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OKej zaprasza 
Informacje o zajęciach stałych,
 o tym, co było i co się wydarzy  
w Gminnym Ośrodku Kultury: tym razem  
na dwóch stronach     > str. 6-7

Wyniki wyborów
W niedzielę 16 listopada ponad poło-
wa uprawnionych mieszkańców gminy 
Brwinów oddała swój głos w wyborach 
samorządowych                 > str. 4-5

Huczne otwarcie
Od 8 grudnia 2014 r. przedszkolaki 
uczęszczają do filii Samorządowego 
Przedszkola nr 1 w Brwinowie, przy 
ul. Marszałka Piłsudskiego 19       
                                                > str. 2

Środki z tzw. funduszy nor-
weskich przyznaje Minister-

stwo Infrastruktury i Rozwoju. 
Brwinów, Milanówek i Podkowa 
Leśna w kwietniu 2013 r. złożyły 

wspólny wniosek pn. „Podwar-
szawskie Trójmiasto Ogrodów – 
poprawa spójności obszaru Pod-
warszawskiego Trójmiasta Ogro- 
dów poprzez współpracę w za-
kresie polityki społecznej, kształ-
towania przestrzeni publicznej, 
gospodarki wodnej i komunika-
cji”. Inicjatorem i liderem tego 
projektu jest gmina Brwinów. 
Do otrzymania dotacji w pierw-
szym terminie zabrakło 0,25 pkt.  
 

Teraz Ministerstwo Infrastruk-
tury i Rozwoju poinformowało 
o przyznaniu środków w wy-
sokości 1.495.351,61 zł. Projekt 
zakłada sfinansowanie opraco-
wania dokumentacji projektowo-
-kosztorysowych wielu nowych 
inwestycji. Są wśród nich m.in. 
budowa kilkunastu kilometrów 
tras rowerowych na obszarze 
PTO, dróg gminnych czy stworze-
nie strefy rekreacji.

Dzięki tej dotacji m.in. opracu-
jemy dokumentacje projek-

towe budowy ścieżki rowerowej 
wzdłuż linii kolejowej WKD od 
WKD Grudów poprzez Owczar-
nię do WKD Podkowa Leśna. Ko-
lejny temat to dokumentacja pro-
jektowa ścieżki rowerowej po pół-
nocnej stronie torów PKP wzdłuż 
ul. Sochaczewskiej, przez Grudów 
do samego Milanówka – mówi 
burmistrz Arkadiusz Kosiński.

W ramach projektu współpra-
cę z trzema samorządami 

zadeklarowało wielu partnerów 
m.in. Starosta Powiatu Prusz-
kowskiego, Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w Grodzisku 
Mazowieckim, Powiatowy Urząd 
Pracy w Pruszkowie, a także m.in. 
ośrodki pomocy społecznej, in-
stytucje kultury i stowarzyszenia 
działające na obszarze Podwar-
szawskiego Trójmiasta Ogrodów.

Blisko 1,5 mln zł – tyle wynosi 
dofinansowanie przyznane dla 
Podwarszawskiego Trójmiasta 
Ogrodów ze środków pochodzą-
cych z tzw. Mechanizmu Finan-
sowego Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego (EOG).

Dotacja na wspólne projekty Brwinowa, Milanówka i Podkowy Leśnej 

Życzenia na Boże Narodzenie i Nowy Rok
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w dwóch Słowach
Stypendia Gminy Brwinów

Co roku w grudniu przyzna-
wane są stypendia dla utalento-
wanych młodych mieszkańców 
gminy Brwinów, uczniów i stu-
dentów, którzy mogą poszczycić 
się wybitnymi osiągnięciami w 
różnego rodzaju konkursach, 
olimpiadach i zawodach. Nagra-
dzane są nie tylko osiągnięcia 
naukowe, ale także artystyczne 
i sportowe. Stypendium gminy 
Brwinów w tym roku otrzymali: 
Jan Bednarski, Jakub Benzef, 
Zuzanna Bońda, Piotr Cybulski, 
Julia Falkowska, Zuzanna Fijak, 
Kamil Gontarczyk, Aleksandra 
Guzik, Mateusz Lipiński,  
Maksym Małecki, Filip Orlicz,  
Marta Pawłowska, Julia Sadkow-
ska, Kacper Słowikowski,  
Kajetan Słowikowski, Julia Sojka.

Pożegnanie z „Ratuszem”

 
 
 
 
To już ostatnie wydanie biule-
tynu Urzędu Gminy Brwinów 
„Ratusz” w takiej formie. Na-
stępne numery ukazywać się 
będą w mniejszym formacie: 
łatwiej będzie znaleźć miejsce  
do ich wykładania w sklepach. 
Przy okazji dziękujemy serdecz-
nie wszystkim naszym Czytelni-
kom i prosimy o udział  
w ankiecie (str. 2). 

Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia, pełnych radości 
i rodzinnego ciepła, a w 2015 roku dużo zdrowia 

oraz powodzenia w realizacji noworocznych zamierzeń  

Przewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Rakowiecki
oraz Burmistrz Gminy Brwinów Arkadiusz Kosiński

życzą wszystkim mieszkańcom 
i gościom spędzającym Święta na terenie gminy Brwinów

RAtusz



Obejmując urząd burmistrza gminy Brwinów, uroczyście ślubuję,  
że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę 

tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. 
    Tak mi dopomóż Bóg.       
                     - treść ślubowania Arkadiusza Kosińskiego, burmistrza gminy Brwinów            
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w dwóch Słowach
Droga do szkoły: 
nowym chodnikiem

Uczniowie Zespołu Szkół  
Ogólnokształcących przy  
ul. Żwirowej w Brwinowie, 
którzy idą do szkoły od strony 
ulicy Ogrodowej, zyskali nowy, 
równy chodnik.  

Wyremontowany w listopadzie 
odcinek ma długość ok. 280 m.

Dla pieszych  
i rowerzystów w Czubinie

Kończą się zaplanowane na ten 
rok prace związane z budową 
chodnika i ciągu pieszo-rowe-
rowego w Czubinie. Poprawi się 

 

bezpieczeństwo w rejonie 
Domu Pomocy Społecznej oraz 
skrzyżowania drogi wojewódz-
kiej nr 720 z drogą powiatową. 
Piesi zyskają wygodne dojście 
do wiaty autobusowej. W przy-
szłym roku gmina Brwinów  
zamierza realizować dalszy 
etap: we współpracy z Błoniem 
planowana jest budowa prze-
kraczającego granice gmin 
ciągu pieszo-rowerowego z 
Czubina do Rokitna. 

„Dzień otwarty” w przedszkolu przy ulicy Marszałka Piłsudskiego 19 w Brwinowie 

Proponujemy mniejszy format – żeby łatwiej było znaleźć miej-
sce do wyłożenia biuletynu. zwykły papier – by nie wydawać pie-
niędzy na druk na papierze kredowym. w treści – więcej informa-
cji na temat oferty Gminnego ośrodka kultury i więcej o sporcie.  
co z dotychczasowego „ratusza” pozostawić? co zmienić? 

a n k i e t a

Placówka przy ulicy Marszałka Jozefa Piłsudskiego 19 rozpoczęła nor-
malną działalność 8 grudnia 2014 r. Dzień wcześniej drzwi przed-

szkola zostały otwarte dla tych, którzy chcieli zobaczyć jego wnętrza.  
Zainteresowanie nową placówką oświatową było ogromne: około godziny 
14.30 przed drzwiami budynku pojawiło się kilkaset osób! Mieszkańców 
przywitał burmistrz gminy Brwinów Arkadiusz Kosiński, który wraz  
z kilkuletnim Jasiem otrzymał zadanie przebicia ogromnego balonu,  
wiszącego w drzwiach przedszkola. Balon wystrzelił, wysypało się z nie-
go kilkadziesiąt mniejszych, różnokolorowych baloników i tym sposo-
bem dokonano hucznego otwarcia filii.

Poświęcenia nowego budynku przedszkola dokonał ksiądz Sylwester 
Lament, który w ubiegłym roku święcił kamień węgielny pod jego 

budowę. Głos zabrał także burmistrz Arkadiusz Kosiński. – Przed 
uroczystością ktoś sobie zażartował, że w Brwinowie przedszkola są 
otwierane raz na 35 lat, bowiem ostatnio w 1979 roku otworzono Sło-

neczne Przedszkole. Jestem bur-
mistrzem 4 lata, a już otworzyliśmy przedszkole. Zatem 
obecnie średnia wynosi jedno przedszkole na 4 lata! Jak wszystko dobrze pój-
dzie, w tej kadencji otworzymy kolejne dwa – zapowiedział burmistrz Kosiński.

Dopisali najmłodsi kilkuletni goście, którzy z zainteresowaniem obejrzeli 
przygotowany dla nich teatrzyk „O kreciku”. W tym czasie dorośli zwie-

dzali nowy budynek: cztery sale edukacyjne wyposażone w malutkie stoliki  
i krzesełka, kolorowe łazienki, toalety przystosowane do potrzeb osób nie-
pełnosprawnych, przesuwne meble, drewniane i pluszowe zabawki, materiały 
edukacyjne itp. O tym, jak na co dzień wygląda dzień przedszkola, opowiadała 
z zaangażowaniem Małgorzata Wojtyniak-Obwojska, wychowawczyni grupy 
„motylków”. Rodzice dzieci przyjętych do przedszkola spotkali się z dyrekto-
rem placówki Zofią Barańską-Mądzik oraz w grupach z wychowawczyniami.

Fo
T.

 U
rz

ą
d

 G
m

iN
y 

Br
w

iN
ó

w
 (2

)

RAtusz – JAkIE zMIANy w bIulEtyNIE w 2015 Roku?

Na zdjęciach obok: 
Pierwsza sesja Rady 
Miejskiej w Brwinowie  
w nowej kadencji 
odbyła się w Zespole 
Szkół nr 1 w Brwinowie. 

Więcej informacji  
na stronach 4-5.

Prosimy czytelników  
o podzielenie się swoimi  
uwagami na temat „ratusza”. 

można je przekazać na adres 
Urząd Gminy Brwinów  
(ul. Grodziska 12)
lub wpisywać na stronie  
www.facebook.com/Brwinow (wpis 
pod wydarzeniem „Ankieta”)
lub wysłać na adres  
promocja@brwinow.pl 

Najbardziej pomocne opinie  
i rzeczowe wypowiedzi  
nagrodzimy.

Dziękujemy  
za wypełnienie ankiety!

W niedzielę 7 grudnia 2014 roku w filii Samorządowego Przedszkola nr 1 w Brwinowie zorgani-
zowano dzień otwarty. Wszyscy chętni mogli obejrzeć nowocześnie wyposażone sale i poznać 
kadrę pedagogiczną, która na co dzień będzie opiekować się małymi mieszkańcami Brwinowa.

Powyżej: Małgorzata Woj-
tyniak-Obwojska, wycho-
waczyni jednej z grup jako 
anioł, burmistrz Kosiński  
i dyrektor przedszkola  
Zofia Barańska-Mądzik. 

Pow ierzch nia 
użytkowa no-
wego budynku 
wynosi ponad 
1300 m kw. 
Znajdują się 
tu przestronne 
sale dla czterech 
grup liczących 
po 25 dzieci. 
Trzymamy kciu-
ki za pierwszą 
setkę przedszko-
laków, by szybko 
zaaklimatyzowały 
się przedszkolu!

Na zdjęciach: 
Dzień otwarty  
w przedszkolu 
zgromadził 
kilkaset osób. 
Okazało się, że 
sala widowisko-
wa (która na co 
dzień będzie salą gimnastyczną) jest bar-
dzo pojemna. Dzieci oglądały teatrzyk, dorośli zwiedzali budynek.  

1. Czego brakuje w treści biuletynu?

.................................................................................................................................
2. Jakie tematy czyta Pan/Pani w „Ratuszu” z największym 
     zainteresowaniem?

.................................................................................................................................
3. Skąd obecnie otrzymuje Pan/Pani biuletyn? 

.................................................................................................................................
4. Jak ocenia Pan/Pani dostępność biuletynu? (dystrybucja 
w sklepach, instytucjach np. biblioteki, Urząd Gminy i GOK,  
do skrzynek pocztowych część roznoszona przez wolontariuszy

.................................................................................................................................
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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 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) 

Gimnazjaliści na ścieżkach historii

Na pomysł wydania komik-
su wpadł społeczny komi-

tet obchodów, który pracował 
nad uczczeniem przypadającej w 
kwietniu okrągłej, 150. rocznicy 
śmierci podpułkownika Felik-
sa Nowosielskiego. Urodzony w 
Brwinowie Nowosielski był żoł-
nierzem, członkiem sprzysiężenia 
Piotra Wysockiego. Zaangażował 
się w walkę w powstaniu listopa-
dowym już od pierwszych chwil 
po jego wybuchu. Został odzna-
czony orderem Virtuti Milita-
ri. Po upadku powstania musiał 
uchodzić z kraju. Na emigracji nie 
zrezygnował z działania. Świa-
dectwem jego charakteru i rozu-
mienia patriotyzmu jest książka  
„O kształceniu serca”, którą na-
pisał w 1853 r. na wyspie Jersey. 
Zmarł na emigracji i spoczywa na 
cmentarzu Highgate w Londynie. 
Dziś nie można już powiedzieć, 
że jest to postać zapomniana  
w Brwinowie – oprócz pamięt-
nych kwietniowych uroczysto-
ści, które objął swym patronatem 
Prezydent RP Bronisław Komo-
rowski, imieniem Nowosielskie-
go zostało nazwane nowe rondo  
w Brwinowie u zbiegu ulic Gra-
nicznej i Pruszkowskiej. Umiesz-
czona przy nim tablica przypo-
mina życiorys bohatera. Został 
też wydany reprint jego książki, 
napisanej piękną staropolszczy-
zną. – Chcieliśmy sprawić, aby z tą 
postacią zapoznała się także mło-
dzież, dla których czytanie książki 
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Na zdjęciach z prawej: 
Przygotowania do otwarcia przed-
szkola: wychowaczynie grup przy-
gotowały piękne dekoracje. 
Łazienki w nowym przedszkolu są 
w wesołych, żywych kolorach: 
każda z grup ma takie pomiesz-
czenie do swojej dyspozycji. 
Blok kuchenny został zbudowany 
zgodnie z obowiązującymi norma-
mi: stąd tyle osobnych pomieszczeń 
na różne produkty i czynności.

Upamiętnienie Feliksa Nowosielskiego
W 214. rocznicę urodzin Feliksa Nowosielskiego, brwinowianina, 
bohatera powstania listopadowego i działacza emigracyjnego,  
zaprezentowany został komiks opowiadający o jego życiu i walce 
o wolność Polski. Kilka dni później, przy tzw. krzyżu kolejarskim  
w Brwinowie odbyły się uroczystości upamiętniające wybuch  
powstania listopadowego.

Nowosielskiego jest zbyt trudnym 
wyzwaniem – podkreślała Kry-
styna Nowicka, prezes Towarzy-
stwa Przyjaciół Brwinowa, pod-
czas prezentacji komiksu. Komiks  
z pewnością przypadnie do gu-
stu młodym czytelnikom. Jego 
wykonanie powierzono młodym: 
autor rysunków Dominik Mickie-
wicz jest studentem APS im. Ma-
rii Grzegorzewskiej. Scenariusz 
opracowała jego siostra Isadora 
Mickiewicz. W swojej pracy mogli 
liczyć na pomoc starszych, m.in. 
badacza lokalnej historii Andrzeja 

Mączkowskiego, który przez wiele 
miesięcy zbierał informacje o No-
wosielskim oraz innych członków 
komitetu.

Premiera komiksu odbyła się  
20 listopada 2014 r. w auli 

brwinowskiego Liceum Ogólno-
kształcącego. Wydanie komiksu 
uzyskało wsparcie z budżetu gmi-
ny Brwinów. Wszyscy uczestnicy 
spotkania mogli otrzymać go bez-
płatnie, porozmawiać z twórcami 
i zebrać pamiątkowe autografy. 
Uroczystość uświetnił pianista 
Łukasz Nagórka, który wykony-
wał utwory doskonale komponu-
jące się z czytaniem fragmentów 
komiksu, przygotowanym przez 
uczniów LO. Książeczkę „Przez 
ciąg życia... Rzecz o Feliksie No-
wosielskim” można było otrzymać 
również podczas uroczystości 
upamiętniającej wybuch powsta-
nia listopadowego. Po uroczy-
stościach przy krzyżu uczniowie  
z Zespołu Szkół Ogólnokształcą-
cych  zaprezentowali przedstawie-
nia: jedno opowiadało o historii 
Polski, drugie było inscenizacją 
„Dziadów” Adama Mickiewicza. 

Książka „Ścieżki historii – niezwyczajny przewodnik po miejscowo-
ściach powiatu pruszkowskiego” została opracowana przez gimna-
zjalistów uczestniczących w konkursie zorganizowanym przez Mu-
zeum Dulag 121. Zachęca do poznania ciekawej historii okolicznych 
miejscowości.

W konkursie wzięli udział 
uczniowie gimnazjów z No- 

wej Wsi, Pruszkowa, Otrębus, 
Brwinowa, Nadarzyna, Piastowa 
i Raszyna. Publikacja „Ścieżki Hi-
storii – niezwyczajny 
przewodnik po miej-
scowościach powia-
tu pruszkowskiego” 
zawiera opis 10 tras, 
wraz z informacjami 
o historii miejscowo-
ści i wieloma cieka-
wostkami. – Formuła 
przewodnika inspi-
rowana była questin-
giem, geocachingiem 
i grami terenowymi. 
Dzięki temu umożli-
wia odkrywanie na nowo historii, 
miejsc, postaci związanych z miej-
scowościami powiatu pruszkow-
skiego. Jest to atrakcyjne narzę-
dzie edukacyjne do wykorzystania 
przez szkoły oraz inne zaintere-
sowane osoby. Doskonały sposób 

na poszerzanie wiedzy, zabawę  
i aktywny wypoczynek dla każdego 
– mówi o przewodniku dyrektor 
Muzeum Dulag 121 Małgorzata 
Bojanowska.

Projekt został 
d o f i n a n s o w a -

ny przez Muzeum 
Historii Polski w 
ramach programu 
„Patriotyzm Jutra 
2014”, a także przez 
Starostwo Powiatu 
Pruszkowskiego oraz 
Fundację Kronen-
berga. Publikacja do-
stępna jest jako wy-
drukowana książka  
w Muzeum Dulag 

121 oraz w Internecie na licencji 
Creative Commons, m.in. na por-
talu www.brwinow.pl w zakładce  
„O Brwinowie –Wycieczki piesze 
i rowerowe” (wejście przez menu  
z lewej strony).

Straż Miejska działa profilaktycznie
Brwinowska Straż Miejska rozpoczęła realizację programu 
profilaktycznego skierowanego do uczniów gminnych szkół. 
Oferta obejmuje tematy z zakresu bezpiecznych zachowań. 
Dyrektorzy szkół wraz z pedagogami decydują, które bloki 
tematyczne będą realizowane na terenie ich placówek.

Celem programu jest zmniej-
szenie zasięgu i rozmiarów 

zachowań ryzykownych oraz pro-
mocję zdrowego stylu życia wśród 
dzieci i młodzieży. Ofertę i założe-
nia programu omówiono podczas 
spotkania Komendanta Straży 
Miejskiej Tomasza Kowalskiego  
z dyrektorami i przedstawicielami 
placówek oświatowych. 

Nowa inicjatywa Straży Miej-
skiej spotkała się z dużym 

zainteresowaniem ze strony szkół, 
co zapowiada początek dobrej 
współpracy. Zajęcia poprowa-
dzi nowo powołany koordynator  
ds. profilaktyki wśród dzieci  

i młodzieży – Alicja Berska  
ze Straży Miejskiej w Brwinowie.

Wśród zaproponowanych te-
matów znalazły się m.in. : 

„Wzywanie pomocy”, „Uczę się 
żyć bez przemocy”, „Bezpieczni 
w sieci”, „Wybuchowe znaleziska” 
czy „W przyjaźni ze zwierzęta-
mi”. Tematy podzielono na grupy 
wiekowe. Przygotowane są plan-
sze, filmy instruktażowe i inne 
pomoce dydaktyczne. Szkolenia 
będą prowadzone do końca roku 
szkolnego. W tym semestrze obję-
ci są nimi uczniowie szkół podsta-
wowych i gimnazjów. Dodatkowo 
Straż Miejska oferuje swoją obec-
ność na festynach i innych uroczy-
stościach szkolnych. W przyszłym 
roku w gminie Brwinów zagości 
też „Florka w sieci” – kolejny inte-
raktywny spektakl przygotowany 
przez Straż Miejską z Warszawy. 

Na zdjęciu z prawej: okładka  
publikacji. Poniżej: spotkanie  
z autorką scenariusza Isadorą  
Mickiewicz i autorem rysunków 
Dominikiem Mickiewiczem po-
prowadzili członkowie komitetu 
obchodów 150. rocznicy śmierci 
Feliksa Nowosielskiego – Krystyna 
Nowicka i Andrzej Mączkowski.

Na zdjęciu: Młodzież z ZSO w Brwinowie przygotowała "lekcję historii".



SŁAWOMIR
WACŁAW   

RAKOWIECKI 
Radny Rady Miejskiej w Brwinowie

z okręgu wyborczego nr 20

ADRIANNA
MAŁGORZATA 

OLCZAK
Z DOMU CHUDZYŃSKA
Radna Rady Miejskiej w Brwinowie

z okręgu wyborczego nr 1

MACIEJ WIKTOR  

SZMYT
Radny Rady Miejskiej w Brwinowie 

z okręgu wyborczego nr 2

Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście 
obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na 

względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. [Tak mi dopomóż Bóg.]

     - tekst ślubowania wygłaszany przez radnych  
        Rady Miejskiej w Brwinowie 
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Wyniki komitetów  
wyborczych: Rada  
Miejska w Brwinowie 

W Radzie Miejskiej w Brwino-
wie VII kadencji zasiada  
21 radnych. Czternastu wywo-
dzi się w Komitetu Wyborczego 
Wyborców Arkadiusza Kosiń-
skiego "Dobro Wspólne", troje 
tworzyć będzie klub Razem 
dla Kań i Otrębus. Po jednym 
przedstawicielu posiadają ko-
mitety wyborcze KW Prawo i 
Sprawiedliwość, KWW Osiedle 
Sochaczewska, KWW Wspól-
nota Samorządowa oraz KWW 
Marka Winiarskiego.

Rada Powiatu 
Pruszkowskiego

W 27-osobowej Radzie Powia-
tu Pruszkowskiego najwięcej 
mandatów zdobyło Prawo i 
Sprawiedliwość (10), pokonując 
Platformę Obywatelską (8). 
Swoich przedstawicieli mają 
także komitety KWW Mazo-
wiecka Wspólnota Samorzą-
dowa (5) oraz KWW Dobro 
Wspólne - Powiat Pruszkowski 
(4). Gminę Brwinów reprezen-
tować będą: Magdalena Beyer 
(PiS), Maria Cybulska (PO) 
oraz Urszula Wojciechowska 
i Mariusz Baranowski (Dobro 
Wspólne Powiat Pruszkowski).

Sejmik Województwa 
Mazowieckiego 

 
 
 
 
 
W 51-osobowym Sejmiku za-
siądają przedstawiciele partii: 
PiS (19), PSL (16), PO (15) oraz 
SLD (1). Radnymi z podwar-
szawskiego okręgu, w skład 
którego wchodzi gmina Brwi-
nów, są: Anna Krupka, Anna 
Sikora, Krzysztof Kawęcki oraz 
Michał Uściński (z PiS), Erwina 
Ryś-Ferens, Dorota Stalińska 
i Bożena Żelazowska (z PSL), 
Kinga Gajewska, Jolanta Ko-
czorowska i Ludwik Rakowski 
(z PO). 

Podziękowanie dla członków komisji wyborczych

Radna wybrana z okręgu nr I (Brwinów płn.)  
KWW Arkadiusza Kosińskiego Dobro Wspólne
Wiceprzewodnicząca Komisji Kultury,  
Oświaty i Sportu
• dyżur w drugą środę miesiąca w godz. 1830-1930  
  w Urzędzie Gminy przy ul. Grodziskiej 12 (p. 005) 
•  tel. do Biura Rady Miejskiej 22 738 26 50 
• e-mail: ada.olczak@vp.pl 
• www.facebook.com/Olczak.Adrianna

Radny wybrany z okręgu nr II (Brwinów płn.)  
KWW Arkadiusza Kosińskiego Dobro Wspólne
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych
i Porządku Publicznego 
• dyżur w pierwszy czwartek miesiąca  
   w godz. 1830-1930 w Urzędzie Gminy,  
   przy ul. Grodziskiej 12 (p. 005)
•  tel. do Biura Rady Miejskiej 22 738 26 50
• e-mail: maciej.szmyt@brwinow.pl

Radny wybrany z okręgu nr III (Brwinów płn.)  
KWW Osiedle Sochaczewska
Wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa,  
Ochrony Środowiska i Ładu Przestrzennego
• dyżur w pierwszy poniedziałek miesiąca  
   w godz. 1900-2000 w Urzędzie Gminy  
   przy ul. Grodziskiej 12 (p. 005)
• e-mail: osiedlesochaczewska@gmail.com 
                rafal.wysocki@brwinow.pl

Radny wybrany z okręgu nr IV (Brwinów płn.)  
KWW Marka Winiarskiego
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
• dyżur w drugą środę miesiąca  
   w godz. 1800-1900 w Urzędzie Gminy,  
   przy ul. Grodziskiej 12 (p. 005)
• tel. do Biura Rady Miejskiej 22 738 26 50

Radna wybrana z okręgu nr V (Brwinów płn.)  
KWW Arkadiusza Kosińskiego Dobro Wspólne
Wiceprzewodnicząca Komisji Spraw  
Społecznych i Porządku Publicznego 
• dyżur w pierwszy wtorek miesiąca w godz. 18-19  
   w Urzędzie Gminy przy ul. Grodziskiej 12 (p. 005) 
   lub w innym terminie po uzgodnieniu 
•  tel. do Biura Rady Miejskiej 22 738 26 50 
• e-mail: edytalenart@gmail.com

Radny wybrany z okręgu nr VI (Brwinów płn.)  
KWW Wspólnota Samorządowa Gminy Brwinów

• dyżur w domu radnego po uzgodnieniu  
   telefonicznym
• tel. 604 469 553 
• e-mail: andrzej.guzik@brwinow.pl

Radny wybrany z okręgu nr VII (Brwinów płd.)  
KWW Arkadiusza Kosińskiego Dobro Wspólne
• dyżur w drugi wtorek miesiąca  
   w godz. 1900-2000 w Urzędzie Gminy  
   przy ul. Grodziskiej 12 (p. 005)  
•  tel. do Biura Rady Miejskiej 22 738 26 50 
• e-mail: tomasz_korcz@o2.pl 
• www.facebook.com/tomasz.korcz.1

Radny wybrany z okręgu nr VIII (Brwinów płd.)  
KWW Arkadiusza Kosińskiego Dobro Wspólne
Wiceprzewodniczący Komisji Finansów  
i Inwestycji 
• dyżur w trzecią środę miesiąca w godz. 1830-1930  
   w Urzędzie Gminy, ul. Grodziska 12 (pok. 005)
• t tel. do Biura Rady Miejskiej 22 738 26 50 
• e-mail: grzegorz.matysiak@brwinow.pl

Sławomir 
Rakowiecki

Małgorzata 
Kucharska

Barbara 
Ziębiec

Adrianna 
Olczak

Maciej
Szmyt

Rafał 
Wysocki

Marek 
Winiarski

Edyta
Lenart

Andrzej
Guzik

Tomasz 
Korcz

Grzegorz 
Matysiak

Radni Rady Miejskiej w Brwinowie VII kadencji samorządu, wybrani 16.11.2014  

MAŁGORZATA 
MIROSŁAWA  

KUCHARSKA 
Radna Rady Miejskiej w Brwinowie

z okręgu wyborczego nr 10

EDYTA 
ŁUCJA 

LENART
Radna Rady Miejskiej w Brwinowie

z okręgu wyborczego nr 5

TOMASZ
JANUSZ  

KORCZ
Radny Rady Miejskiej w Brwinowie

z okręgu wyborczego nr 7

GRZEGORZ   

MATYSIAK
Radny Rady Miejskiej w Brwinowie

z okręgu wyborczego nr 8

KWW Arkadiusza Kosińskiego 
Dobro Wspólne

KWW Razem  

dla Kań i Otrębus

KW Mazowiecka 
Wspólnota 
Samorządowa

Prawo  
i Sprawiedliwość

KWW Dobro Wspólne 

Powiat Pruszkowski

Platforma 

Obywatelska

Prawo  
i Sprawiedliwość

Platforma 

Obywatelska
Polskie Stronnictwo Ludowe

Składam serdeczne podziękowania wszystkim członkom Miejskiej Komisji Wyborczej w Brwinowie oraz członkom  
obwodowych komisji wyborczych w Brwinowie za trud i wykonaną pracę w wyborach samorządowych, które odbyły 
się 16 listopada 2014 r.
Dzięki Państwa ogromnemu wysiłkowi, jak również wykazanej cierpliwości, udało się sprostać tak ważnemu zadaniu.
Sprawny przebieg głosowania zależał w dużej mierze od zaangażowania członków komisji wyborczych, których prze-
wodniczący i zastępcy potrafili kierować pracą zespołu, a mieszkańcom przychodzącym na głosowanie oraz członkom 
obwodowych komisji wyborczych służyli pomocą i informacją.
Ze swej strony raz jeszcze bardzo dziękuję za obywatelskie zaangażowanie i czas poświęcony na realizowanie demo-
kracji w naszym lokalnym wymiarze.
              Burmistrz Gminy Brwinów  
                              Arkadiusz Kosiński

Rada Miejska w Brwinowie jest organem stanowiącym i kontrolnym. 
Zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym już na I sesji powołana 
została  
• Komisja Rewizyjna.

O powołaniu innych komisji stałych decyduje Rada Miejska. W tej 
kadencji zmniejszono ich liczbę. Funkcjonować będą:
• Komisja Finansów i Inwestycji
• Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Ładu Przestrzennego
• Komisja Spraw Społecznych i Porządku Publicznego
• Komisja Kultury, Oświaty i Sportu 

Radny wybrany z okręgu nr XX (Owczarnia)  
KWW Arkadiusza Kosińskiego Dobro Wspólne
Przewodniczący Rady Miejskiej

• dyżur w pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca  
   w godz. 1630-1800 w Urzędzie Gminy 
   przy ul. Grodziskiej 12 (p. 005)
   lub w innym terminie po uzgodnieniu 
•  tel. do Biura Rady Miejskiej 22 738 26 50
• e-mail: slawomir.rakowiecki@brwinow.pl

Radna wybrana z okręgu nr X (Brwinów płd.)  
KWW Arkadiusza Kosińskiego Dobro Wspólne
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej 
Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty  
i Sportu 
• dyżur w pierwszą środę miesiąca  
   w godz. 1830-1930 w Urzędzie Gminy 
   przy ul. Grodziskiej 12 (p. 005)
•  tel. do Biura Rady Miejskiej 22 738 26 50
• e-mail: radnakucharska@gmail.com

Radna wybrana z okręgu nr XIX (Otrębusy)  
KWW Razem dla Kań i Otrębus

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
 
• dyżur w pierwszy czwartek miesiąca  
   w godz. 1830-1930 w Bibliotece w Otrębusach
•  tel. do Biura Rady Miejskiej 22 738 26 50
• e-mail: razemdlakaniotrebus@gmail.com



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) 

w dwóch Słowach

Sesja inauguracyjna 
Podczas I sesji Rady Miejskiej  
w Brwinowie radni i burmistrz 
złożyli ślubowanie. Zostały 
też podjęte pierwsze ważne 
uchwały: w głosowaniu tajnym 
został wybrany przewodniczący 
rady – Sławomir Rakowiecki 
– oraz dwie wiceprzewodni-
czące – Małgorzata Kucharska 
i Barbara Ziębiec. Został też 
ustalony skład komisji rewizyj-
nej. Jej przewodniczącym został 
Marek Winiarski. Radni podjęli 
również uchwałę w sprawie 
utworzenia komisji stałych 
Będzie ich mniej niż w minio-
nej kadencji. Zostały połączone 
dawne komisje inwestycji  
i skarbu, a sprawy związane  
z planowaniem przestrzennym 
zostały dodane do zakresu 
zadań dotychczasowej komisji 
ochrony środowiska.

II sesja Rady Miejskiej

Dwa dni po uroczystym ślu-
bowaniu radni spotkali się na 
kolejnej sesji. Ustalone zostały 
składy osobowe poszczególnych 
komisji. Radni podjęli pierwszą 
uchwałę dotyczącą finansów 
gminy, dotyczącą roku 2014: 
wprowadzili do budżetu pozy-
skane ostatnio dofinansowanie 
z Ministerstwa Edukacji Na-
rodowej w wysokości 39.991 zł 
ze środków rezerwy subwencji 
oświatowej, które przeznaczone 
jest na wyposażenie w sprzęt 
szkolny i pomoce dydaktyczne 
pomieszczeń do nauki dzie-
ci 6-letnich. W najbliższych 
dniach radni rozpoczną pracę 
nad uchwałą budżetową  
na 2015 r. Spotykać się będą  
na posiedzeniach komisji  
i 27 grudnia na kolejnej sesji.

Radny wybrany z okręgu nr IX (Brwinów)  
KW Prawo i Sprawiedliwość

 
• dyżur w dowolnym terminie po uzgodnieniu 
• tel. 510 205 585  
• e-mail: falkowski5@gmail.com

Radny wybrany z okręgu nr XI (Brwinów)  
KWW Arkadiusza Kosińskiego Dobro Wspólne

• dyżur w pierwszy piątek miesiąca  
   w godz. 1800-1900 w Urzędzie Gminy,  
   przy ul. Grodziskiej 12 (p. 005)
• tel. do Biura Rady Miejskiej 22 738 26 50 
• e-mail: firmin.slojewski@brwinow.pl

Radny wybrany z okręgu nr XII (Brwinów płd.)  
KWW Arkadiusza Kosińskiego Dobro Wspólne

• dyżur w pierwszy poniedziałek miesiąca  
   w godz. 1800-1900 w Urzędzie Gminy 
   przy ul. Grodziskiej 12 (pok. 005)  
   lub w innym terminie po uzgodnieniu
• tel. do Biura Rady Miejskiej 22 738 26 50 
• e-mail: zbigniew.kurzadkowski@brwinow.pl
• www.facebook.com/zbigniew.kurzadkowski

Radna wybrana z okręgu nr XIII (Czubin,  
Biskupice, Falęcin, Grudów, Kotowice, Krosna)  
KWW Arkadiusza Kosińskiego Dobro Wspólne
Przewodnicząca Komisji Rolnictwa,  
Ochrony Środowiska i Ładu Przestrzennego
• dyżur w drugi poniedziałek miesiąca  
   w godz. 1730-1830  w Urzędzie Gminy 
   przy ul. Grodziskiej 12 (pok. 005) 
• tel. do Biura Rady Miejskiej 22 738 26 50 
• e-mail: aldona_gorniak@wp.pl

Radny wybrana z okręgu nr XIV  
(Domaniew, Domaniewek, Koszajec, Moszna)  
KWW Arkadiusza Kosińskiego Dobro Wspólne

• dyżur w pierwszy wtorek miesiąca  
   w godz. 1800-1900 w OSP Moszna 
• tel. do Biura Rady Miejskiej 22 738 26 50 
• e-mail: wioletta.badurek@wp.pl

Radna wybrana z okręgu nr XV (Parzniew)  
KWW Arkadiusza Kosińskiego Dobro Wspólne

• dyżur w pierwszy wtorek miesiąca  
   w godz. 1815-1915 w Domu Gościnnym  
   Zalewskich w Parzniewie
• tel. do Biura Rady Miejskiej 22 738 26 50 
• e-mail: katarzyna.piatek@brwinow.pl

Radny wybrany z okręgu nr XVI (Kanie)  
KWW Arkadiusza Kosińskiego Dobro Wspólne
Przewodniczący Komisji Finansów  
i Inwestycji
 
• dyżur w pierwszy wtorek miesiąca  
  w godz. 1830-1930 w Zespole Szkół w Otrębusach
• tel. do Biura Rady Miejskiej 22 738 26 50 
• e-mail: wagabart@poczta.onet.pl

Radny wybrany z okręgu nr XVII (Kanie)  
KWW Razem dla Kań i Otrębus

 
• dyżur w drugi czwartek miesiąca  
   w godz. 1800-1930 w Bibliotece w Otrębusach
• tel. 667 731 462
• e-mail: razemdlakaniotrebus@gmail.com

Radny wybrany z okręgu nr XVIII (Otrębusy)  
KWW Razem dla Kań i Otrębus

 
• dyżur w trzeci czwartek miesiąca  
   w godz. 1800-1930 w Bibliotece w Otrębusach
• tel. 601 155 781
• e-mail: razemdlakaniotrebus@gmail.com

Radny wybrany z okręgu nr XXI (Żółwin)  
KWW Arkadiusza Kosińskiego Dobro Wspólne
 
• dyżur w pierwszą środę miesiąca  
   w godz. 1800-1900 w OSP w Żółwinie lub w innym 
    terminie po uzgodnieniu telefonicznym
• tel. 501 543 330 
• e-mail: strezynski@poczta.onet.pl 
• www.facebook.com/radnystrezynski
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FIRMIN
EDWARD   

SŁOJEWSKI
Radny Rady Miejskiej w Brwinowie

z okręgu wyborczego nr 11

KATARZYNA 
MAŁGORZATA    

PIĄTEK
Radna Rady Miejskiej w Brwinowie

z okręgu wyborczego nr 15

ZBIGNIEW
TADEUSZ   

BARTOSIK
Radny Rady Miejskiej w Brwinowie

z okręgu wyborczego nr 17

arkadiUsz  

kosiński
Burmistrz: rozstrzygnięcie w I turze

JÓZEF    

STREŻYŃSKI
Radny Rady Miejskiej w Brwinowie

z okręgu wyborczego nr 21

ALDONA   

GÓRNIAK
Radna Rady Miejskiej w Brwinowie

z okręgu wyborczego nr 13

WIOLETTA 
MAŁGORZATA  

BADUREK 
Z DOMU SZYLER

Radna Rady Miejskiej w Brwinowie
z okręgu wyborczego nr 14

Oczekiwanie na oficjalne wyniki tegorocznych wyborów samorzą-
dowych przedłużało się w związku z awarią systemu informatycz-
nego, ale w gminie Brwinów głosy podliczono szybko i sprawnie. 
Komisje obwodowe nie miały kłopotów z liczeniem głosów na po-
jedynczych, różowych kartach do głosowania: Burmistrzem Gminy 
Brwinów pozostał na kolejną kadencję Arkadiusz Kosiński, który 
zdobył 72,67% głosów wyborców. 

Przez najbliższe cztery lata bur-
mistrz Arkadiusz Kosiński za-

mierza działać zgodnie z uchwalo-
nym w tym roku Wieloletnim Pla-
nem Inwestycyjnym oraz „Planem 
dla Brwinowa na lata 2015-2018”, 
który w listopadzie trafił do skrzy-
nek wielu mieszkańców gminy. 
– Przedstawiam Państwu ten pro-
gram z nadzieją, że będę mógł go 
przez następne cztery lata realizo-
wać jako burmistrz, a co nie mniej 
ważne: że do Rady Miejskiej wej-
dą kandydaci Dobra Wspólnego,  
z którymi będę mógł go zrealizo-
wać! Chciałbym, żeby już nie wró-

ciły dawne czasy kłótni i wzajem-
nego zwalczania się a najbliższa 
kadencja była kolejnym okresem 
ciężkiej i spokojnej pracy dla dobra 
mieszkańców – pisał Arkadiusz 
Kosiński, ubiegając się o reelekcję. 

Wśród priorytetowych za-
dań, które czekają na zre-

alizowanie pozostaje oświata. Na 
dokończenie budowy gimnazjum  
w Otrębusach, budowę hali spor-
towej przy ZS nr 1 w Brwinowie, 
budowę przedszkola w Otrębusach 
i w Żółwinie, budowę hali sporto-
wej przy ZS w Otrębusach i stwo-
rzenie zespołu szkolno-przed-

szkolnego w Parzniewie gmina  
zarezerwowała w Wieloletnim 
Planie Inwestycyjnym ponad 60 
mln zł. W sferze infrastruktury 
planowana jest przebudowa głów-
nych, intensywnie użytkowanych 
ciągów komunikacyjnych. Wy-
godne i bezpieczne drogi dla kie-
rowców, dla pieszych chodniki,  

a dla rowerzystów ścieżki rowero-
we budowane będą w miarę do-
stępnych w budżecie gminy środ-
ków. Wypiękniał już park miejski 
w Brwinowie i pałacyk Toeplitza  
w Otrębusach. Teraz kolej na za-
bytkowy dworek Zagroda. Jego 
kapitalny remont ma zakończyć 
się jeszcze w 2015 roku. W mi-

nionej kadencji sporo też zmie-
niło się na terenach wiejskich, ale 
potrzeby ciągle są duże: budowa 
wodociągów i kanalizacji i dalsze 
remonty dróg będą realizowane 
stopniowo zgodnie z zapisami 
WPI, który Rada Miejska przyjęła 
jednogłośnie w 2014 roku.   

Burmistrz Gminy Brwinów od grudnia 2010 r. 
Poparcie w wyborach w 2014 r.: ponad 72 %



Zapraszamy do Ośrodka Kultury w Brwinowie, czyli w skrócie: do OKeja. 
Zapraszamy do świetlicy w Otrębusach, OWCY w Owczarni i na Orlik  

w Żółwinie. Stali bywalcy wiedzą, nowi napływają, czekamy na kolejnych.         
                            - Anna Sobczak, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Brwinowie            
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Plan zajęć stałych w OKeju
Budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Brwinowie zyskał w tym 
roku nową elewację. Dzięki realizacji projektu "Mniej barier" stał się 
bardziej dostępny dla osób niepełnosprawnych. Z zewnątrz – sporo 
zmian, w środku – jak zwykle wiele ciekawych inicjatyw, spotkania, 
koncerty oraz zajęcia stałe.

Poniedziałek
W poniedziałek o godz. 10.00 (oraz wtorek, środę i dwa razy w ciągu 
dnia w piątek) odbywają się zajęcia Małej Akademii Umiejętności 
MiAU – są to zajęcia ruchowe i umuzykalniające dla małych dzieci. 
Wieczorem spotyka się grupa ćwicząca taniec brzucha: o godz. 18.00 
początkujący, a o 19.30 zaawansowani.
Wtorek
Po południu, w godzinach 16.00-19.30 spotykają się dzieci i mło-
dzież uczęszczająca do Pracowni Plastycznej OKej prowadzonej przez 
Agnieszkę Kremky. W godzinach 18.00-20.00 działa także Warsztat 
Sztuki Anny Żaczek-Siwczuk. W tych zajęciach biorą udział także do-
rośli. Pasjonaci fotografii mogą rozwijać swoje umiejętności na warszta-
tach prowadzonych przez Marka Zdrzyłowskiego. O godz. 17.00 spoty-
kają się początkujący, a o 18.30 – zaawansowani.
Wtorek jest także dniem zajęć językowych. Dzieci ze szkoły podstawo-
wej mogą przyjść o godz. 16.00 na bezpłatne zajęcia z języka angielskie-
go (pomoc w odrabianiu lekcji). Później zaczyna się blok zajęć języko-
wych: o godz. 17.15 język włoski dla dzieci, o godz. 18.15 język angielski 
dla dzieci i młodzieży, a o godz. 19.00 język angielski dla dorosłych.
Środa
O godz. 16.30 odbywają się zajęcia taneczne: taniec ludowy dla dzieci.  
W godz. 16.30-20.00 spotykają się grupy Warsztatu Sztuki. Maja Olen-
derek prowadzi młodzieżową grupę wokalną, która rozpoczyna zajęcia 
o godz. 17.00. O godz. 18.15 odbywają się lekcje języka niemieckiego.
Czwartek
O godz. 10.00 odbywają się spotkania Klubu Mam. W godz. 16.00-18.00 
trenuje dziecięca grupa wokalna. Warsztat Sztuki zaprasza młodzież  
na zajęcia w godz.16.00-20.00. Zajęcia gimnastyczno-akrobatyczne od-
bywają się o godz. 16.30 w auli ZSO przy ul. Żwirowej. O godz. 19.30 
OKej zaprasza do swojej siedziby na zumbę. 
Piątek
Zajęcia z rysunku i malarstwa trwają od godz. 16.00 do 20.00. W 
godz. 15.00-20.00 spotykają się także grupy rękodzieła artystycznego. 
Odbywają się też zajęcia językowe: o godz. 16.00  angielski dla dzie-
ci (pomoc w odrabianiu lekcji), a następnie kursy języka włoskiego:  
o godz. 17.15 dla słuchaczy Brwinowskiego Uniwersytetu Każdego Wie-
ku, a także o godz. 19.00.
Ośrodek Kultury oferuje też możliwość indywidualnej nauki  
gry na pianinie/keyboardzie, gitarze, saksofonie i perkusji. 

Ogólnopolski Przegląd Ama-
torskiej Twórczości Arty-

stycznej Seniorów – Teraz My cie-
szy się tak dużą popularnością, że 
występy konkursowe trzeba było 
rozłożyć na trzy dni. W tym roku 
w dziewięciu kategoriach przed-
stawiono 182 prezentacje. Uroczy-
ste ogłoszenie wyników nastąpiło 
podczas koncertu galowego, któ-
ry odbył się 30 listopada 2014 r.  
w Okęckiej Sali Widowiskowej  

w Warszawie. Na gali wystąpiła 
grupa z Brwinowa, która otrzy-
mała wyróżenienie za tańce naro-
dowe: szkockie i greckie.

Jak zaznaczają organizatorzy, 
przegląd powstał z myślą o ani-

macji amatorskiego ruchu arty-

Utalentowane słuchaczki Uni-
wersytetu Każdego Wieku, 
uczęszczające na zajęcia ta-
neczne prowadzone przez Annę 
Abramowicz-Kalińską, zdobyły 
wyróżnienie na XII Ogólnopol-
skim Przeglądzie Amatorskiej 
Twórczości Artystycznej Senio-
rów. 

Wyróżnienie dla grupy tańca 

stycznego seniorów i od lat służy 
wymianie ich doświadczeń oraz 
dokonań twórczych. Seniorzy 
wnoszą swój talent, entuzjazm  
i radość życia. Doskonale widać 
to na przykładzie Brwinowskiego 
Uniwersytetu Każdego Wieku.
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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 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) 

Tradycją stały się już poranki muzyczne organizowane w szkołach 
i dla szkół, a teraz odbył się pierwszy koncert muzyki poważnej 

wyłącznie dla najmłodszych melomanów. Zdarza się, że podczas kon-
certów muzyki klasycznej widzowie przychodzą do nas z małymi 
dziećmi. To bardzo ważne, by od wczesnych lat rozpoczynać edukację 
muzyczną, uczyć się słuchać, czuć i przeżywać, a także zapoznawać się 
z etykietą widza. Prowadząca koncerty i poranki Joanna Kozłowska 
potrafi zainteresować muzyką każdego, wprowadzając elementy dy-
namiczne, rzec można praktyczne, gdy wręcza słuchaczom różnobrz-
miące dzwonki, czy trójkąty. Prócz tego sama pięknie gra. Taki właśnie 
koncert odbył się 7 grudnia w Ośrodku Kultury. A dzień wcześniej, 
podczas imprezy organizowanej przez Ośrodek Kultury i Matecznik 
Mazowsze pod patronatem Burmistrza Gminy Brwinów, w sali prób 
orkiestry Zespołu Mazowsze, pani Joanna uczyła liczną dzieciarnię  
i jej rodziców śpiewać kolędy i góralskie pastorałki. Na brwinowskich 
artMikołajkach, w górnym foyer, nie zabrakło także Warsztatu Sztuki, 
gdzie Anna Żaczek-Siwczuk pomagała rodzinnie stroić podłaźniczki 
i inne ozdoby choinkowe. Tak rozpoczęty grudzień na pewno będzie 
artystycznie udany.  - Anna Sobczak, dyrektor GOK

Mikołajki głównie muzycznie
Ośrodek Kultury w Brwinowie kończy rok muzycznie i artystycznie.

Druhny ze Straży Pożarnej w 
Biskupicach zrobiły furorę. 

Kalendarz strażacki rozchodził 
się już pod koniec listopada jak 
świeże bułeczki. OSP w Biskupi-
cach działa prężnie od 1928 roku, 
ale drużyna żeńska została za-
łożona pięć lat temu. Słaba płeć? 
Zdecydowanie ten przydomek nie 
pasuje do bohaterek kalendarza. 
To są dzielne dziewczyny, które 
chętnie niosą pomoc potrzebują-
cym i uczestniczą w akcjach ra-
tunkowych. Z sukcesami biorą też 
udział w zawodach sportowo-po-
żarniczych OSP. – Wydanie ka-
lendarza to bardzo dobry pomysł 
i ciekawa inicjatywa pokazująca 
nie tylko działania ratowniczo-
-gaśnicze strażaków – dodaje ko-
mendant gminny OSP Krzysztof 
Newen. Do OSP Biskupice należy 
obecnie 60 osób, w tym 15 druhen 
i 11 członków drużyny młodzieżo-
wej. 

Jeszcze kilka dni trzeba zaczekać 
na kalendarz pokazujący gminę 

Brwinów taką, jak zobaczyli ją ry-
sownicy uczestniczący w letnim 
plenerze malarskim zorganizo-
wanym przez Gminny Ośrodek 
Kultury, a poprowadzonym przez 
Agnieszkę Kremky. W lipcu arty-
ści i artyści amatorzy odwiedzali 
ze swoimi sztalugami różne miej-
sca, m.in. Rynek w Brwinowie. Do 
kalendarza zostały wybrane jed-
nak prace pokazujące nie tylko bu-
dynki w mieście, ale także piękny 
krajobraz podbrwinowskich wsi. 
Autorami obrazów są: Maria Pro-
kopczyk, Marek Strójwąs, Michał  
Karasiński, Anita Adamkiewicz  
i Joanna Ubik.  

W Nowy Rok z nowym kalendarzem
Gmina Brwinów co roku publikuje kalendarz ścienny, promujący mia-
sto i sołectwa. W 2015 roku kolejnym miesiącom towarzyszyć będą 
obrazy, które powstały podczas pleneru malarskiego prowadzone-
go w wakacje przez Agnieszkę Kremky z Gminnego Ośrodka Kultury. 
Swój kalendarz, pokazujący żeńską drużyną OSP Biskupice, wydała 
też straż pożarna.

Tych kalendarzy nie można  
kupić. Można je otrzymać! 
Kalendarze z OSP otrzyma 
pierwsze 5 osób, które zadzwo-
nią w poniedziałek 15 grud-
nia o godz. 1200 na numer tel.  
22 738 26 29. 
Tydzień później, w poniedziałek 
22 grudnia, w ten sam sposób 
10 osób będzie mogło zdobyć 
kalendarze „malarskie”.
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Kampania informacyjna: NIE dla czadu
W ubiegłym roku w Polsce w wyniku zatrucia tlenkiem węgla  
zostało poszkodowanych 2290 osób, a 61 poniosło śmierć. 

Tlenek węgla (czad) jest gazem 
bezbarwnym, bezwonnym 

silnie trującym. Jego niskie stę-
żenie powoduje m.in. ból głowy, 
nudności. Wysokie stężenie może 
doprowadzić do tragedii.

Jednym z ważniejszych działań, 
które mogą zapobiec zatruciom 

czadem, są kontrole wentylacji  
i przeglądy przewodów komi-
nowych. Przeglądy powinny być 
dokonywane regularnie, przez 
wykwalifikowane osoby. Strażacy 
podkreślają: Największe zagro-
żenie jest wtedy, kiedy mamy do 
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czynienia z piecami, kominkami, 
piecami węglowymi, kuchenkami 
gazowymi. Kiedy nie mamy wła-
ściwej wentylacji, jest ona niedroż-
na, gdy nie ma cyrkulacji powie-
trza - powstaje wówczas poważne 
zagrożenie dla życia ludzkiego.

Nowym sposobem zapobie-
gania zatruciu, polecanym 

przez straż pożarną, jest insta-
lowanie czujek. – Zakup czujki 
to mniej niż 5 groszy dziennie, a 
przecież Twoje życie i życie Twoich 
bliskich warte jest znacznie więcej 
– radzi Komenda Główna PSP.
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Gminny program usuwania azbestu

Azbest jest materiałem rako-
twórczym. Od 1999 r. obo-

wiązuje w Polsce całkowity zakaz 
jego stosowania. Najbardziej szko-
dliwe są zawierające azbest włók-
na, które uwalniają się z korodu-
jących materiałów o uszkodzonej 
powierzchni. Mogą powodować 
pylicę azbestową i raka płuc, dla-
tego wyroby azbestowe traktowa-
ne są jako odpady niebezpieczne, a 
ich utylizacja wymaga stosowania 
określonych procedur. Problem 
azbestu został już podjęty w ska-
li ogólnopolskiej. Brwinów włą-
cza się do rządowego Programu  
Oczyszczania Kraju z Azbestu na 
lata 2010-2032 poprzez przyjęcie 
własnego „Programu usuwania 
azbestu i wyrobów zawierających 
azbest”. Ten dokument, przyjęty 
przez Radę Miejską w Brwinowie 
na sesji 28 października 2014 r., 

Krycie dachów eternitem i stosowanie płyt azbestowo-cementowych w budownictwie stało się bar-
dzo popularne w latach 50. XX w. Okazuje się jednak, że zawarty w nich azbest jest szkodliwy dla zdro-
wia. Tego typu niebezpieczne odpady mogą być utylizowane wyłącznie przez specjalistyczne firmy.

został opracowany dla gminy 
Brwinów przez specjalistyczną 
firmę doradczą Ekolog, która jed-
nocześnie przeprowadziła inwen-
taryzację wyrobów zawierających 
azbest. Inwentaryzacja została 
przeprowadzona w trakcie wizyt 
terenowych poprzez spis z natury 
wyrobów azbestowych, z wyko-
rzystaniem ankiet i map terenu. 
Utworzona została w ten sposób 
tzw. Baza Azbestowa, w której wy-
szczególniono miejsca zastosowa-
nia łącznie ponad 3 tys. ton azbe-
stu zlokalizowanego na terenie 
gminy, z czego podjęcia pilnych 
działań wymaga 6,5 t wyrobów 
(0,22% ogółu).

Wśród celów przyjętego 
programu jest zarówno 

oczyszczenie terenu gminy z az- 
bestu i wyrobów zawierających 

azbest, jak też pomoc finansowa 
dla mieszkańców, którzy zdecy-
dują się na utylizację płyt azbe-
stowo-cementowych w sposób 
zgodny z przepisami prawa. Przy-
jęty gminny „Program usuwania 
azbestu i wyrobów azbestowych” 
jest dokumentem potrzebnym do 
ubiegania się o dofinansowania 
zewnętrzne. – Dalsze działania 
będziemy prowadzić w przyszłym 
roku. Konieczne jest stworzenie 
regulaminu usuwania azbestu: 
tam zostaną określone zasady pla-
nowanego programu dotacyjnego 
– mówi Edyta Osmańska-Jakó-
bik, kierownik Referatu Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa. Obecnie 
pomoc w finansowaniu usuwa-
nia azbestu dla osób fizycznych, 
w miarę dostępnych środków fi-
nansowych, przyznaje Starostwo 
Powiatowe w Pruszkowie.

Konsultacje na temat rewitalizacji w gminie Brwinów
Trwają prace nad stworzeniem „Lokalnego programu rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich gmi-
ny Brwinów na lata 2014-2015”, dzięki któremu gmina Brwinów będzie mogła m.in. zwiększyć szanse 
na pozyskanie środków zewnętrznych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazo-
wieckiego na lata 2014-2020.  

czonym na rewitalizację, mogą 
otrzymać niskooprocentowane 
pożyczki i zaplanować rentowne 
przedsięwzięcia. Ważne jest, by 
przewidzieli przy tym korzyści 
dla mieszkańców. Można w ten 
sposób np. otrzymać pożyczkę na 
rewitalizację budynków zabytko-
wych lub udostępnianych na cele 
kulturalno-społeczne itp.  

Aby rewitalizacja była skutecz-
na, konieczne jest opracowa-

nie przez gminy kompleksowych 
programów rewitalizacji, które 
powinny koncentrować się na roz-
wiązaniu najważniejszych proble-
mów. Wymaga to od samorządów 
pogłębionej analizy sytuacji oraz 
umożliwienia wszystkim zaintere-
sowanym zabrania głosu w kon-
sultacjach, a następnie aktywnego 
włączenia się w realizację progra-
mu. W dokumentach tych należy 
wskazać planowane do realiza-
cji projekty rewitalizacyjne oraz 
przedsięwzięcia je uzupełniające, 
a także prognozowany efekt podej-
mowanych działań. Objęcie dane-
go obszaru programem rewitaliza-
cji będzie jednym z wymogów przy 
udzieleniu unijnego wsparcia dla 
przedsięwzięć o tym charakterze – 
mówił na łamach dziennika „Ga-
zeta Prawna” na temat potrzeb 
stworzenia takiego programu  
w gminach Paweł Orłowski, wice-
minister rozwoju regionalnego. 

Dzięki środkom pochodzą-
cym z tzw. inicjatywy Jessi-

ca już pięknieją polskie miasta, 
a ich mieszkańcy zyskują lepsze 
warunki do życia i inwestowania. 
Gmina Brwinów również chce 
czerpać korzyści z możliwości, 
jakie otwiera nowa perspektywa 
finansowa Unii Europejskiej.  

Drogi powiatowe

Drogi 
wojewódzkie

ZIMA NA DROGACH

Drogi krajowe
Generalna Dyrekcja Dróg Kra-
jowych i Autostrad uruchomiła 
internetowy serwis informujący  
o utrudnieniach i stanie na-
wierzchni: www.gddkia.gov.pl  
— Serwis dla kierowców.

Drogi gminne
Kontakt w sprawie zimowego 
utrzymania dróg: 
w dni robocze w godz. 8-16 
Wydział Inwestycji  
i Drogownictwa  
Powiatu Pruszkowskiego 22 
tel. 22 728 15 57
w pozostałe dni i godziny: 
Komenda Powiatowa PSP  
w Pruszkowie
tel. 22 758 72 16, 22 758 62 52

Drogi powiatowe w Brwinowie: 
ulice Grodziska, Piłsudskiego, 
Sportowa, Wilsona, Powstańców 
Warszawy i Przejazd.
Poza miastem: 
3107W: Kanie, ul. Pruszkowska 
1502W: Żółwin, ulice Graniczna, 
Słoneczna, Nadarzyńska, Kasz-
tanowa
3108W: Owczarnia, ul. Książenicka
3109W: Żółwin – Owczarnia – 
Milanówek: ul. Kazimierzowska, 
Żółwińska, Nadarzyńska
1509W: Czubin – Milęcin
4102W: Milęcin
4108W: Błonie – Milęcin – Brwinów
1511W: Milanówek – Falęcin – 
Kotowice
3110W: Biskupice – Koszajec
3111W: Brwinów – Domaniew
3112W: Moszna – Pruszków
3124W: Parzniew, ul. Główna, 36pp 
Legii Akademickiej – Pruszków
3141W: Parzniew, ul. Przyszłości

Przez rewitalizację, zgodnie  
z rozporządzeniem Ministra 

Rozwoju Regionalnego, należy 
rozumieć kompleksowy i wielo-
letni proces przemian przestrzen-
nych, technicznych, społecznych 
i ekonomicznych prowadzony  
w obszarze zdegradowanym, ce-
lem nadania mu nowej jakości 
funkcjonalnej i stworzenia wa-
runków do jego rozwoju. Pomoc 
może być udzielana na rewitali-
zację obszarów zdegradowanych, 
modernizację części wspólnych 
wielorodzinnych budynków 
mieszkalnych, wspieranie kultury 
i dziedzictwa kulturowego. 

W związku z opracowaniem 
„Lokalnego programu…” 

w gminie Brwinów planowane jest 
przeprowadzenie konsultacji spo-
łecznych. 

W szczególny sposób do wzię-
cia udziału w nich zapra-

szamy przedsiębiorców i organi-
zacje pozarządowe działające na 
terenie gminy Brwinów. Inwe-
storzy, dzięki środkom przezna-

ZAPRASZAMY NA 
KONSULTACJE

SPOŁECZNE

14 stycznia 2015 r.
spotkanie o godz. 1700

w budynku OSP
w Brwinowie,

ul. Pszczelińska 3

Kontakt w sprawie  
zimowego utrzymania  
dróg:
Mazowiecki Zarząd 
Dróg Wojewódzkich,  
obwód w Grodzisku Maz. 
tel. 22 755 59 46

DW 701 Józefów – Ożarów Maz. 
przez Domaniew i Domaniewek
DW 719 „obwodnica”, Grodzisk 
Mazowiecki – Warszawa
DW 720 Błonie – Nadarzyn, 
wraz z ulicami przebiegającymi 
przez miasto: Biskupicką  
i Pszczelińską.

Kontakt w sprawie zimowego 
utrzymania dróg: 
Straż Miejska w Brwinowie 
tel. 22 729 63 94, 606 695 024,
lub 986 (bezpłatny z terenu 
gminy) 
W gestii gminy Brwinów po-
zostaje ponad 250 km dróg 
gminnych. Zakres dróg ujętych 
w przetargu na zimowe utrzy-
manie został zwiększony  
w porównaniu do ubiegłego 
roku i obejmuje łącznie 155 km 
dróg. Najkorzystniejszą ofertę 
zaproponował Miejski Zakład 
Oczyszczania z Pruszkowa: 
806.400,00 zł. W tej cenie mie-
ści się płużenie lub sypanie na 
wskazanych w umowie drogach, 
chodnikach i parkingach w cią-
gu 40 dób. – Pruszkowski MZO 
wygrał u nas przetarg także  
w ubiegłym roku i byliśmy bar-
dzo zadowoleni ze współpracy. 
Nie było żadnych problemów 
z wyjazdami nocnymi czy 
podczas weekendów – mówi 
kierownik Referatu Gospodarki 
Komunalnej Sylwia Wiłkojć-
-Kowalska. Pozostałe drogi 
gminne Urząd Gminy odśnieża 
własnymi siłami. Pracownicy 
mają do dyspozycji dwa ciągni-
ki, koparko-ładowarkę i ręczną 
odśnieżarkę. 


