
wodę, ale rozwiązanie problemu 
uniemożliwiał skomplikowany 
stan własnościowy i prawny. 

Gmina Brwinów rozpoczęła 
wielostronne negocjacje. Aby 

przeciąć ten „węzeł gordyjski” ko-
nieczne były uzgodnienia nie tylko 
z Mazowieckim Zarządem Dróg 
Wojewódzkich, który jest zarząd-
cą przebiegającej pod wiaduktem 
drogi wojewódzkiej nr 720, ale też 
z Zarządem Województwa oraz 
dwiema spółkami kolejowymi: 

Gmina Brwinów będzie mogła zadbać o jedno z najbardziej uczęszczanych miejsc: 14 listopada 2013 r. 
zostało podpisane porozumienie dotyczące przekazania gminie zarządzania chodnikiem „w tunelu” 
oraz skarpą przy wiadukcie PKP.

PKP S.A. Oddział Gospodarowa-
nia Nieruchomościami oraz PKP 
Polskie Linie Kolejowe S.A. 

Ukoronowaniem tych starań 
było podpisanie porozumie-

nia przez gminę Brwinów (re-
prezentowaną przez burmistrza 
Arkadiusza Kosińskiego) oraz za-
rząd województwa mazowieckie-
go (reprezentowany przez wice-
marszałka Krzysztofa Strzałkow-
skiego). Gmina Brwinów przejęła 
w zarząd istniejący chodnik oraz 
skarpę oddzielającą chodnik od 
ulicy Pruszkowskiej wraz ze scho-
dami,  z wyłączeniem murów 
oporowych pod wiaduktem oraz 
oddzielających jezdnię od chod-
nika.  –  Dzisiejsze porozumienie 
to wynik pracy grupy osób, które 
musiały rozwikłać dość skompli-

kowaną sytuację prawną, po to, 
żeby gmina Brwinów bez żadnych 
przeszkód mogła przejąć ten te-
ren w zarządzanie. Dzięki temu 
nie będzie już problemu  bieżą-
cego utrzymania, sprzątania, czy 
odśnieżania zimą. W projekcie 
budżetu na przyszły rok znaj-
dą się pieniądze na remont tego 
chodnika. Złożyliśmy też wniosek 
o dofinansowanie budowy mo-
nitoringu na tym odcinku, który 
obejmie chodnik oraz przysta-
nek kolejowy. To porozumienie 
pozwoli nam podjąć dodatko-
we działania dla dobra miesz-
kańców Brwinowa – podkreślał 
burmistrz Arkadiusz Kosiński.  
Porozumienie wejdzie w życie po 
podjęciu stosownej uchway przez 
Radę Miejską w Brwinowie.

przy naprawdę dużych opadach 
zwiększa ryzyko przeciążenia  
i uszkodzenia sieci kanalizacji sa-
nitarnej oraz samej oczyszczalni.

Problem odprowadzania wody 
deszczowej z własnej posesji 

można rozwiązać na różne sposo-
by. Jednym z nich jest podłączenie 
do kanalizacji deszczowej. Gdy 
nie ma takiej możliwości, pozosta-
je np. rozsączanie wód opadowych 
czyli odprowadzanie do gruntu. 
Gdy gleba jest nieprzepuszczalna 
lub występuje wysoki poziom wód 
gruntowych, wówczas należałoby 
rozważyć retencję wody opadowej, 
czyli zmagazynowanie i następnie 
wtórne wykorzystanie. 
Podstawa prawna:
Ustawa z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym  
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odpro-
wadzaniu ścieków (Dz. U. 2006.123.858). 

uWaGa: 15 GrudNia PrZYPada 
TermiN PŁaTNOści Za OdBiÓr  
OdPadÓW KOmuNaLNYch
do 15 grudnia 2013 r. należy wpłacić opłatę za odbiór 
odpadów w okresie od października do grudnia  
(pierwsza płatność, za pierwsze trzy miesiące  
funkcjonowania nowego systemu, miała termin  
do 15 września).

do mieszkańców, którzy złożyli nową deklarację (już po OBNiżce OPŁaTY 
śmieciowej) trafiają listy informujące o indywidualnym numerze konta. 
do tego czasu można dokonać wpłat na numer konta gminy: 

Gmina Brwinów, ul. Grodziska 12, Brwinów
79 9291 0001 0097 6738 2000 0010 
z dopiskiem: Opłata za odbiór odpadów z ul. ........... w .......... (adres nieruchomości)

W imieniu mieszkańców budynków wielorodzinnych wpłat dokonują 
zarządcy/administratorzy. 

Meble i inne odpady wielkogabarytowe
Po wejściu w życie reformy śmieciowej wielu mieszkańców zmieniło 
swoje nawyki. Stare meble, wykładziny, dywany itp. odpady wielko-
gabarytowe (czyli o dużych rozmiarach), które do tej pory groma-
dzone były na strychach lub w piwnicach, są teraz oddawane.

Odbiór odpadów wielkogabary-
towych następuje po zgłoszeniu 
telefonicznym pod numerem tel. 
22 728 25 91. Referat Gospodarki 
Komunalnej zbiera zgłoszenia, a 
firmy odbierające śmieci „realizu-
ją zlecenia” raz w miesiącu. Śmieci 
są odbierane sprzed posesji wska-
zanych przez Referat Gospodarki 
Komunalnej. Okazuje się, że w 
porównaniu do ubiegłych lat, ta-
kich śmieci jest o wiele więcej niż 
szacowano. W rejonach południo-

wych, obsługiwanych przez  firmę 
SIR-COM, termin oczekiwania 
na odbiór wynosi obecnie nawet  
3 miesiące. Mieszkańcy zapisywa-
ni są na odbiory na koniec mar-
ca. – Związane jest to z ogrom-
nym zainteresowaniem powyższą 
usługą oraz bardzo dużą ilością 
zgłaszanych wielkogabarytów. 
Zapisywanych jest ok. 60 posesji 
miesięcznie – wyjaśnia kierownik 
Referatu Gospodarki Komunalnej 
Sylwia Wiłkojć-Kowalska. 

Popiół: kłopotliwe 
zimowe odpady

Firma SIR-COM odbierają-
ca odpady w południowych 
rejonach może nieodpłatnie  
dostarczyć zainteresowanym 
pojemniki na popiół (typu „big 
bag”). Zamówienie pojemników:  
tel.  22 723 85 81. 
Firma SITA, obsługująca rejony 
północne, zbiera popiół w pojem-
niki na odpady zmieszane. 
Popiół powinien być całkowicie 
wygaszony.

„Drugie życie” mebli
Stare meble odbierane przez fir-
my śmieciowe trafiają do utyliza-
cji. Może warto niepotrzebne, ale 
będące jeszcze w dobrym stanie 
meble, dywany itp. oddać potrze-
bującym?  



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 63 94 i bezpłatny z terenu gminy 986) 

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

Za drogi wojewódzkie i powiatowe odpo-
wiadają według właściwości Mazowiecki 
Zarząd Dróg Wojewódzkich oraz Zarząd 
Powiatu Pruszkowskiego. Za drogi prywat-
ne – ich właściciele. W gestii gminy Brwi-
nów pozostaje ponad 250 km dróg gminnych.  
W tym roku został zwiększony zakres dróg uję-
tych w przetargu. Drogi na mapkach zaznaczo-
ne zostały na zielono (zakres A, płużenie i/lub 
sypanie: 90 km) i czerwono (zakres B, płużenie: 
60 km) . Pozostałe  gminne drogi będą odśnie-
żane siłami własnymi pracowników Referatu 
Gospodarki Komunalnej.
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Na Boże Narodzenie: paczki do Lwowa
Brwinowskie szkoły uczestniczą w akcji świątecznej pomocy dla 
Polaków na Wschodzie. dzięki inicjatywie kombatantów z warszaw-
skiego obwodu Zrzeszania WiN co roku do Lwowa i okolic trafiają 
paczki z artykułami żywnościowymi, życzeniami oraz opłatkiem, 
którym Polacy z kraju dzielą się z rodakami z Kresów. 

Zbiórka pieniędzy i produktów 
żywnościowych będzie pro-

wadzona przez uczniów Zespo-
łu Szkół nr 1 oraz Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Brwino-
wie. Podobną akcję prowadzą też 
zaprzyjaźnione z kombatantami 
szkoły z Żyrardowa, Wołomina 
i Warszawy. Pomoc skierowana 
jest do Polaków ze Lwowa i oko-
lic. W organizacji akcji „Gwiazd-
ka Lwów”, zainicjowanej przez 
mjr. Waldemara Kruszyńskiego 
prezesa Zrzeszenia Wolność i 
Niezawisłość Obwód Warszawa, 
pomagają zaprzyjaźnione firmy, 
urzędy gmin i Urząd ds. Komba-
tantów i Osób Represjonowanych. 
W transporcie i rozdzielaniu pa-
czek na miejscu uczestniczy polski 
konsulat we Lwowie, gdzie co roku 
organizowane jest świąteczne spo-
tkanie dla mieszkających tam 
Polaków. Przychodzą na nie kom-
batanci, żołnierze Wojska Pol-
skiego, którzy walczyli w 1939 r. 
w obronie Ojczyzny, a potem na 
różnych frontach II wojny świa-

towej lub w Armii Krajowej. Dziś 
wielu z nich żyje w trudnych wa-
runkach. Przed II wojną we Lwo-
wie było 67,2% Polaków, a dziś 
w ukraińskim Lwowie jest ich 
poniżej 4%. – Zakończenie zbiór-
ki planujemy 10 grudnia – mówi  
kooordynująca zbiórkę w Zespole 
Szkół Nr 1 w Brwinowie dyrektor 
Anna Kurman. – Wszystkie pro-
dukty, np. ryż, kaszę, mąkę, cu-
kier, herbatę, kawę, makaron, sło-
dycze, olej i konserwy, będziemy 
pakować w jednakowe kartony. 
W ten sposób każdy z obdarowa-
nych otrzyma paczkę o podobnej 
zawartości. Nie może oczywiście 
zabraknąć opłatka i napisanych 
od serca życzeń świątecznych – 
mówi Anna Kurman.  – Pomoc 
materialna jest bardzo ważna, ale 
przede wszystkim jest ona zna-
kiem naszej pamięci o Polakach, 
którzy po II wojnie znaleźli się 
za granicami Polski. Świąteczne 
paczki trafią do nie tylko do Lwo-
wa i okolic, ale także do Stryja, 
Drohobycza i Borysławia.
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Przygotowania do zimy  
na gminnych drogach

Gmina Brwinów odpowiada za utrzyma-
nie dróg gminnych w mieście i sołectwach.  
W przetargu została już wyłoniona firma, któ-
ra zajmie się odśnieżaniem. W tym sezonie 
będzie to mZO Pruszków.

Na Osiedlu Słonecznym
Osiedle Słoneczne w Kaniach położone 
jest „z drugiej strony lasu”. Samochodem 
można tam dojechać przez Strzeniówkę 
lub Granicę, ale władze gminy nie zapo-
minają o żyjących tam mieszkańcach. 
dzięki współpracy z firmą domex-Bis na 
osiedlu powstaje teren rekreacyjny.

W latach 90. Przedsiębiorstwo 
Innowacyjne-Budowlane 

Domex-Bis pozyskało w rejonie 
Popówka 30 ha gruntu. Admini-
stracyjnie jest to obszar Kań, cho-
ciaż brakuje bezpośredniego połą-
czenia drogowego z pozostałymi 
terenami gminy Brwinów. Budo-
wa osiedla rozpoczęła się w 2000 r. 
Dotychczas powstały tam 153 
domy w zabudowie jednorodzin-
nej, bliźniaczej i szeregowej. W 
planach dewelopera jest budowa 
kolejnych 18 budynków. Kame-
ralny, willowy charakter osiedla 
podkreślają nazwy ulic: Storczy-
kowa, Irysowa, Hiacyntowa, Ja-
śminowa, Narcyzowa, Konwalio-
wa itp. W tym roku mieszkańcy 
zyskali nową, wspólną przestrzeń 
wypoczynku i rekreacji. Wykar-
czowano samosiejki, nawieziono 
urodzajnej ziemi, zakupiono huś-
tawkę, piaskownicę, tunel zabaw  
i wykonano niewielkie nasadze-
nia i trawnik. W przyszłości pla-
nowane jest powiększenie i dalsze 
zagospodarowanie terenu rekre-
acyjnego. 

Dzięki takim działaniom Osie-
dle Słoneczne „zbliża się” do 

gminy Brwinów. Jego mieszkańcy 
zaczynają interesować się sprawa-
mi samorządowymi. Aktywnie 
uczestniczyli we wrześniowym 
zebraniu wiejskim w Kaniach. 
Podkreślali, że dużym ułatwie-
niem jest dla nich poprawa ko-
munikacji. Rozmowy prowadzo-
ne przez burmistrza Arkadiusza 
Kosińskiego z wójtem Nadarzyna 
zaowocowały utworzeniem przy-
stanku na trasie Nadarzyn-Grani-
ca-Nowa Wieś-Pruszków. 

Na zdjęciu: Dzięki dobrej współpracy i porozumieniu zawartemu przez 
gminę Brwinów i spółkę Domex-Bis udało się wygospodarować teren pod 
plac zabaw przy ul. Wrzosowej. Znajduje się on na części działki, którą 
gmina Brwinów nabyła od spółki na mocy porozumienia z 2012 r. Spółka 
dofinansowała zakup urządzeń w kwocie 10 tys. zł. Prace prowadził Re-
ferat Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Dokończenie tematu: w kolejnym numerze „Ratusza”. Informacje  
o „Akcji »Zima«” będą opublikowane również na www.brwinow.pl. 
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„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.

Największe warzywa i owoce w gminie
arbuz, pomidor i dwie dynie 
okazały się bezkonkurencyjne. 
hodowcy tych najdorodniej-
szych w gminie Brwinów owo-
ców i warzyw odebrali nagrody 
25 października 2013 r. podczas 
sesji rady miejskiej w Brwino-
wie.  

Do końca września można było 
zgłaszać do Referatu Ochrony Śro-
dowiska i Rolnictwa okazy najdo-
rodniejsze pod względem wielko-
ści, ciężaru czy objętości. Komisja 
konkursowa nie miała łatwego 
zadania. Wyłoniono czworo lau-
reatów i przyznano aż cztery wy-
różnienia. 
Najbardziej okazałym owocem 
okazał się ważący prawie 13 kg 
arbuz zwyczajny.  Wyhodowany 
został w Brwinowie przez studen-

ta SGGW Aleksandra Górskiego. 
Na drugim miejscu znalazł się 
ponad 1,5 kg pomidor Wiesławy 
Garwackiej. Trzecie miejsce przy-
znano ex aequo Dariuszowi Ma-
kowskiemu i Marcinowi Szpako-
wi. Obaj wyhodowali gigantyczne 
dynie. Każda z nich ważyła ponad 
40 kg, a w obwodzie miała aż dwa 
metry.  
Komisja konkursowa przyznała 
także wyróżnienia: Ewie Bernato-
wicz, Barbarze Koralewskiej, Zofii 
Skalskiej oraz Ewie Baranowskiej. 
Wśród ufundowanych przez bur-
mistrza gminy Brwinów nagród 
znalazły się m.in. piła spalinowa, 
kosiarka elektryczna, wąż ogro-
dowy czy narzędzia ogrodnicze. 
Burmistrz Arkadiusz Kosiński 
wręczył nagrodzonym również 
pamiątkowe dyplomy.

Sukcesy siłaczy: Puchar Świata WUAP

Przemek Gruchała junior 16-17 lat, w kategorii wagowej ciała 90 kg  
zajął I miejsce z wynikiem 115 kg i III miejsce w kategorii open; 
Paweł Szczurowski junior 18-19 lat, w kategorii wagowej ciała 82,5 kg   
zajął I miejsce z wynikiem 95 kg i I miejsce w kategorii open; 
Daniel Nowak junior 23 lata, w kategorii wagowej 67,5 kg ciała zajął  
I miejsce z wynikiem 80 kg; 
Tomasz Zieliński open 24-34 lat, w kategorii wagowej ciała 82,5 kg za-
jął II miejsce z wynikiem 195 kg; Wojciech Nitecki masters 55-59 lat,  
w kategorii wagowej ciała 110 kg zajął II miejsce z wynikiem 140 kg.

W dniach 9-10 listopada 2013 r. w Zalesiu odbył się Puchar świata  
Federacji WuaP, w którym startowali członkowie sekcji trójboju  
siłowego Towarzystwa Gimnastycznego Sokół wraz z jej kierowni-
kiem Wojciechem Niteckim. 
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w dwóch Słowach
 
www.ok.brwinow.pl

Wystawy, koncerty, wieczory 
autorskie... jesień w Gminnym 
Ośrodku Kultury jest bogata  
w wydarzenia. Zapowiedzi  
i relacje z im-
prez znaleźć 
można m.in.  
w Internecie. 

mazowiecki Teatr  
muzyczny w Otrębusach

Do instytucji kultury mających 
swoją siedzibę na terenie gminy 
Brwinów dołączył Mazowiecki 
Teatr Muzyczny im. Jana Kie-
pury. Uchwałę w tej sprawie 
podjął Sejmik Województwa 
Mazowieckiego na sesji  
28 października 2013 r.  
Siedziba Mazowieckiego Teatru 
Muzycznego mieści się w Otrę-
busach, przy ul. Świerkowej 2. 

mammografia w 2014 r.

 
 
 
 
 
 
 
 

W planach jest kontynuacja 
bezpłatnych badań mammo-
graficznych. Mammobus stać 
będzie obok Urzędu Gminy 
Brwinów przy ul. Grodziskiej 
12. w dniach 3-9 stycznia oraz 
1-3 marca.  Badania wykony-
wać będzie firma FADO. 
Zapisy pod numerem tel.  
801 080 007 lub 58 666 2 444.

DomKultury+ czyli jesienny urodzaj ciekawych projektów w Ośrodku Kultury

W ramach „ID Kultury” pro-
wadzone były m.in. zajęcia 

„Kreatywnego kalendarza”, po-
wstawał film „Brwinów w jednym 
kadrze” i spektakl „Dziady brwi-
nowskie”, działały warsztaty ar-
tystyczno-rękodzielnicze Kosza- 
jeckiego Garażu Babskiego.

Jednym z projektów były rów-
nież debaty oksfordzkie, pro-

wadzone pod hasłem „Brwi-
nowianie, debatujcie”. Relację 
z półfinału przesłała dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Brwinowie Anna Sobczak:
We wtorek 12 listopada w ZSO  
w Brwinowie spotkały się dru-
żyny składające się z uczniów 
Gimnazjum imienia Żołnierzy 
Armii Krajowej. Odbyły się dwie 
debaty. Teza pierwszej brzmiała: 
„Internet ma pozytywny wpływ 
na rozwój młodego człowieka”, 
zaś drugiej: „Szkoła powinna nie 

tyko uczyć, ale i wychowy-
wać”. W obydwu wypad-
kach wygrała strona opozy-
cji. Opiekunkami grup były 
panie Elżbieta Więch i Anna 
Goyke.
Zwycięzcy półfinałowych 
debat staną do walki na 
argumenty podczas Wiel-
kiej Debaty Finałowej już 
w czwartek, 14 listopada. Wtedy 
to zostanie podjęta próba roz-
strzygnięcia kwestii: czy inne kraje 
mogą zazdrościć Polsce dorobku 
kulturalnego. Zapowiada się cie-
kawa i bardzo rzeczowa dyskusja, 
biorąc pod uwagę zaangażowanie 
i przygotowanie merytoryczne 
uczestników. Debaty odbywają się 
z zachowaniem pryncypialnych 
reguł i w iście oksfordzkim 
stylu: drużyny rozprawiają 
się z tezą, nie używają ar-
gumentów natury emocjo-
nalnej, nie stosują zwrotów 
obraźliwych ani w sposób 
bezpośredni, ani w zawo-
alowany. Nad kolejnością 
wypowiedzi i czasem czu-
wa moderator-marszałek.  

I wszystko odbywa się tak, jak po-
winno, zarówno w szkołach, jak 
i studiach telewizyjnych, parla-
mentach, ulicach.... czyli po oks-
fordzku.
Koordynatorka projektu, Doro-
ta Piasecka, studentka Uniwer-
sytetu Warszawskiego, dała się 
poznać brwinowskim uczniom 
między innymi podczas spotkań 
Salonu Kultury Politycznej Okej. 

dzięki pozyskaniu dotacji ze 
środków Narodowego centrum 
Kultury, Gminny Ośrodek Kul-
tury w Brwinowie z rozmachem 
realizuje projekt "id Kultury". 
W konkursie zostały wyłonione 
bardzo ciekawe inicjatywy. 

Gmina Brwinów 
otrzymała iii nagrodę 

w kategorii 
„GmiNa mieJSKO-WieJSKa 

powyżej 22 000 mieSZKaŃcÓW” 
w prestiżowym konkursie 

„mazowiecka Gmina roku 2013”                

            
Gmina Brwinów wśród najlepszych       na mazowszu                
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FOT. URZĄD GMINY BRWI-
NÓW (5) oraz MATERIAŁY 
KONKURSOWE (3)
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FOT. ANDRZEJ GONTARCZYK - GOK W BRWINOWIE (2)


