
naszej gminy i kierowców uty-
skujących na nierówności ulicy 
Pszczelińskiej: wszystko zmierza 
w dobrym kierunku i tak jak rok 
temu udało się załatwić ostatecz-
nie wcześniej nierozwiązywalny 
problem zalewanego tunelu, tak 
i zniknie kolejna bolączka: ulica 
Pszczelińska będzie przebudowa-
na. Termin uzależniony jest od za-
bezpieczenia potrzebnych środków 
w planie remontowym MZDW.

Na remont tego brwinowskie-
go odcinka 2,6 km drogi wo-

jewódzkiej nr 720 potrzeba kwotę 
rzędu 7 mln zł. MZDW na pewno 
nie zrealizuje remontu w ciągu 
jednego roku. Do Urzędu Gminy 
Brwinów wpłynęło już potwier-
dzenie, że Wojewoda Mazowiecki 

przyjął zgłoszenie zamiaru prze-
budowy ul. Pszczelińskiej. Zaak-
ceptowanie dokumentacji przez 
wojewodę Jacka Kozłowskiego to 
kolejny ważny krok. Można mieć 
nadzieję, że na kolejne nie trzeba 
będzie długo czekać. – Zupełnie 
inaczej wygląda współpraca, je-
śli traktujemy się partnersko. Pa-
trząc na ubiegłoroczną współpracę  
z MZDW mogę być dobrej myśli 
– mówi burmistrz Arkadiusz Ko-
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Stypendyści
Pianista Łukasz Nagórka jest 
jednym z 14 młodych brwi-
nowskich stypendystów 
     > str. 2 i 3

Figura Maryi powróci  
Figura Matki Boskiej z ul. Sportowej, 
zniszczona w ubiegłym roku, będzie 
odbudowana. Prace są zaawansowane.       
   > str. 3 i 4

Małżeńskie jubileusze i medale przyznane przez prezydenta RP

RAtusz
w dwóch Słowach
 
Po pierwsze: inwestycje!

W budżecie gminy Brwinów, 
który został uchwalony pod 
koniec grudnia ub. r., przewi-
dziane są wydatki w kwocie 
ponad 121 mln zł, z czego 
ponad 50% zaplanowano na 
inwestycje! Zadaniem, które 
angażuje większość środków 
inwestycyjnych, jest budowa 
kanalizacji w ramach „Czyste-
go życia”. Na realizację innych 
inwestycji pozostaje tylko  
12 mln zł. W planie jest budo-
wa m.in. przedszkola po pół-
nocnej stronie Brwinowa  
oraz szkoły w Otrębusach. 

Zmiany w oświacie 

Wiele samorządów w Polsce 
decyduje się na zamykanie 
szkół: nie stać ich na utrzymy-
wanie wszystkich placówek. 
Gmina Brwinów wydaje na 
oświatę więcej niż wynosi sub-
wencja oświatowa przekazywa-
na przez  budżet państwa, ale 
burmistrz Arkadiusz Kosiński 
nie zamierza likwidować jedy-
nej w Brwinowie szkoły śred-
niej. Połączenie LO i ZS nr 2 
w Brwinowie w jeden zespół 
szkół pozwoli na kontynuację 
ich działalności: uchwałę w tej 
sprawie podejmie Rada Miej-
ska w Brwinowie na sesji 10 II.   

Rok Armii Krajowej 
Upamiętnienie Armii Krajowej i jej historii 
trwać będzie w Brwinowie przez cały rok. 
Początek: luty, rocznica powołania AK.       
    > str. 3
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Jubilaci przybyli na to spotkanie 
wraz z towarzyszącymi im ro-
dzinami oraz przyjaciółmi. Bur-
mistrz Arkadiusz Kosiński oraz 
Przewodniczący Rady Miejskiej 
Sławomir Rakowiecki wręczyli 
dziewięciu parom okolicznościo-

we medale. Otrzymali je 
państwo: Lucyna i Ry-
szard Dworakowie, Anna 
i Tadeusz Horabikowie, 
Marianna i Henryk Kali-
nowscy, Lidia i Hieronim 
Kidzińscy, Halina i Józef 
Piotrowscy, Maria i Wie-
sław Piotrowscy, Elżbieta  
i Ireneusz Pisarscy, Geno-
wefa i Józef Rolkowie oraz 
Marianna i Eugeniusz 
Wójcikowie.
Uroczystość uświetnił 
występ  Józefa Kolin-
ka, wybitnego skrzyp-
ka Polskiej Orkiestry 

Ulica Pszczelińska w Brwinowie 
i Otrębusach już od kilku lat wy-
maga pilnego remontu. Wresz-
cie są realne szanse na jego 
rozpoczęcie, choć rok temu, na 
początku swojej kadencji, bur-
mistrz Arkadiusz Kosiński zastał 
wyjątkowo trudną sytuację...

Tuż po I turze wyborów sa-
morządowych jego poprzed-

nik wypowiedział porozumienie 
z Mazowieckim Zarządem Dróg 
Wojewódzkich (MZDW) dot. 
przebudowy tej ulicy. Bez tego 
porozumienia nie można było 
liczyć na przebudowę ul. Pszcze-
lińskiej nawet w perspektywie 
kilku lat. W dokumentacji pro-
jektowej były braki, a kontakty  

Podczas uroczystości, która od-
była się 15 grudnia w sali brwi-
nowskiej OSP, dziewięć par mał-
żeńskich otrzymało przyznane 
przez prezydenta RP Bronisława 
Komorowskiego medale za dłu-
goletnie pożycie małżeńskie. 

Kameralnej i Sinfonii Varsovii.  
Burmistrz życzył parom wielu ko-
lejnych lat spędzonych wspólnie 
w dobrym zdrowiu.  Nie zabrakło 
toastu wniesionego  lampką szam-
pana oraz poczęstunku, którego 
głównym "daniem" był przepyszny 

tort. Jak osiągnąć tak długi, ponad 
50-letni staż małżeństwa? Jubilaci 
z humorem dzielili się swoimi do-
świadczeniami i przemyśleniami. 
Obdarowani kwiatami i upomin-
kami, w otoczeniu najbliższych, 
przyjmowali życzenia „100 lat!”.

z projektantami zostały zerwane.  
Rok 2011 to okres wzmożonych 
działań burmistrzów Kosińskiego 
i Walendowskiego oraz pracow- 
ników Referatu Inwestycji i Re- 
montów. Dzięki rozmowom  
z dyr. Zbigniewem Ostrowskim 
z MZDW w Warszawie udało 
się powrócić do porozumienia. 
Kamieniem milowym było prze-
kazanie do MZDW kompletnej 
dokumentacji projektowo-koszto-
rysowej przebudowy ulicy Pszcze-
lińskiej. – Teraz, kiedy udało się 
nam zakończyć projektowanie, 
pozostaje uzgadniać konieczne ze 
względu na wielkość tej inwesty-
cji etapowanie prac – wyjaśnia 
burmistrz Arkadiusz Kosiński. 
– Mogę uspokoić mieszkańców 

siński. W 2011 r. MZDW wykonał 
szereg prac na terenie gminy: na-
kładkę asfaltową wraz z profilowa-
niem poboczy na drodze nr 719 od 
granicy Pruszkowa do Turczynka, 
remont drogi nr 701 w Domanie-
wie i Domaniewku, odtworzenie 
części rowów przydrożnych w Bi-
skupicach i przy ul. Biskupickiej  
w Brwinowie, montaż słupków  
w rejonie skrzyżowania ul. Bisku-
pickiej z ul. Piłsudskiego itd. Z ko-
lei gmina Brwinów interwencyj-
nie pomagała MZDW w odśnieża-
niu i zamiataniu chodników, wy-
cinaniu drzew i krzewów. Jak się 
okazuje: bez akcji protestacyjnych, 
bez przerzucania się pretensjami 
można zbudować dobre relacje, 
które pozwalają na pomyślne roz-
wiązywanie problemów.

Pomyślny przebieg starań o remont Pszczelińskiej 



Oby 2012 rok przyniósł radość z tego, co mamy, nadzieję na to,  
co przed nami, uśmiech i pogodę ducha na każdy nadchodzący dzień  

oraz spełnienie marzeń (także tych głęboko skrywanych). Wszystkim życzę 
również bliskiego serca, z którym będziecie dzielić radość, nadzieję,  
uśmiech i marzenia...  - Arkadiusz Kosiński, burmistrz gminy Brwinów
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w dwóch Słowach

facebook.com/Brwinow

Oprócz strony brwinow.pl 
Urząd Gminy Brwinów ma 

również tzw. fanpage  
w serwisie społeczno-
ściowym. Strona  

www.facebook.com/Brwinow 
jest widoczna także dla tych 
Internautów, którzy sami nie 
są użytkownikami Facebooka: 
pojawiają się tam szybkie 
wiadomości, np. ogłoszenia o 
zaginionych psach i awariach, 
krótkie notki typu „co? gdzie? 
kiedy?” i in. Zapraszamy! 

Bezpłatna mammografia: 
541 przebadanych

Z prowadzonych w ramach  
Programu Wczesnego Wy-
krywania Raka Piersi badań 
mammograficznych, które  
w połowie stycznia można 
było wykonać w mammobusie 
zaparkowanym przy urzędzie, 
skorzystało aż 541 mieszkanek 
gminy Brwinów.  
– Planujemy powtórzenie tej 
akcji pod koniec marca  
– zapewnia sekretarz gminy  
Brwinów Anna Kozłowska. 

Opłata za psa

Obowiązkiem 
właścicieli psów 
jest uregulowa-
nie do dnia  
15 marca opłaty 
za posiadanie 
psa. Jej wysokość to 50 zł. 
Opłatę można uiścić u in-
kasentów-sołtysów, w kasie 
Urzędu Gminy Brwinów przy 
ul. Grodziskiej lub na konto: 
79 9291 0001 0097 6738 2000 0010 
Informacje: tel. 22 738 26 34. 
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Wodociągi w Otrębusach i Kaniach
Dobiegła końca realizacja jednego z kluczowych zadań realizowa-
nych w ramach projektu „Czyste życie – kompleksowa gospodarka 
wodno-ściekowa na terenie Gminy Brwinów”: ukończono budowę 
sieci wodociągowej w Otrębusach i Kaniach. Jej długość to w sumie 
ok. 26 kilometrów!

Budowa sieci wodociągowej w Otrębusach i Kaniach wchodząca w za-
kres projektu „Czyste życie…” współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej rozpoczęła się 15 marca 2010 r. Jej koszt wynosi niemal  
6,8 mln zł. Nadzór budowlany wydał już pozwolenie na użytkowanie 
ostatniego, piątego odcinka, więc możliwe jest już dokonywanie przyłą-
czeń nieruchomości położonych w Otrębusach przy ulicach:
Klonowiec, Łąkowej, Na Skraju, Projektowanej (na odcinku pomiędzy 
ul. Natalińską a Wiejską), Pszczelińskiej (sięgacz południowy w rejo-
nie ul. Na Skraju), Torfowej, Warszawskiej (od ul. Na Skraju w stronę  
ul. Natalińskiej), Wiejskiej (sięgacze południowy i zachodni w rejonie 
ul. Przejazdowej) i Zachodniej.
Mieszkańcy zainteresowani przyłączaniem swoich nieruchomości  
do nowej sieci wodociągowej proszeni są o kontakt z Referatem Eks-
ploatacji Sieci Wodociągowo-Kanalizacyjnej Urzędu Gminy Brwinów,  
ul. Kościuszki 4A (pok. nr 19 i 20) lub pod nr. tel. 22 738 25 60.

— Adam Adamczyk
Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO)

Dobry rok Spółki Wodnej Brwinów
Ubiegłoroczne statystyki w powiecie pruszkowskim pokazują,  
że w gminie Brwinów było najmniej interwencji strażaków w spra-
wie podtopień: to rezultat działania Spółki Wodnej Brwinów, która 
tylko w 2011 r. uporządkowała ok. 20 km rowów melioracyjnych.

Spółka wodna – w przeciwieństwie do spółek prawa handlowego – nie 
działa w celu osiągnięcia zysku. Prowadzone przez nią prace meliora-
cyjne finansowane są ze składek członków oraz dotacji. Podsumowa-
nie roku 2011, opracowane przez przewodniczącego Spółki Wodnej 
Brwinów Benedykta Grobelnego, pokazuje skalę działań związanych z 
utrzymaniem i konserwacją systemu melioracyjnego na terenie gminy 
Brwinów.

W ubiegłym roku łącznie udało się uporządkować ponad 20 km rowów 
melioracyjnych. W niemal wszystkich sołectwach prowadzone były 
prace związane z odmulaniem i konserwacją rowów, odbudową studni 
i systemów drenażowych itp. Wydano na nie w sumie ponad 300 tys. zł. 
Większość tych środków pochodziła z dotacji z budżetu gminy Brwi-
nów (ponad 165 tys. zł) oraz powiatu pruszkowskiego (ok. 66,5 tys.).

Widać efekty prac Spółki Wodnej Brwinów: wyróżnia się ona zarówno 
pod względem systematyczności prac prowadzonych od kilku lat, jak i 
wysokiego stopnia ściągalności składek od członków. Apele o wpłaty 
składek członkowskich są skuteczne, gdyż coraz więcej mieszkańców 
dostrzega, że to właśnie dzięki nim Spółka może kontynuować działal-
ność i ubiegać się o kolejne dotacje.

Razem stanowimy silną grupę
Z inicjatywy burmistrza gminy Brwinów Arkadiusza Kosińskiego  
1 lutego w centrum Matecznik w Otrębusach spotkali się reprezen-
tanci samorządów zachodniego Mazowsza: wójtowie, burmistrzo-
wie i prezydenci miast omawiali m.in. kwestie związane z wprowa-
dzeniem tzw. ustawy śmieciowej. Ta współpraca przyniesie korzy-
ści samorządom i mieszkańcom współpracujących gmin.

Przedstawienie sytuacji prawnej, z którą będą musiały się zmierzyć 
samorządy w najbliższych miesiącach, było wstępem do dyskusji, 

która wywiązała się na spotkaniu między reprezentantami gmin a dy-
rektorem departamentu środowiska Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Mazowieckiego Andrzejem Danilukiem. Samorządowcy 
zgłaszali swoje zastrzeżenia i punktowali zapisy, które mogą sprawiać 
problemy. Obecnie brwinowski samorząd raz w miesiącu opłaca wy-
wóz odpadów segregowanych odbieranych z gospodarstw domowych  
w systemie workowym. „Nie ma darmowego obiadu”: ustawa śmieciowa 
nakazuje wprowadzenie opłaty. W najbliższych miesiącach będzie mu-
siała zapaść decyzja o jej wysokości i sposobie naliczania. 

Z szacunkowych danych przekazanych przez dyrektora Andrzeja Da-
niluka wynikało, że na Mazowszu wytwarzanych jest rokrocznie 

ok. 1 mln 800 tys. ton odpadów. Jednak aż 400 tys. ton (czyli ponad 
20%) nie trafia na składowiska. Ta liczba obrazuje skalę problemu, który 
w skali lokalnej ujawnia się np. poprzez śmieci wyrzucane w lasach i 
przydrożnych rowach oraz nielegalne spalanie śmieci w warunkach do-
mowych. Jeśli chodzi o gospodarkę odpadami: najtrudniejsza sytuacja 
jest w Warszawie oraz w gminach podwarszawskich. 

Możliwość wymiany poglądów i ustalenia dalszych kroków zmie-
rzających do wypracowania wspólnych rozwiązań dla rejonu 

Zachodniego Mazowsza to cenny efekt spotkania zwołanego przez 
burmistrza gminy Brwinów. – Dla dobra naszych mieszkańców gramy  
w jednej drużynie i razem stanowimy bardzo silną grupę –  takie opinie 
były podsumowaniem spotkania.

Działki  
na sprzedaż

Brwinów, ul.Bratnia 
999 m² i 1060 m²

Więcej informacji: 
Referat Gospodarki Nieruchomościami  
tel. 22 738 26 13 i 22 738 26 53

o g ł o s z e n i e
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Wspieranie młodych talentów z gminy Brwinów 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

Wśród młodych mieszkańców gminy Brwinów jest wielu utalentowanych i pracowitych uczniów i stu-
dentów, zdobywających wysokie miejsca w ogólnopolskich olimpiadach przedmiotowych, konkur-
sach i zawodach. Podczas XIX sesji Rady Miejskiej w Brwinowie burmistrz Arkadiusz Kosiński wręczył 
szesnastu osobom decyzje stypendialne.

Stypendia Burmistrza Gmi-
ny Brwinów przyznawane są za 
wybitne wyniki w nauce i osią-
gnięcia naukowe na szczeblu wo-
jewódzkim lub ogólnopolskim, 
dokonania artystyczne lub spor-
towe. Kwoty w wysokości od 150 
do 300 zł stypendyści otrzymują 
przez 10 miesięcy roku szkolne-
go, przy czym pierwsza wypłata 
obejmuje okres od września do 
grudnia. Komisja stypendialna 

zaopiniowała pozytywnie 16 z 23 
wniosków, które wpłynęły w re-
gulaminowym terminie. Wśród 
stypendystów znaleźli się młodzi 
zdolni tancerze, karatecy, laureaci 
i finaliści konkursów wiedzy, pia-
nista, piłkarz i tenisista.
Po raz pierwszy stypendium 
otrzymują:
Maria Czulewicz – uczennica ZS 
w Otrębusach, rozwijająca swój 
talent taneczny w studiu tanecz-

no-aktorskim, z którym zajęła  
I miejsce w ogólnopolskich spo-
tkaniach tanecznych „Spontan”,
Katarzyna Rabczenko – uczen-
nica ZS w Otrębusach, laureatka 
konkursów recytatorskich,
Kuba Ciekański – obecnie stu-
dent Politechniki Rzeszowskiej, 
laureat ogólnopolskiej olimpiady 
fizycznej,
Piotr Cybulski – uczeń ZS nr 2, 
piłkarz BKS Naprzód, powoła-



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) 

z a p r o s z e n i e

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

Tematami będą m.in. prace zrealizowane w 2011 r.  
oraz podjęcie uchwały w sprawie budżetu Spółki  

i prac planowanych na 2012 r.  

Figura Matki Bożej przy ul. Grodziskiej 
powróci na swoje miejsce

Pod koniec listopada 2011 r. została zniszczona brwinowska figu-
ra Matki Bożej, stojąca od niemal 100 lat przy ulicy Grodziskiej. 
Kilka sekund nieuwagi wystarczyło, by figura legła w gruzach: tak 
nieszczęśliwie zakończyła się kolizja samochodów na pobliskim 
skrzyżowaniu. Działa jednak komitet odbudowy i działają dobrzy 
ludzie: poniżej fragmenty refleksji i relacji Waldemara Matuszew-
skiego,.

Stojąca obok nieistniejącej już dzisiaj cegielni figura Matki Bożej sta-
ła się miejscem kultu i refleksji, nadziei i jedności: „Królowo Polski 

módl się za nami/ Niech się niezgoda w nas nie rozwija, daj bratnią 
jedność/ Zdrowaś Maryjo. 1918-1936” . Przy niej przyklękali zmierza-
jący do pracy. W majowe wieczory od lat, nawet w czasach „niesprzy-
jających religijności” było to zawsze miejsce adoracji - śpiewu i modli-
twy. „Z dawna Polski Tyś Królową…”

Kiedy figura została wzniesiona, nie było jeszcze drogi 719 – aby 
dostać się do Milanówka i Grodziska trzeba było jechać przez 

cały Brwinów, czyli zawsze mijając figurę Matki Bożej. Tu właściwie 
znajdowały się rogatki Brwinowa. Figura witała też wszystkich przy-
bywających do Brwinowa od strony zachodniej. Przy niej przyklękali 
przechodzący tędy mieszkańcy.

Na fotografii obok: Profesor Stanisław Słonina pracuje nad nową figurą.

Rok 2012 został ogłoszony Ro-
kiem Armii Krajowej w gminie 
Brwinów. Kombatanci, samo-
rząd, szkoły, ośrodek kultury  
i zwykli mieszkańcy gminy Brwi-
nów będą mieli wiele okazji do 
spotkań z historią i jej upamięt-
niania. A pewne czasopismo, po-
dające nieprawdziwe informacje  
o rzekomej „walce”, zostanie po-
proszone o zamieszczenie spro-
stowania.

W minionym tygodniu bur-
mistrz Arkadiusz Kosiń-

ski spotkał się z kpt. Stanisławem 
Krakowskim, prezesem Okręgu 
Warszawa Światowego Związku 
Żołnierzy Armii Krajowej, który 
przyjechał do Brwinowa w związ-
ku z przygotowaniami do niedziel-
nej uroczystości upamiętnienia  
70. rocznicy wydania przez Na-
czelnego Wodza rozkazu powo-
łującego Armię Krajową. Jak to 
bywa wśród osób, które w podob-
ny sposób podchodzą do kwestii 

Rok Armii Krajowej w gminie Brwinów
dziedzictwa historii i z szacun-
kiem starają się o jej przekazywa-
nie młodszym pokoleniom – na-
wiązana podczas spotkania nić 
porozumienia ma szansę zaowo-
cować włączeniem się w obchody 
Roku Armii Krajowej  żołnierzy 
okręgu warszawskiego: są osoby, 
które potrafią nie tylko z zaanga-
żowaniem opowiadać o AK, ale 
też nawiązać znakomity kontakt  
z młodzieżą. 

Kapitan Zdzisław Krawczyk, 
prezes środowiska „AK 

Bąk”, ŚZŻAK zaprosił burmi-
strza Arkadiusza Kosińskiego 
na uroczystość w dniu  
12 lutego. Obchody 
roku Armii Krajowej 
będą mieć różne wy-
miary: przede wszyst-
kim edukacyjny, skie-
rowany do młodzieży.  
W rocznicę 14 lutego 
przy pomniku AK zapło-

ną znicze i we wszystkich szkołach 
podstawowych odbędą się zajęcia 
edukacyjne. Podczas wieczornego 
wykładu swoją wiedzę o Państwie 
Podziemnym będą mogli usyste-
matyzować wszyscy zaintereso-
wani tematem – w Ośrodku Kul-
tury w Brwinowie odbędzie się 
wykład otwarty.

Pomysłów na Rok AK jest spo-
ro, np. szkoły włączają się  

z inicjatywami konkursu histo-
rycznego oraz gry przestrzennej 
dla młodszych uczniów. Urząd 
Gminy zamierza opracować trasę 
spacerów śladami AK w Brwino-

wie oraz na brwinowskim 
cmentarzu. 

Każdy, kto chce 
przyłączyć się 

do organizacji tych 
wydarzeń lub zgło-
sić swoje, proszony 
jest o kontakt tel.  

22 738 26 29, e-mail: 
promocja@brwinow.pl

ny na zawody przez Mazowiecki 
Związek Piłki Nożnej,
Damian Kutyła – gimnazjalista, 
uczeń ZS nr 2 w Brwinowie, zdo-
bywca I miejsca w ogólnopolskim 
finałowym turnieju tańca z cyklu 
„Grand Prix Mazowsza 2011”,
Mateusz Lipiński – uczeń szkoły 
podstawowej w Nowej Wsi, za-
wodnik KS Tennis Life Brwinów 
odnoszący sukcesy w turniejach 
ogólnopolskich i wojewódzkich,
Kajetan Słowikowski – uczeń LO 
im. Staszica w Warszawie, zdo-
bywca I oraz III miejsca w woje-
wódzkich mistrzostwach w karate
Mateusz Zając – uczeń ZS nr 2  
w Brwinowie, zdobywca I oraz IV 
miejsca w ogólnopolskich turnie-
jach tańca.

Po raz kolejny stypendium dostali:
Zuzanna Bednarska oraz  
Zuzanna Fijak – uczennice ZS  
w Otrębusach: zdobywczyni  
1. miejsca  oraz laureatka w powia-
towym konkursie recytatorskim  
Teresa Radoszewska-Zakościel-
na – uzdolniona wokalnie uczen-
nica Gimnazjum Społecznego  
w Milanówku, laureatka I miejsca 
w regionalnym przeglądzie kolęd  
i pastorałek,
Julia Sojka – uczennica Gimna-
zjum nr 42 w Warszawie, fina-
listka wojewódzkich konkursów: 
polonistycznego oraz przyrodni-
czego.
Piotr Godlewski – uczeń Gimna-
zjum nr 42 w Warszawie, laureat 
olimpiady matematycznej oraz 

ogólnopolskich konkursów mate-
matycznych,
Łukasz Nagórka – student Uni-
wersytetu Muzycznego Frydery-
ka Chopina, pianista, zdobywca 
„Chopin Preis” za wybitną inter-
pretację utworu F. Chopina pod-
czas „XXI Int. Sommerakademie 
Prag Wien Budapest”
Kacper Słowikowski – gimnazja-
lista, uczeń ZS nr 2 w Brwinowie, 
zdobywca III miejsca w woje-
wódzkich mistrzostwach w karate 
tradycyjnym
Arkadiusz Wróbel – uczeń LO 
im. Staszica w Warszawie, finalista 
ogólnopolskich olimpiad i kon-
kursów z dziedziny matematyki 
oraz informatyki, m.in w High 
School Programming League.

k o m u n i k a t

z a p r o s z e n i e
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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 skrzynek pocztowych.  

Prosimy o zgłaszanie uwag na temat „Ratusza": na podany obok adres redakcji, e-mailem 
lub na forum.brwinow.pl w dziale „Konsultacje”.

w dwóch Słowach

Tunel: to tylko awaria

Pod koniec stycznia na chodni-
ku w tunelu pojawiła się ekipa 
robotników: PGE Dystrybucja 
musiała usunąć awarię. Oka-
zało się, że  konieczna jest wy-
miana kabla. 

Bonus dla czytelników

Ostatnie trzy egzemplarze 
nakładu brwinowskiego  
kalendarza na 2012 rok trafią  
do czytelników „Ratusza”, 
którzy 14 lutego o godz. 14.14 
zadzwonią do Biura Promocji: 
tel. 22 738 26 18. 

cd. ze str. 3                  Figura Matki Bożej... 

z a p r o s z e n i e

Niedawne roztrzaskanie sa-
mochodem chroniącej za-

wsze cegielnianego komina figury 
Matki Bożej to akt barbarzyństwa 
nieumyślnego. Ale figurę Mat-
ki Bożej uratować można i po-
nownie postawić trzeba. Jeszcze 
w dniu wypadku, którego ofiarą 
stała się ta bliska tak wielu brwi-
nowskim sercom figura, powstała 
inicjatywa powołania Komitetu 
Odbudowy Figury Matki Bożej 
w Brwinowie. W przedsięwzięcie 
wolontariuszy i radnych włączył 
się burmistrz Arkadiusz Kosiński 
wzmacniając ich swoją pomocą  
i autorytetem.

Pożegnanie 
p r o f e s o r  

Heleny Wesołowskiej
Wspomnienie o zmarłej niedaw-
no emerytowanej nauczycielce 
brwinowskiego LO nadesłała 
do redakcji „Ratusza” Barbara 
Koralewska. Wdzięczna uczen-
nica wspomina swoją profesor 
chemii.

W dniu 19 grudnia 2011 r.  
w Milanówku odbył się po-

grzeb  Heleny Wesołowskiej, dłu-
goletniej nauczycielki i przewod-
niczki turystycznej, społecznika.
Zmarła była także przez wiele lat 
ściśle związana ze środowiskiem 
brwinowskim. 

W latach 1965-1976 pracowała  
w Liceum Ogólnokształcą-

cym  w Brwinowie jako nauczyciel 
chemii. Wysoki poziom naucza-
nia na jej lekcjach  skutkował czę-
stym wyborem tego przedmiotu 
na egzamin maturalny lub kieru-
nek  przyszłych studiów. Wielu 
zapamiętało Ją jako wspaniałego 
wychowawcę, nietuzinkowego 
człowieka, a przy tym osobę obda-
rzoną autentyczną pasją. Było to 
zamiłowanie do turystyki pieszej 
i poznawania piękna ojczystego 
kraju, które zaszczepiała młodzie-
ży. W ciągu roku szkolnego orga-
nizowała  rajdy i wycieczki krajo-
znawcze, podczas każdych wakacji 
zaś  obozy wędrowne w różne re-
giony Polski, „od morza do Tatr”. 
Wspólnie   z Prof. Piotrem  Dobro-
sielskim, który kierował szkolnym 
kółkiem fotograficzno-filmowym 
pozostawili bogatą dokumentację  
tych wypraw , która przetrwała 
do dziś (por. YouTube.com „Obóz 
wędrowny 1970 LO Brwinów” i in.)

Po przejściu na emeryturę 
Pani Wesołowska prowadziła 

dalej aktywny tryb życia, na co 
dzień stosując się do wskazówek 
Wisławy Szymborskiej:  
  Dobra rada dla tych  
  którzy się starzeją
   Niech zacisną zęby  
  i z życia się śmieją.

Niech na zawsze pozostanie  
w naszej pamięci!  

                           – Barbara Koralewska
absolwentka LO w Brwinowie

Nowa figura powinna stanąć 
na historycznym miejscu  

z początkiem maja 2012 roku. 
Autorem i fundatorem jej będzie 
rzeźbiarz, wykładowca warszaw-
skiej ASP prof. Stanisław Słoni-
na. Komitet wziął na swe barki 
wszystkie problemy związane  
z aranżacją najbliższego otoczenia 
figury – uwzględniając prośby i 
sugestie pobliskich mieszkańców 
a także okolicznościowe wydaw-
nictwo oparte na albumie doku-
mentacyjnym mgr Anny Paca-
nowskiej pt. „Przydrożne obiekty 
sakralne: kapliczki, figury i krzy-
że występujące na terenie Miasta  

i Gminy Brwinów” wykonanym  
w trzech egzemplarzach w Brwi-
nowie w roku 1993.

Wpłat na rzecz przywróceniu 
temu miejscu Brwinowa 

dawnej doniosłej dla Mieszkań-
ców funkcji i nowego – godnego 
jego Patronki – wyglądu, można 
dokonywać na konto Komitetu 
Odbudowy Figury Matki Bożej  
w Brwinowie:
02 9291 0001 0099 0486 2000 0010

– Waldemar Matuszewski
członek Komitetu Odbudowy  

Figury MB,  reżyser teatralny,
mieszkaniec Brwinowa

Zwrot 
podatku akcyzowego 

zawartego w cenie oleju  
napędowego wykorzystywanego 

do produkcji rolnej:

zmiana przepisów

UWAGA! Od 1 do 29 lutego:
składanie wniosków wraz  
z fakturami za zakup oleju  
od 1 września 2011 r.  
do 31 stycznia 2012 r.

Od 1 do 31 sierpnia: 
składanie wniosków wraz  
z fakturami za zakup oleju  
od 1 lutego 2012 r.  
do 31 lipca 2012 r.

Nowe druki wniosków:  
dostępne w Urzędzie Gminy 
przy ul. Grodziskiej 12,  
I piętro, pokój 110.

k o m u n i k a t

Zima w mieście: pełna (nie tylko) kosmicznych atrakcji

Uczestnicy tegorocznej zimy w mieście odwiedzili stajnię KJ Wolta 
w Żółwinie, gdzie mieli okazję pojeździć na kucykach i konikach 

oraz przejechać się bryczką po okolicy. Dzieci wyjeżdżały na wycieczki, 
m.in. do Kreatywnego Centrum Rozrywki Familijni w Ursusie, gdzie 
uczestniczyły w zajęciach kulinarnych, artystycznych, bawiły się w la-
biryncie laserowym i ćwiczyły sprawność na ściance wspinaczkowej. W 
czasie ferii młodzi brwinowianie odwiedzili również kino i kręgielnię, 
pojechali na warsztaty decoupage do Mostówki. Gdy ferie zbliżały się 
ku końcowi, cała grupa obejrzała w Sali Kongresowej musical „Rebel-
la” w wykonaniu uczestników warsztatów FOSA 2012. Atrakcyjne były 

także zajęcia sportowe, taneczne 
i teatralne, które odbywały się  
na terenie ZS nr 2. 

Akcja „Zima w mieście” prze-
biegała w miłej atmosferze, 

czego dowodem są uśmiechnięte 
buzie na zdjęciach – więcej wspo-
mnień z ferii 2012 w galerii zdjęć 
w witrynach Ośrodka Kultury.

Dotacje  
na wspieranie  

kultury fizycznej

UWAGA: 17 lutego 2012 r.
upłynie termin składania ofert 
konkursowych. 
Informacje: Biuro Promocji,
ul. Grodziska 12, pok. 202,
tel. 22 738 26 29 i w zakładce   
„Organizacje pozarządowe” na 
www.brwinow.pl

k o m u n i k a t

W czasie ferii zimowych Gminny Ośrodek Kultury w Brwinowie zorganizował „Zimę w mieście”.  
W styczniowych zajęciach uczestniczyło 120 dzieci. "Zimę w mieście" zakończyło spotkanie z pierw-
szym i jedynym polskim kosmonautą gen. Mirosławem Hermaszewskim.

Brwinów -warto      tu zajrzeć
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