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Straż Miejska 
Strażnicy miejscy otrzymali przydział 
do poszczególnych rejonów gminy, 
którymi mają się zająć w szczególny 
sposób    > str. 4

Blikle i nie tylko
Spotkanie z prof. Jackiem A. 
Blikle to tylko jedna z wiadomo-
ści z Lokalnej Grupy Działania 
„Zielone Sąsiedztwo”.       > str. 3

Co nowego w szkołach 
Zaczynamy prezentowanie projektów  
edukacyjnych realizowanych w tym 
roku szkolnym w placówkach oświa-
towych na terenie gminy.      > str. 2

Fotoreportaż z Dni Brwinowa

12 września był dniem pamięci o poległych. Rano młodzież  
z brwinowskich szkół odwiedziła miejsca pamięci, poznając hi-
storię i składając kwiaty przed pomnikami. W czasie wieczor-
nych uroczystości wystąpiła Orkiestra Reprezentacyjna Woj-
ska Polskiego oraz kompania reprezentacyjna Straży Miejskiej 
m.st. Warszawy i reprezentacja 3 batalionu zmechanizowanego  

z Trzebiatowa. Mszę św., która rozpoczęła oficjal-
ne obchody, odprawił proboszcz brwinowskiej 
parafii ks. Maciej Kurzawa. Po złożeniu kwiatów 
przy pomniku 36 pp Legii Akademickiej na Ryn-
ku zebrani przemaszerowali na cmentarz, gdzie 
odbył się apel poległych. 

Tegoroczne Dni Brwinowa przypadały w czasie 75. rocznicy bitwy pod Brwinowem.  
W trzydniowych uroczystościach i imprezach wzięły udział tysiące osób.

W tegorocznym wrześniowym cyklu bur-
mistrz gminy Brwinów Arkadiusz Kosiń-

ski spotkał się już 16 razy z mieszkańcami miasta  
i sołectw, a spotkanie 26 września w ZS nr 1 Brwi-
nowie było jego setnym ogólnodostępnym spotka-
niem w tej kadencji. Mieszkańcy południowej czę-
ści Brwinowa (i wszyscy inni chętni) będą mogli 
przyjść na spotkanie do sali OSP 19 października.

Burmistrz często podkreślał, że rezerwuje cały 
swój czas w wieczory i weekendy dla miesz-

kańców, więc większość spotkań trwała trzy, a na-
wet ponad cztery godziny. Mieszkańcy dowiady-
wali się o inwestycjach i planach dotyczących ich 
miejscowości i najbliższej okolicy, zgłaszali uwagi, 
dzielili się swoimi opiniami i spostrzeżeniami, 
zadawali pytania. Czasami była to okazja do zde-
mentowania plotek, które narastają wokół niektó-
rych tematów. – Nowe przedszkole w Brwinowie 
zostanie oddane w czwartym kwartale – mówił 
burmistrz Kosiński. – Rodzice dzieci, które zostały 
do niego przyjęte w wyniku wiosennego naboru, 
zostali o tym poinformowani z wyprzedzeniem. 
Nieuzasadnione są obawy o realizację programu 
nauczania, gdyż swoją przygodę z przedszkolem 
rozpoczną w nowym budynku tylko dzieci 4-let-
nie. Od strony formalnej wiele spraw zostało już 
pomyślnie rozwiązanych przez to, że nowy bu-
dynek będzie oddany do użytku nie jako samo-
dzielna placówka, lecz filia przedszkola przy ul. 
Lilpopa. Pytano też o pałac Wierusz-Kowalskich 
w Brwinowie. Nadal jest szansa na to, że stanie się 
on własnością gminy. W negocjacje z władzami 
SGGW „zamieszane zostały” już cztery minister-
stwa. 

Burmistrz nie składał obietnic, na których do-
trzymanie nie widzi obecnie szans. Podawał 

jednak przykład Moszny, której mieszkańcom kil-
ka lat temu zapowiedział, że dla ich miejscowości 
nie ma widoków na rychłą budowę kanalizacji. 
Gdy jednakże okazało się, że przekroczony został 
wskaźnik 120 mieszkańców na kilometr sieci (co 
z jednej strony stanowi groźbę kar dla gminy, ale 
z drugiej umożliwia pozyskanie niskooprocen-
towanego kredytu z Wojewódzkiego Funduszu 
Gospodarki Wodnej i Środowiska), doprowadził 
w szybkim tempie do skanalizowania Moszny, Do-
maniewa i Domaniewka. Temat inwestycji zajmo-
wał najwięcej czasu, bo dużo się w gminie dzieje.

data godzina miejsce spotkania

19 X godz. 16.00 BrWinóW, OSP Brwi-
nów, ul. Pszczelińska 3

Drugi dzień Dni Brwinowa 2014 upłynął przy doskonałej muzyce Kasi Nosowskiej. 
Występ grupy HEY trwał ponad półtorej godziny! Artystka zaśpiewała utwory  
z ostatniej płyty i przypomniała swoje najbardziej znane przeboje. Jako support 
wystąpił Chór Wydartych Domom Kur. Wcześniej scenę opanowali siłacze i 
strongmani. Pokaz siłowy i kulturystyczny został zorganizowany przez Wojciecha 
Niteckiego z Towarzystwa Gimnastycznego Sokół.
Widowiskowa inscenizacja bitwy pod Brwinowem odbyła się w niedzielę 14 wrze-
śnia na polach parzniewskich. Rekonstrukcja cieszyła się bardzo dużym zaintere-
sowaniem. Efekty pirotechniczne robiły duże wrażenie, a rekonstruktorzy w udany 
sposób przybliżali historię wydarzeń toczących się w tym miejscu 75 lat temu6. 

Zdjęcia na dole z prawej strony:
Widowiskowa rekonstrukcja 
bitwy pod Brwinowem zgro-
madziła ponad 2 tys. osób, 
które w ten sposób chciały 
poznać historię i oddać hołd 
żołnierzom Września 1939 r.

Z lewej strony:
Wystawa histo-
ryczna w Organi-
stówce była czyn-
na do 28 września.

Na zdjęciu powyżej: W sobotę 13 września 
na stadionie miejskim w Brwinowie wy-
stąpił zespół Hey. Kasia Nosowska szybko 
nawiązała dobry kontakt z publicznością.

Na zdjęciach  
od góry: kwiaty  
w miejscach 
pamięci złożyli 
uczniowie szkół  
z terenu gminy. 
Niżej: uroczystą 
oprawę stwo-
rzyła kompania 
reprezentacyjna 
Straży Miejskiej 
m.st. Warszawy 
oraz orkiestra 
reprezentacyjna 
Wojska Polskiego. 
Burmistrz Arka-
diusz Kosiński 
był gospodarzem 
uroczystości. Apel 
poległych  
na cmentarzu 
poprowadził  
kpt. Gajewski. 

Więcej zdjęć pod artykułami umieszczonymi na www.brwinow.pl oraz w albumach na www.facebook.com/Brwinow



Poziom inwestycji Gminy Brwinów w porównaniu z 2010 r. wzrósł  
ponad trzykrotnie i naprawdę mamy dużo więcej pracy związanej  

z ich przygotowaniem, nadzorowaniem i rozliczaniem.        
                                                       - Arkadiusz Kosiński, burmistrz gminy Brwinów            
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Trwają prace na budowie. Za rok gimnazjaliści Zespołu Szkół  
w Otrębusach mają uczyć się już w nowym budynku.

Prace są realizowane zgodnie z harmonogramem: wykonawca kończy 
budować ściany konstrukcyjne I piętra budynku i pod koniec tego 

tygodnia rozpocznie układanie stropu nad tą kondygnacją. Ponadto, 
do tej pory zostały wykonane prace związane z odwodnieniem całego 
terenu (wpusty uliczne i separatory oraz instalacja rozsączająca) oraz 
wykonany został parking na prawie 50 pojazdów. Do końca październi-
ka powinny zostać wykonane przyłącza (gazowe, kanalizacyjne, wodo-
ciągowe, energetyczne i telekomunikacyjne), co pozwoli w listopadzie 
(czyli już po zakończeniu prac związanych z wjazdem na teren budowy 
ciężkich pojazdów: betoniarek, dźwigów i dostawczych) na wykona-
nie docelowego układu komunikacyjnego (droga wewnętrzna łącząca 
wjazd od ul. Piaseckiego wzdłuż starego budynku szkoły podstawowej 
do wybudowanego parkingu).

w dwóch Słowach

Chodnik w Czubinie 
Do 1 października 2014 r. wy-
konawcy mogli składać oferty 
na budowę chodnika i ciągu 
pieszo-rowerowego w Czubinie. 
Projekt jest współfinansowany 
ze środków Regionalnego  
Programu Operacyjnego  
Województwa Mazowieckiego  
Działanie 6.2 Turystyka.  
Przy sprzyjającej pogodzie  
prace mogłyby zakończyć się  
do połowy grudnia.

Przetarg „na glinianki” 

W ramach projektu „Brwi-
nowskie glinianki”ma powstać 
ścieżka spacerowo-edukacyjna, 
współfinansowana ze środków 
PROW. Jednym z działań jest 
budowa ciągu pieszo-rowerowe-
go na brakującym fragmencie 
ul. Biskupickiej przy wyjeździe 
z Brwinowa. Został rozpisany 
przetarg. Oferty można składać 
do 10 października 2014 r. 

nowy plac zabaw (nie tyl-
ko dla dzieci) w Owczarni

Trwa procedura wyłonienia 
wykonawcy na budowę placu 
zabaw i rekreacji dla dzieci  
i młodzieży wraz z zatoką par-
kingową w ciągu ul. Żółwiń-
skiej w Owczarni. Oprócz placu 
zabaw dla małych dzieci zosta-
nie urządzona strefa fitness dla 
młodzieży i dorosłych. Projekt 
ten uzyskał dofinansowanie  
ze środków PROW. FO
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Towarzystwo 
Arteterapii i Animacji 

Kultury TAAK,  
KRS: 0000410531, 

z siedzibą 
w Warszawie, przy  

ul. Madalińskiego 106/2, 
na podstawie zgody 

Burmistrza Gminy 
Brwinów o numerze 

SO.5311.1.2014 z dnia 
23.06.2014 r. przepro-
wadzało zbiórkę pu-

bliczną od 27.06.2014 
do 31.08.2014 r.

Dochód ze zbiórki 
publicznej wyniósł 

łącznie: 2046 zł.
Całkowita kwota 

zebrana w wyniku 
zbiórki zostanie prze-

znaczona na cel re-
montu budynku przy 
ul. Orzeszkowej 8/1  

w Brwinowie,  
z przeznaczeniem  

na świetlicę dla dzieci.

Referat Gospodarki Nieruchomościami, Urząd Gminy Brwinów  
ul. Grodziska 12, pokój 204, II piętro, tel. 22 738 26 13 lub 22 738 26 53  
Kierownik referatu: Helena Piotrowska, zastępca kierownika: Elżbieta Fitz

Parzniew, wielorodzinna  
zabudowa mieszkaniowa ,  
powierzchnia działki: 9 697 m2 
cena wywoławcza: 3 600 000 zł
Działka położona przy granicy 
Pruszkowa. Przeznaczona pod 
wielorodzinną zabudowę 
mieszkaniową z dopuszczeniem 
usług nieuciążliwych. 

Kanie, usługi nieuciążliwe,  
powierzchnia działki: 3 594 m2    
cena wywoławcza: 1 040 000 zł

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

Brwinów, 
rejon 
ul. Bratniej 
33 działki 
pod 
budownictwo 
mieszkaniowe
powierzchnia: 
od 900  
do 2249 m2 
27 działek ma 
funkcję mieszkaniowo-usługową, a  
6 przeznaczonych jest pod usługi publiczne 
i mieszkalnictwo jednorodzinne. Dostęp do 
drogi publicznej ul. Bratniej przewidziany 
jest poprzez drogi wewnętrzne, obecnie 
jeszcze nieurządzone. Teren działek jest płaski, 
porośnięty trawami i pojedynczymi drzewami.

Kanie, 
powierzchnia działki: 3 000 m2    
cena wywoławcza: 630 000 zł

Teren nie posiada obecnie 
obowiązującego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 
Wokół działki jest zabudowa miesz-
kaniowa jednorodzinna i usługowa. 
Na działce znajduje się budynek 
mieszkalny drewniany o pow. zabu-
dowy ok. 55 m2 i budynki gospodar-
cze (w złym stanie technicznym). 

o g ł o s z e n i e

Budowa gimnazjum w Otrębusach
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Dzieci pływają jak delfiny
170 dzieci z klas trzecich wszystkich czterech szkół 
podstawowych prowadzonych przez gminę Brwi-
nów korzysta z bezpłatnej nauki pływania.

Gmina Brwinów zorganizo-
wała zajęcia na basenie dla 

uczniów klas III ze wszystkich 
szkół podstawowych na swoim 
terenie. We wrześniu ponad 170 
uczniów rozpoczęło 20-godzinny 
kurs. Zajęcia na pływalni Kapry w 
Pruszkowie oraz dojazdy są bez-
płatne. Całość kosztów jest pokry-
wana z dwóch źródeł: z dotacji po-
zyskanej ze środków rządowych 
(25,5 tys. zł) oraz budżetu gminy 
Brwinów. Zajęcia w wodzie pro-
wadzą wykwalifikowani instruk-

torzy. Gmina Brwinów zapewnia 
uczestnikom dodatkowe ubezpie-
czenie, a opiekę nad dziećmi spra-
wuje opiekun oraz wolontariusze 
(rodzice i nauczyciele z poszcze-
gólnych szkół).
„Pływam jak delfin” to projekt re-
alizowany w ramach powszechnej 
nauki pływania „Umiem pływać”, 
który jest dofinansowany ze środ-
ków państwowego Funduszu Zajęć 
Sportowych dla Uczniów w Mini-
sterstwie Sportu i Turystyki.

o g ł o s z e n i e

Konsultacje rocznego Programu Współpracy na 2015 r.
Burmistrz Gminy Brwinów zaprasza organizacje pozarządowe do konsultacji pro-
jektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Brwinów z organizacjami pozarzą-

dowymi na 2015 rok”. Konsultacje będą prowadzone od 3 do 14 października 2014 r. 
Spotkanie konsultacyjne odbędzie się 14 października o godz. 17 w sali na stadionie.

Konkurs dotacyjny: święto 11 Listopada
Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicz-

nego w 2014 r. w zakresie podtrzymywania tradycji i rozwoju świadomości 
narodowej. Organizacje, które mają pomysł na projekt związany  

z obchodami Dnia Niepodległości w Brwinowie,  
mogą składać oferty do 17 października 2014 r. do godz. 14.

Informacje: Biuro Promocji, tel. 22 738 26 29, www.ngo.brwinow.pl

Gmina aktywna inwestycyjnie
Aktywność własną gminy Brwinów jako inwestora i jej przyjazne 
nastawienie wobec firm pojawiających się w strefie przemysłowe-
go Parzniewa i Moszny zauważają czasopisma branżowe.

Czasopismo „Profile” po raz 
kolejny przyznało gminie 

Brwinów certyfikat gminy aktyw-
nej inwestycyjnie. Z kolei „Moni-
tor Rynkowy” ukazujący się wraz 
z Dziennikiem Gazetą Prawną no-

Na zdjęciu (od lewej): kierownik referatu Gospodarki Nieruchomościami 
Helena Piotrowska, zastępca burmistrza Jacek Janowski i prezes czasopi-
sma „Profile”. 

minował Brwinów do tytułu Eu-
roSymbolu Samorządności, mając 
na uwadze efektywne sięganie po 
różnego rodzaju środki zewnętrz-
ne: niemal 5 mln zł na kilkanaście 
projektów każdego roku.

FOT. URZĄD GMINY BRWINÓW (OS)

Gmina Brwinów oferuje nieruchomości na sprzedaż

Informacje o przetargach i innych 
nieruchomościach: www.oferta.brwinow.pl



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, kom. 606 695 024 i bezpłatny 986) 

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

o g ł o s z e n i e

Dołącz do wolontariuszy Szlachetnej Paczki w Brwinowie.

o g ł o s z e n i e

Jest to kolejna inicjatywa realizo-
wana w ramach projektu „Mniej 

barier”. Tym razem partner tego 
projektu, Gminny Ośrodek Kul-
tury, zaprosił do przedstawienia 
swoich prac Darię Selka-Bonnę 
oraz Ludosława Siatkowskiego, 
którzy wspólnie tworzą ilustra-
cje. Daria Selka-Bonna wyjaśnia: 
Projekt Bajka powstał w wyniku 
mojego zachwytu i emocjonalnego 
zaangażowania w proces terapeu-
tyczny. Inspiracją do stworzenia 
obrazów była symbolika utworów 
Ludosława Siatkowskiego i jego 
osoba. Jest to opowieść o relacji 
międzyludzkiej i próbie zrozumie-
nia i poznania drugiego człowieka. 
Ludosława poznałam w paździer-
niku 2013 r. w warsztacie terapii 
zajęciowej, gdzie podjęłam pracę 
terapeuty. Ludosław opowiada 
bajki. W takiej formie komuniku-
je się, wyraża swoją osobowość, 
własny stosunek do świata i swoją 
wiedzę o nim. Szybko zorientowa-
łam się, że widzę wyraźnie to, co o 
świecie mówi Ludosław, rozumiem 
ten przekaz i utożsamiam się z jego 
filozofią. Bardzo istotnym czynni-

kiem, krystalizującym moją wizję 
artystyczną jest plastyczny, suge-
stywny język jakim opowiedziane 
są bajki.

Bajkową wystawę ilustra-
cji można będzie oglą-

dać w Brwinowie jeszcze do  
8 października 2014 r. 

W ramach projektu „Mniej 
barier – ułatwienie osobom 

niepełnosprawnym dostępu do 
budynków użyteczności publicz-
nej” powstały już pochylnie dla 
osób niepełnosprawnych przy bu-
dynku Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Brwinowie, świetlicy przy  
ul. Krótkiej w Otrębusach oraz 
przy budynku OSP w Mosznie.  
W czerwcu odbył się też koncert 
niewidomego pianisty Maksymi-
liana Chlewińskiego. 
Projekt pn. „Mniej barier – uła-
twienie osobom niepełnosprawnym 
dostępu do budynków użyteczności 
publicznej” współfinansowany jest 
ze środków Unii Europejskiej w ra-
mach Osi IV Leader, Program Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013.

Bajkowa wystawa
W niedzielę 21 września 2014 r. w Gminnym Ośrodku Kultury  
w Brwinowie została otwarta wystawa ilustracji pt. „Bajka”. 

Po turnieju sołectw na Orliku w Żółwinie
I m p r e z a  o d b y w a j ą c a  s I ę  p o d  p a t r o n a t e m  b u r m I s t r z a  G m I n y  b r w I n ó w

W sobotę 6 września na Orliku znowu było tłoczno. Odbył się tam turniej piłkarski sołectw. Stawiło się 
7 drużyn: Domaniew, Owczarnia, Żółwin, Koszajec, Parzniew, Biskupice i Krosna.

Najbardziej urokliwym ele-
mentem turnieju były cheer-

leaderki drużyny Żółwina, które 
przygotowały układ i zagrzewa-
jące do boju okrzyki. Na drugim 
boisku KS Tennis Life rozpoczął 
nowy sezon sportowy, a na łączce 
obok boisk, w plenerowej czytel-
ni, odbyło się Narodowe Czytanie 
Trylogii H. Sienkiewicza. W ten 
sposób włączyliśmy się do ogólno-
polskiej akcji mającej promować 
czytelnictwo. Turniej Sołectw stał 
się już imprezą cykliczną organi-
zowaną w niedalekim sąsiedztwie 
Dni Brwinowa. Z roku na rok po-
jawiają się nowe inicjatywy miesz-

Na zdjęciach powyżej: Walka była 
zacięta, ale puchar zwycięzców 
trafił do Domaniewa, jednego z fa-
worytów turnieju, powracającego  
po rocznej przerwie na I miejsce.

kańców, które imprezę wzboga-
cają. I to jest właściwa tendencja, 
bo Orlik w Żółwinie, to miejsce, 
gdzie można uprawiać sport i po-
znać sąsiadów zza miedzy. 

– Anna Sobczak

Co nowego w Trójmieście Ogrodów
Milanówek dołącza do Brwi-
nowa i Podkowy Leśnej

Lokalna Grupa Działania „Zielo-
ne Sąsiedztwo” to stowarzyszenie, 
którego członkami byli do tej pory 
aktywni mieszkańcy, przedsię-
biorcy, stowarzyszenia oraz samo-
rządy gmin Brwinów i Podkowa 
Leśna. Działania LGD zaznaczy-
ły się m.in. naborem wniosków 
o dotacje z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. Dzięki do-
finansowaniu ze środków PROW 
na terenie gminy Brwinów po-
wstała m.in. świetlica w Owczar-
ni, boisko w Parzniewie i chodnik 
przy ul. Krótkiej i Przejazdowej w 
Otrębusach, została zrewitalizo-
wana Toeplitzówka, powstał szlak 
„Poznaj Brwinów” i książka „Po-
dróże do Brwinowa”. 
Po przystąpieniu Miasta Milanó-
wek do Stowarzyszenia LGD „Zie-

lone Sąsiedztwo” obszar objęty 
działaniami LGD ze wsparciem 
Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich pokrywa się z obsza-
rem Podwarszawskiego Trójmia-
sta Ogrodów. W nadchodzącej 
perspektywie PROW 2014-20 
mieszkańcy Milanówka w part-
nerstwie z mieszkańcami Podko-
wy Leśnej i Brwinowa będą mogli 
korzystać ze środków, o które w 
ich imieniu w drodze konkursu 
będzie aplikowało LGD.

Spotkanie z prof. Blikle  
na temat firm rodzinnych

Umocnij swoją rodzinę i swój 
biznes. Umocnij swoją lokalną 
społeczność! Pod takim hasłem 
odbędzie się w Podkowie Leśnej 
spotkanie z prof. Jackiem Blikle. 
Przedsiębiorcy będą mieli też 
okazję do kontaktu ze Stowa-
rzyszeniem Inicjatywa Firm Ro-

dzinnych. Spotkanie odbędzie się 
w środę 22 października w godz. 
14-16 (CKiIO, ul. Lilpopa 18, pała-
cyk Kasyno).

Ciąg dalszy akcji "Zaproś 
pszczołę do ogrodu"

Na spotkaniu które odbędzie się 
w sobotę 25 października  
w godz. 11-13 przy podkowiań-
skim centrum kultury przy  
ul. Świerkowej, będzie można 
otrzymać sadzonki miododajnych 
roślin, spotkać się z pszczelarza-
mi i wysłuchać wykładu o dobro-
czynnej roli miodu. 

Zielone SąSiedZtwo
biuro: ul. Świerkowa 1,
Podkowa leŚna 
tel. 22 724 58 90
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z a p r o s z e n i e

Rejon 1

starszy inspektor
Mieczysław Rogowy

Rejon 2

specjalista
Marcin Sadowski

Rejon 3

starszy inspektor
Rafał Boniecki

Rejon 4

starszy inspektor
Mirosław Zientek

Rejon 5

starszy inspektor
Jan Zakrzewski

Rejon 1 (obejmuje część 
południowego Brwinowa, 
Parzniew i fragmenty Kań  
i Otrębus). Obszar od tunelu 
PKP w Brwinowie do Prusz-
kowa, ograniczony  
od północy torami PKP,  
sięgający do ul. Pszczeliń-
skiej i Warszawskiej. 

Rejon 2 (obejmuje większość 
Kań oraz część Otrębus)
Obszar leżący na południe 
od ul. Warszawskiej, sięga 
do granic gminy z Nową 
Wsią, Granicą i Strzeniów-
ką, od zachodu do ul. Nata-
lińskiej w Otrębusach.

Rejon 3 (obejmuje część 
Otrębus oraz Brwinów  
za obwodnicą)
Obszar leżący pomiędzy  
ul. Obwodnica/Warszawską 
a Podkową Leśną, sięgający 
od wschodu do ul. Nataliń-
skiej w Otrębusach. 

Rejon 4 (większa część  
Żółwina oraz Terenia) 
Obszar między ul. Młochow-
ską, ograniczony od zachodu 
i południa ulicami : Kaszta-
nową, Szkolną, Bajkową  
do granicy z Urszulinem.

Rejon 5 (Owczarnia  
oraz część Żółwina) 
Obszar całej Owczarni oraz 
fragment Żółwina sięgający 
od strony Owczarni do ulic: 
Kasztanowej, Szkolnej oraz 
Bajkowej w Żółwinie (m.in. 
teren boisk Orlik). 

Rejon 6

starszy inspektor
Grzegorz Ratajczyk

Rejon 7

starszy inspektor
Janusz Bieniak

Rejon 8

starszy inspektor
Zbigniew Jurkowski

Rejon 9

specjalista
Piotr Miszczyszyn

Rejon 10

starszy inspektor
Witold Russo

Rejon 6 (obejmuje Domaniew, 
Domaniewek, Koszajec oraz 
Krosnę)
Obszar leżący między gra-
nicą z Płochocinem i Prusz-
kowem a autostradą A2, 
sięgający na zachodzie do 
ulic: Pogodnej, Józefowskiej, 
Długiej i Biskupickiej. 

Rejon 7 (obejmuje część  
Brwinowa, Falęcin i Grudów)
Obszar leżący między auto-
stradą a torami PKP, sięga-
jący od zachodniej strony  
ul. Biskupickiej i Rynku  
aż do Milanówka. 

Rejon 8 (obejmuje Biskupice, 
ul. Marianka, Kotowice, 
Czubin, Milęcin)
Obszar ograniczony od połu-
dnia autostradą, od zachodu 
i północy granicami gminy. 
Jego wschodnia granica prze-
biega przed Krosnę, ulicami 
Józefowską i Długą aż do 
Biskupickiej w Biskupicach.

Rejon 9
(obejmuje też część Brwino-
wa i Parzniewa na północ od 
torów PKP)
Obszar leżący między au-
tostradą A2 a torami PKP, 
sięga od ulicy Biskupickiej  
w Brwinowie do granicy  
z Pruszkowem. 

Rejon 10 (obejmuje 
część południowego 
Brwinowa oraz nie-
wielką część północ-
nych Otrębus)
Obszar ograniczony 
ulicami: Pszczelińska, 
Obwodnica i Wilsona.

Rejon 11

starszy inspektor
Grzegorz Janiszewski

Rejon 11 (obejmuje 
część południowego 
Brwinowa)
Obszar ograniczony 
od północy torami 
PKP, sięgający od  
ul. Wilsona do granic 
z Podkową Leśną  
i Milanówkiem.

Profilaktyka

specjalista
Alicja Berska

od maja Straż Miejska w Brwinowie pracuje w zmienionych godzi-
nach, czyli do godz. 22, z wyjątkiem niedziel. Pozwoliło to na zwięk-
szenie liczby patroli i większą efektywność w ciągu tygodnia. Przed 
Strażą Miejską kolejne zmiany. Jakie nowości czekają nas tym razem?
Od października 2014 r. poszczególne rejony gminy Brwinów będą 
miały przypisanego funkcjonariusza Straży Miejskiej, który będzie za 
nie odpowiedzialny. Zmiany mają posłużyć mieszkańcom, którzy będą 
mogli zwracać się bezpośrednio do swoich strażników rejonowych w 
sprawach dotyczących danego terenu, zgłaszać uwagi, prosić o inter-
wencje. Strażnicy mają wiedzieć, co się dzieje na ich terenie, aby w razie 
potrzeby mogli podjąć interwencję, jeżeli będzie to w ich kompetencji 
lub przekazać daną sprawę odpowiednim służbom. 
czy to oznacza, że interwencje na danym obszarze będzie podejmował 
tylko rejonowy strażnik i tylko do niego będzie można zgłaszać pro-
blem? Strażnicy pracują przecież w systemie zmianowym.
Mieszkańcy wcale nie będą musieli czekać na swojego rejonowego straż-
nika. Jeżeli zgłoszenie będzie wymagać szybkiej reakcji, to podejmie je 
patrol znajdujący się najbliżej. Straż Miejska będzie funkcjonować jak 
do tej pory: zmotoryzowane i piesze patrole będą podejmować inter-
wencje doraźnie. Natomiast w przypadku bardziej skomplikowanej 
sprawy i konieczności działań długofalowych temat trafi do strażnika 
odpowiedzialnego za konkretny rejon.
Jak często strażnik będzie musiał odwiedzać swój rejon?
Strażnik musi dobrze poznać swój rejon, a to wymaga czasu. Poza przy-
dzielonymi rejonami strażnicy przecież przede wszystkim będą podej-
mowali działania jak do tej pory, czyli będą realizowali interwencje własne  
i zlecone, także w innych rejonach gminy, będą dokonywali pomiarów 
prędkości fotoradarem, patrolowali pieszo tereny boisk szkolnych, pla-
ców zabaw, parków, zabezpieczali imprezy organizowane na terenie 
gminy itp. Wizyty strażnika w swoim rejonie będą dość regularne, gdyż 
w miarę możliwości każdy będzie się starał poznać miejscowe problemy 
i jak wspomniałem, będzie prowadził tam działania długofalowe. 

Straż Miejska podaje wykaz rejonów i rejonowych Nasz wywiad: 
zmiany w Straży 

Miejskiej

w jaki sposób będzie można do-
konywać zgłoszeń?
Wszelkie zgłoszenia należy kie-
rować do dyżurnego Straży Miej-
skiej tel. 22 729 63 94 lub 986  
– bezpłatny numer z terenu gminy.
Zapowiadał Pan współpracę ze 
szkołami w zakresie bezpieczeń-
stwa. co się dzieje w tym temacie?
Od listopada 2014 r. koordynato-
rem ds. profilaktyki wśród dzie-
ci i młodzieży będzie specjalista 
Alicja Berska, która teraz bierze 
udział w szkoleniu przygotowu-
jącym do prowadzenia zajęć w 
szkołach z zakresu szeroko rozu-
mianego bezpieczeństwa dzieci i 
młodzieży. W porozumieniu z dy-
rektorami szkół zostanie opraco-
wana oferta programowa realizo-
wana podczas spotkań z ucznia-
mi, a także o ile będzie taka wola, 
nauczycielami oraz rodzicami.

nowy pomysł komendanta Straży Miejskiej: strażnicy miejscy, oprócz pełnienia zwykłej służby  
na terenie całej gminy, będą w szczególny sposób troszczyć się o wyznaczone im rejony. 

rozmowa z komendantem 
Straży Miejskiej w Brwinowie 
Tomaszem Kowalskim.

Programy
profilkaktyki
dla dzieci
oraz mło-
dzieży.


