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Figurka Maryi
W zderzeniu samochodów 
w Brwinowie 28 listopada 
ucierpiała figurka  
Matki Boskiej    > str. 2

Wywóz śmieci w 2012 
Znany jest już podział na rejony oraz 
terminy odbioru śmieci segregowanych 
w 2012 r. Przetarg wygrała firma 
EKOPARK                                   > str. 4

Święta Bożego Narodzenia 2011

RAtusz
w dwóch Słowach
 
Budżet gminy na 2012

Nad projektem budżetu  
przedłożonym Radzie  
Miejskiej przez burmistrza 
Arkadiusza Kosińskiego  
obradowały już komisje rady. 
Sesja budżetowa odbędzie się 
16 grudnia o godz. 17.30 w OSP 
w Brwinowie (już po zamknię-
ciu tego numeru „Ratusza”).  
Największym zadaniem anga-
żującym większość środków 
inwestycyjnych jest „Czyste 
życie”. Na pozostałe inwestycje 
udało się wygospodarować 
–  dzięki racjonalnemu ułoże-
niu projektu i oszczędnościom 
– kwotę ok. 12 mln zł. Osta-
teczną decyzję, co do podziału 
budżetu, który wobec wielu 
potrzeb jest „krótką kołdrą”, 
podejmą radni. 

2012: Rok Armii Krajowej  

Z inicjatywy burmistrza Ar-
kadiusza Kosińskiego został 
złożony do Rady Miejskiej  
projekt uchwały ogłaszający 
rok 2012 rokiem Armii Krajo-
wej. 14 lutego minie 70. roczni-
ca jej powołania. 

Wywiad z Burmistrzem 
Minął pierwszy rok „burmistrzowania”
Arkadiusza Kosińskiego. O pracowitych 
12 miesiącach nowej kadencji rozmawia 
Marta Kubuszewska        > str. 1 oraz 3
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warto się kształcić, inwestować we 
własny rozwój intelektualny. Pod 
tym względem Państwo jesteście 
liderami. Stąd nasze wyróżnienia 
– tak podsumowała oświatowy 
program certyfikacyjny w swoim 
wystąpieniu Grażyna Kaczmar-
czyk, prezes Fundacji Rozwoju 
Edukacji i Szkolnictwa Wyższe-
go. Blisko 170 samorządów z całej 
Polski wyraziło zainteresowanie 
konkursem, który dawał okazję 
do zmierzenia się z innymi i po-
równania doświadczeń. Brwinów 
znalazł się wśród 68 wyróżnio-
nych.  – Za powierzaniem gmi-
nom i powiatom coraz to nowych 
zadań w sferze edukacji nie zawsze 
idą odpowiednie fundusze. Ale sa-

Obok: obraz na szkle  ze zbiorów Muzeum Sztuki Ludowej  
w Otrębusach „Boże Narodzenie” Eugeniusza Węgiełka,
 twórcy ludowego z Mazowsza

Brwinów, grudzień 2011 

Radosnych Świąt 
Bożego Narodzenia, 

pełnych miłości i pokoju, 
a na Nowy Rok  2012 

- dużo zdrowia, 
siły i wytrwałości 

w realizacji planów i marzeń
życzą

Burmistrz Gminy Brwinów
Arkadiusz kosiński

i 
Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Rakowiecki

 

Oświatowe osiągnięcia gminy Brwinów zostały docenione w pierwszej edycji 
konkursu zorganizowanego przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa 
Wyższego pod patronatem Parlamentu Europejskiego. Brwinów znalazł się 
wśród 68 samorządów, które otrzymały prestiżowe wyróżnienie „Samorzą-
dowy Lider Edukacji”. 

morządy znakomicie sobie z tym 
radzą! Lektura zgłoszeń konkur-
sowych przyniosła mi ogromną sa-
tysfakcję. Mogłem bowiem poznać 
samorządy ambitne, troszczące 
się o przyszłość swoich młodszych 
i starszych mieszkańców, samo-
rządy przedsiębiorcze, nowocze-
sne i innowacyjne – mówił prof. 
Dariusz Rott, przewodniczący 
konkursowego jury, członek Rady 
Głównej Szkolnictwa Wyższego  
i rzeczoznawca Ministerstwa Edu-
kacji Narodowej.                         PR

Na fotografii obok: Burmistrz Ar-
kadiusz Kosiński w auli Collegium 
Maius, z certyfikatem "Samorzą-
dowego Lidera Edukacji"

Oświatowe wyróżnienie dla gminy Brwinów

Brwinów może się pochwalić za-
równo inwestycjami w rozwój 
infrastruktury, jak również boga-
tą ofertą ciekawych programów i 
projektów prowadzonych w szko-
łach na terenie gminy. Potwier-
dzeniem dobrego kierunku dzia-
łań brwinowskiego samorządu 
jest certyfikat, który burmistrz 
Arkadiusz Kosiński odebrał 29 
listopada 2011 r. podczas uroczy-
stości w auli Collegium Novum 
Uniwersytetu Jagiellońskiego.
– Sprawdzaliśmy, czy Państwa jed-
nostki terytorialne są otwarte na 
wiedzę, czy rozumieją konieczność 
inwestowania w nią. Staraliśmy się 
ocenić, czy Państwa miasta, gminy 
i powiaty są miejscami, w których 

To się dzieje! – wywiad  
z burmistrzem Arkadiuszem Kosińskim

Panie Burmistrzu, spójrzmy z perspektywy czasu na kończący się 
2011 rok. Proszę powiedzieć jaki to był roku dla Brwinowa, a jaki 
dla burmistrza Kosińskiego?

Był to z pewnością bardzo dobry rok dla gminy Brwinów: rok ważny 
pod względem inwestycyjnym. Śmiało można powiedzieć, że również 
pod względem wizerunkowym. Cieszy mnie fakt, że opinia o Brwino-
wie nieustannie zmienia się na lepsze. Coraz więcej mówi się o tym, że 
Brwinów chętnie podejmuje współpracę w regionie.       >>>  Cd. na str 3.



Na Facebooku [www.facebook.com/arkadiusz.kosinski – przyp. red] 
dzielę się swoimi odczuciami, wrażeniami czy emocjami. Taki jestem 

        i takiego mnie Mieszkańcy wybrali w grudniu 2010 r. Nie zamierzam  
       zmieniać się w sztywniaka :-)  
     - Arkadiusz Kosiński, burmistrz gminy Brwinów
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w dwóch Słowach

Święty Mikołaj

Przed południem 6 grudnia 
Urząd Gminy Brwinów  
odwiedził święty Mikołaj:  
dostojnie odziany w szaty li-
turgiczne udał się na rozmowy  
z kierownictwem Urzędu. 
Zdaniem św. Mikołaja urzęd-
nicy zasługują na nagrodę. 
Postanowili oni jednak oddać 
słodycze najmłodszym, więc 
Mikołaj powędrował dalej... 

Gwiazdka Lwów 2011

Podczas koleżeńskiej zbiórki 
pracownicy Urzędu Gminy 
Brwinów zebrali 372 zł. Pie-
niądze i paczki przygotowane 
w szkołach w Brwinowie (LO, 
ZS nr 1 i 2) trafią 17 grudnia 
do Polaków mieszkających  
we Lwowie.

Rozświetlona fontanna

O zbliżających się Świętach 
Bożego Narodzenia przypo-
mina iluminacja: nowością 
jest oświetlenie fontanny. 
Wielu mieszkańców jest za-
dowolonych. Informacja dla 
niezadowolonych: na ilumi-
nację całej gminy wydajemy 
oszczędnie kwotę kilku tys. zł.

Nieszczęścia  
chodzą parami...

W listopadzie w Czubinie 
doszło do niecodziennego  
wypadku: samochód wypadł 
z łuku drogi i wjechał w po-
mnik poświęcony obrońcom 
Ojczyzny. Obelisk rozpadł 
się na kawałki. Dwa tygodnie 
później doszło do podobnego 
zdarzenia w Brwinowie (wię-
cej na ten temat – obok). 

2

„ 
„

Kolejne szkoły w gminie Brwinów korzystają z dotacji unijnych: pro-
jekt „Multimedialni uczniowie”, obejmujący bezpłatne zajęcia poza-
lekcyjne w systemie blended learningu i tradycyjnym, prowadzony 
będzie od lutego 2012 r. w ZS nr 2 w Brwinowie, ZS w Otrębusach oraz 
LO w Brwinowie.  Dofinansowanie z UE: ponad 1 mln zł.

Blended learning polega na łączeniu nauki przez Interenet z konsul-
tacjami z nauczycielem. Szkoły już zaczęły prowadzić zapisy na ta-

kie zajęcia  z jęz. angielskiego, informatyki oraz matematyki. Oprócz 
tego w projekcie przewidziano zajęcia dodatkowe z matematyki, jęz. 
polskiego oraz angielskiego. Cały projekt obejmuje łącznie 2000 godzin 
bezpłatnych zajęć.

W projekcie „Multimedialni uczniowie” uczestniczyć mogą ucznio-
wie klas IV-VI szkoły podstawowej oraz I-II gimnazjum z ZS nr 

2 w Brwinowie oraz ZS w Otrębusach oraz klas I-II Liceum Ogólno-
kształcącego w Brwinowie. W ramach środków Unii Europejskiej dla 
szkół zostaną zakupione: tablice interaktywne, komputery, dodatkowe 
audiowizualne pomoce dydaktyczne oraz materiały szkoleniowe. W 
planie jest rozszerzenie oferty zajęć dodatkowych prowadzonych meto-
dami tradycyjnymi. Wysokość unijnej dotacji na realizację tego projek-
tu wynosi 1.017.410 zł.

Grupa zainteresowanych 
uczniów zapraszana była 

przez dr. hab. inż. Macieja Sypka 
na Dni Otwarte Wydziału Fizyki. 
Młodzież z Otrębus mogła zoba-
czyć, czym zajmują się studenci 
wydziału i jak pasjonujące są ich 
studia. Uczniowie pod opieką 
nauczyciela fizyki oglądali wy-
posażenie pracowni fizycznych i 
doświadczenia wykonane przez 
studentów. Sami także mieli moż-
liwość aktywnie uczestniczyć w 
warsztatach holografii. Pod opie-
ką mgr inż. Izabeli Ducin, mgr. 
inż. Karola Kakarenko i mgr. inż. 
Dariusza Wojnowskiego wykony-
wali hologramy, które zabrali na 
pamiątkę.

Multimedialni uczniowie

Gimnazjaliści na Politechnice
Od kilku lat Gimnazjum w Otrębusach współpracuje z Laboratorium 
Informatyki Optycznej Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej. 
Szkoła bardzo ceni sobie te kontakty. Maria Specjalska, nauczyciel-
ka fizyki i matematyki w Zespole Szkół w Otrębusach przygotowała 
relację ze spotkań gimnazjalistów z naukowcami.

Wykładowcy Politechniki 
Warszawskiej gościli też 

w Otrębusach: dr inż. Jarosław 
Suszek, mgr inż. Izabela Ducin, 
mgr inż. Karol Kakarenko oraz dr 
hab. inż. Maciej Sypek przyjechali 
do uczniów z pokazem multime-
dialnym. Takie zajęcia pozwalają 
uczniom spojrzeć na fizykę z zu-
pełnie innej strony. Ta na pozór 
trudna dziedzina nagle staje im 
się bliska i niezmiernie interesują-
ca. Cenna jest otwartość ze strony 
Politechniki Warszawskiej:  pra-
cownicy naukowi poświęcają czas 
dla młodzieży i może za kilka lat 
uczniowie z Otrębus zdecydują się 
po maturze na studia na kierun-
kach ścisłych.  

w dwóch Słowach

Podatek rolny w 2012

Ministerialna stawka wyjściowa 
do obliczenia podatku rolnego 
w 2012 roku to 74,18 zł  
za kwintal. W Brwinowie zo-
stała przyjęta znacznie niższa 
kwota: 33,25 zł za kwintal. 

Dzierżawa stawów

Przetarg dotyczący dzierżawy 
terenów przy ul. Biskupickiej  
w Brwinowie (ponad 2 ha,  
w tym 1,3982 ha wody) odbędzie 
się 13 stycznia 2012. Wadium 
można wpłacać do 11 stycznia. 
Informacje: Referat Gospodarki 
Komunalnej, pok. 204.

Zespół Szkół w Otrębusach serdecznie dziękuje 

Panu Prof. dr. hab. Rajmundowi Bacewiczowi 
Dziekanowi Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej 

oraz Pracownikom Wydziału 
za wspaniale „Spotkania z Fizyką” 

organizowane dla naszej młodzieży, nowatorskie podejście 
              oraz profesjonalizm pedagogiczny.

    
                                                         Z wyrazami szacunku

                                                Dyrektor,  Nauczyciele i Uczniowie

s e r d e c z n o ś c i

Zbiórka na 
odbudowę figury 

Matki Boskiej
Brwinowianie przyzwyczaili się 
do widoku figury stojącej przy 
skrzyżowaniu ulic Sportowej  
i Grodziskiej. Punkt orientacyj-
ny, miejsce odprawiania nabo-
żeństw majowych, „nasza figura”. 
Po zniszczeniu, jakiemu uległa  
w dniu 28 listopada wskutek ko-
lizji samochodów, zawiązał się 
komitet odbudowy. W jego skład 
weszli m.in. burmistrz i radni oraz 
ks. Sylwester Lament; przewodni-
czącą jest Wanda Chrzanowska. 
Będą prowadzone zbiórki do pu-
szek. Datki na odbudowę można 
też wpłacać na konto.

W niełatwych czasach, kiedy dla wielu osób liczy się każdy grosz, 
ważne jest zwiększenie dostępności oferty kulturalno-oświato-

wej dla rodzin z dziećmi (dwojgiem lub więcej) oraz osób starszych. 
Zniżki w Ośrodku Kultury udzielane będą w wysokości 25% za drugie 
i 50% za każde kolejne dziecko z jednej rodziny uczęszczające razem  
z rodzeństwem na zajęcia – także biorące udział w zorganizowanym 
wypoczynku w czasie najbliższego „Lata w gminie” i kolejnych tego 
typu imprezach. Seniorzy będą mogli liczyć na zniżkę do 30% dla jed-
nego ze współmałżonków biorących wspólnie udział w odpłatnych za-
jęciach Brwinowskiego Uniwersytetu Każdego Wieku. Zniżki dotyczą 
też wycieczek krajoznawczych, na które zaprasza Ośrodek Kultury: ro-
dzice, którzy wezmą dziecko na taki wyjazd, zapłacą za nie o 25% mniej.

Nowa uchwała przywraca też zniżki dla rodzeństwa uczęszczające-
go do tego samego przedszkola: 25% za drugie młodsze i 50% za 

kolejne dziecko. Już teraz można składać do Gminnego Ośrodka Kul-
tury oraz do przedszkoli samorządowych w Brwinowie i Otrębusach 
wnioski w tej sprawie, a zniżki zaczną obowiązywać z chwilą wejścią 
uchwały w życie, od 1 lutego 2012 r.           PR

Pakiet zniżek dla rodziny
Niektóre samorządy wprowadziły już udogodnienia dla rodzin wie-
lodzietnych. Brwinów idzie dalej i poszerza krąg osób uprawnio-
nych do zniżek: Rada Miejska w Brwinowie na wniosek burmistrza 
Arkadiusza Kosińskiego uchwaliła „Pakiet rodzinny”: zniżki dla ro-
dzin mają objąć od 1 lutego 2012 r. m.in. rodzeństwo w przedszkolu 
i na zajęciach w Ośrodku Kultury oraz małżonków uczęszczających 
na Uniwerstytet Każdego Wieku.

Komitet Odbudowy  
Figury Matki Boskiej w Brwinowie
ul. Rynek 20, Brwinów
0292 9100 0100 9904 8620 0000 10
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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) 

w a ż n a  a k c j a  -  w y p e ł n i j  n i p - 3

Nowe porządki w Radzie Miejskiej
„Po wyborach samorządowych w roku 2010 przyszło nowe: jest 
nowy Burmistrz, nowa Rada Miejska, jest również monitorowanie 
nieobecności radnych” – o frekwencji na posiedzeniach komisji 
i sesjach opowiada „radny od dyscypliny” wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej Zbigniew Kurządkowski. Wielu posłów na Sejm RP 
mogłoby się uczyć od brwinowskich radnych sumienności i na-
śladować ich pod względem obecności na posiedzeniach.

Chcę uspokoić wszystkich Czytelników i jednocześnie pochwalić 
radnych tej kadencji: frekwencja może nie jest idealna, ale więk-

szość osób bierze udział w obradach wybranych przez siebie komisji. Do 
dnia dzisiejszego tylko raz brakowało quorum (minimalnej liczby rad-
nych koniecznych, by przeprowadzić posiedzenie) – na komisji rozwoju 
i kształtowania polityki przestrzennej w dniu 5 kwietnia 2011. 

Radni starają się trzymać zasad: radny, który nie będzie obecny na 
komisji musi bezwzględnie o tym fakcie poinformować Przewodni-

czącego co najmniej na godzinę przed planowanym posiedzeniem. Po-
dobnie jest w przypadku spóźnienia. Do dnia dzisiejszego odbyło się 15 
posiedzeń sesji rady miejskiej. Było 13 spóźnień (S), 16 wcześniejszych 
wyjść (W) oraz łącznie 21 nieobecności radnych (N).  

               posiedzenia           S      W        N
Komisja Skarbu       17             -      2        14
Komisja Ochrony Środowiska 
i Rozwoju Terenów Wiejskich:    13                     -       -         6
Komisja Spraw Społecznych 
i Porządku Publicznego     15            2        1          7 
Komisja Inwestycji 
i Gospodarki Komunalnej      23            10     11        41
Komisja Rozwoju i Kształtowania 
Polityki Przestrzennej      10     7 
Komisja Rewizyjna        8             -         -          5
Komisja Kultury, Oświaty i Sportu   16             1        2        26

To się dzieje! -cd. wywiadu

>>> dokończenie artykułu na str. 4

>>>  Dokończenie ze str 3.
Nasza gmina jest inicjatorem wy-
pracowania wspólnego stanowi-
ska w sprawie propozycji Polskiej 
Grupy Energetycznej, dotyczącej 
ustalenia zasad korzystania przez 
gminy z infrastruktury przesyło-
wej oraz słupów energetycznych. 
We wtorek 13 grudnia zorgani-
zowaliśmy robocze spotkanie 
przedstawicieli kilkunastu gmin  
z naszej części Mazowsza, podczas 
którego upoważniony zostałem do 
koordynowania dalszych działań 
w celu ustalenia wspólnego sta-
nowiska wszystkich gmin już po 
dokonaniu inwentaryzacji słupów 
i punktów świetlnych we wszyst-
kich gminach.   
2011 rok to dobry rok, choć nie-
łatwy. Rozpoczęliśmy w nim wła-
ściwą realizację projektu „Czyste 
życie – kompleksowa gospodarka 
wodno-ściekowa na terenie gminy 
Brwinów” [...]. Na początku mojej 
kadencji istotne było dla mnie sfi-
nalizowanie inwestycji rozpoczę-
tych przez mojego poprzednika 
tj. dokończenie budowy parkingu 
przy cmentarzu oraz I etapu prze-
budowy Rynku. 
W tym roku uzyskaliśmy wysokie 
dotacje zewnętrzne, m.in. 333 tys. 
od Marszałka i 333 tys. od Mini-
stra Sportu na budowę Orlika w 
Żółwinie. [...] Została podpisana 
umowa na ponad 900 000 zł na 
dofinansowanie szkoleń pracow-
ników Urzędu, przygotowujemy 
się do realizacji kilku kolejnych 
projektów oświatowych, z któ-
rych skorzysta młodzież z naszych 
szkół m.in. projektu „Multime-
dialni uczniowie” w ZS w Otrębu-
sach, ZS nr 2 oraz w LO (dofinan-
sowanie ok. 1 mln zł).  W dwóch 
innych placówkach: w ZS nr 1 i ZS 
w Żółwinie rozpocznie się wiosną 
realizacja projektu „Wiedza klu-
czem do przyszłości”, na którego 
realizację otrzymaliśmy blisko 1,5 
mln zł. [...]

 Jakie inne istotne inwestycje 
przeprowadzono w 2011 r.?

Obecnie bardzo ważną kwestią 
jest dokończenie projektowania 
i przygotowanie budowy gim-
nazjum przy ZS w Otrębusach,  
a także budowa przedszkola po 
północnej stronie Brwinowa.  
Temat jest aktualny i z pewno-
ścią nie zasypiano gruszek w po-
piele: powstaje projekt budowy 
przedszkola przy ul. Piłsudskiego, 
przygotowano teren, dokonano 
rozbiórki starych budynków po 

targowisku, przeprowadzono nie-
zbędne wyprzedzające badania 
archeologiczne. Mam nadzieję, 
że w przyszłym roku dostaniemy 
pozwolenie na budowę i rozpocz-
niemy prace budowlane. 
W tym roku skupiliśmy się rów-
nież na inwestycjach zmierza-
jących do poprawy gospodarki 
wodno-melioracyjnej w gminie. 
[...]Podczas deszczowego lata gmi-
na Brwinów ucierpiała najmniej 
spośród gmin powiatu pruszkow-
skiego. [...] To efekt ciężkiej pra-
cy Spółki Wodnej w Brwinowie 
i pracowników Urzędu Gminy 
Brwinów.

Czy gmina Brwinów ma 
na koncie również porażki?

Nie obyło się bez problemów, np. 
podczas budowy Orlika w Żółwi-
nie [...]. Mam jednak nadzieję, że 
przy dobrej pogodzie do końca 
roku zostanie ukończona budowa 
boiska. Nie udało nam się otrzy-
mać środków na remonty dróg w 
ramach tzw. schetynówek [...], za-
brakło nam 6 punktów do uzyska-
nia tego dofinansowania. [...]

Czy zaskoczyło coś Pana 
w byciu burmistrzem?

Spodziewałem się obowiązków, 
jakie spoczywają na burmistrzu. 
Mogę żałować jedynie, że brakuje 
mi czasu na realizację wszystkich 
planów, które chciałbym zrealizo-
wać. [...] 

 Jakie zmiany zauważa Pan 
w funkcjonowaniu Urzędu?

Sukcesem jest dla mnie dobór lu-
dzi – stworzyliśmy zgrany zespół  
z panią skarbnik Elżbietą Dolotą, 
z burmistrzem Jackiem Janow-
skim, który zajmuje się gospodar-
ką przestrzenną i planowaniem 
przestrzennym, burmistrzem Sła-
womirem Walendowskim, który 
ma pod sobą inwestycje, ochronę 
środowiska i gospodarkę komu-
nalną. Niedawno do naszego ze-
społu dołączyła pani sekretarz 
Anna Kozłowska. Dobrze układa 
się współpraca w Radą Miejską, 
staram się, by na każdej komisji 
obecni byli przedstawiciele Urzę-
du, aby radni przed podjęciem de-
cyzji byli dobrze doinformowani.

W jakich obszarach widać 
największe osiągnięcia?

Najważniejsze jest „Czyste ży-
cie”, realizowane zwłaszcza po 
północnej stronie miasta nawet 
szybciej niż przewidywał to har-
monogram. Podkreślałem już, 
że ważnym elementem jest wi-
zerunek gminy i bardzo dobra 
współpraca z instytucjami. Suk-
cesem było z pewnością przeję-
cie od PKP przepompowni wraz 
z kanalizacją deszczową, dzięki 
czemu nie ma już w Brwinowie 
problemu zalewanego tunelu. 
Współpracowaliśmy z Zarządem 

Powiatu Pruszkowskiego przy re-
montach dróg powiatowych (ul. 
Sportowej, ul. Grodziskiej). Na 
przyszły rok mamy przyobieca-
ne kolejne inwestycje powiatowe 
m.in. przebudowę ul. Przejazd na 
odcinku od ul. Piłsudskiego do 
Sochaczewskiej oraz dokończenie 
ul. Grodziskiej. Trwają remonty 
dróg: niedawno dużym nakła-
dem środków finansowych wy-
remontowano drogę wojewódzką 
nr 701 w Domaniewie i Doma-
niewku, [...] DW 719 na odcinku 
od Pruszkowa do Milanówka. 
W ostatnich dniach pogłębiano  
i umacniano rowy w Biskupi-
cach oraz wzdłuż ul. Biskupickiej  
– to się dzieje cały czas. [...]

Czy gmina Brwinów zaczyna
 przyciągać inwestorów?
Naszym atutem jest budowa auto-
strady [...]. Tereny, które należały 
do ANR, są sprzedawane kolej-
nym inwestorom [...].

Czego życzy sobie burmistrz
Kosiński na Święta?

Na Nowy Rok życzę mieszkań-
com, aby był on lepszy niż ten 
poprzedni, a sobie? Burmistrz  
na Święta życzy sobie spokoju  
i rodzinnych Świąt.

 [... pełny tekst wywiadu  
ukaże się na www.brwinow.pl]
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 Redakcja biuletynu: Biuro Promocji (PR)  
 Urząd Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12
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„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”.

Segregacja śmieci w 2012

o g ł o s z e n i e

Gmina Brwinów 
pokrywa 100% kosztów*

 

BEZPŁATNE
CHIPOWANIE 

Psów

Gmina Brwinów finansuje chipowanie psów w ramach 
programu zapobiegania bezdomności zwierząt.
Informacje:  Referat Gospodarki Komunalnej, UG Brwi-
nów, ul. Kościuszki 4A, tel. 22 738 25 91, 22 729 63 64

 
* Dofinansowanie przysługuje tylko mieszkańcom gminy Brwinów,  
do zwierząt stanowiących ich własność, posiadających aktualną 
książeczkę zdrowia. Chipowanie prowadzą lecznice weterynaryjne:

WETA: Brwinów, ul. Rynek 13, tel. 22 729 44 82         

Gabinet weterynaryjny: Brwinów, ul. Okopowa 10
            tel. 22 729 75 20, 694 758 717

„Pod Skowronkiem”: Żółwin, ul. Świerkowa 16
                         tel. 501 568 830

Gabinet weterynaryjny: Otrębusy,  ul. Poranna 7
                               tel. 22 758 59 02, 602 601 039  

1  Brwinów północno-zachodni
Biskupice, Czubin, Falęcin, Grudów, Kotowice, Milęcin

     odbiór odpadów w każdą pierwszą środę miesiąca 
Rejon w Brwinowie ograniczony torami, ul. Rynek i Biskupicką – ulice: 
Bankowa, Błońska, Czubińska, Dworska, Grudowska, Jasna, Kampi-
noska, Klonowa, Konspiracji, Kwiatowa, Lipowa, 11 Listopada, Moczy-
dłowskiego, Mickiewicza (od nr. 24 i 25), Milanowiecka, Mszczonow-
ska, Piłsudskiego, Przejazd, Sienkiewicza (od nr. 21 i 24), Skierniewicka,  
Słowackiego (od nr. 24 i 27), Sochaczewska, Spółdzielcza, Szkolna (od  
nr. 15 i 20), Szopena, Żukowska, Żyrardowska, Żytnia; 
  

2 Brwinów północno-wschodni
Domaniew, Domaniewek, Koszajec, Krosna, Moszna

      odbiór odpadów w każdą drugą środę miesiąca 
Rejon w Brwinowie ograniczony torami, ul. Rynek i Biskupicką – ulice: 
Armii Krajowej, Augustowska, Batorego, Białostocka, Biskupicka, Brat-
nia, Ciechanowska, Gliniana, Głowackiego, Grodzieńska, Jagiellońska, 
Kościelna, Kryniczanka, Kusocińskiego, Łomżyńska, Mickiewicza  
(do nr. 22 i 23), Modlińska, Nadrzeczna, Opałowa, Owocowa, Powstań-
ców Warszawy, Płocka, Rynek, Sienkiewicza (do nr. 19 i 22), Skudro, 
Słowackiego (do nr. 22 i 25), Sobieskiego, Spokojna, Struga, Suwalska, 
Szkolna (do nr. 13 i 18), Turystyczna, Wiejska, Wigusin, Wileńska, Wi-
śniowa, Wygonowa, Zgoda, Żabia, Żółwia, Żurawia, Żwirki i Wigury; 

3 Brwinów południowy (wg rozpiski poniżej)
odbiór odpadów w każdą trzecią środę miesiąca 

Rejon ograniczony torami, ul. Pszczelińską, Otrębuską i obwodnicą  
(DW 719) – ulice: Boczna, Borkowa, Brzozowa, Charci Skok, Cicha, Dę-
bowa, Górna, Grodziska, Jodłowa 1, Kępińska do Obwodnicy, Kielecka, 
Kolejowa, Konopnickiej, Kościuszki, Kraszewskiego, Krótka, Krucza, 
Kubusia Puchatka, Leśna, Leśnej Polany, Lilpopa do obwodnicy, Mo-
niuszki, Myśliwska, Narutowicza, Ogrodowa, Okopowa, Orzeszko-
wej, Osiedlowa, Partyzantów, Paszkowskiego, Piaskowa, Piotrkowska, 
Poprzeczna, Prusa, Przeskok, Puławska, Radomska, Rawska, Róża-
na, Składowa, Słoneczna, Słowiańska, Sosnowa, Sportowa, Środkowa, 
Świerkowa, Wilsona, Zacisze, Zatrudy, Żwirowa.

4 Brwinów południowy (wg rozpiski poniżej)
Otrębusy (ulice graniczące z Brwinowem), Parzniew 

      odbiór odpadów w każdą czwartą środę miesiąca 
Rejon w Brwinowie ograniczony torami, ul. Pszczelińską, Otrębuską  
i obwodnicą (DW 719) – ulice: Fabryczna, Figowa, Gardenii, Gdańska, 
Graniczna, Helenowska, Jesionowa, Komorowska, Krańcowa, Letnia, 
Mazowiecka, Miodowa, Modrzewiowa, Niecała, Nowoprojektowana, 
Orla, Otrębuska, Owsiana, Parzniewska, Pedagogiczna, Peronowa, Pia-
stowska, Polna, Pruszkowska, Pszczelinska, Stalowa, Wesoła, Wiktor-
ska, Wiosenna, Wspólna, Zielona; 
Rejon w Otrębusach: ulice od obwodnicy do granicy z Brwinowem –
Helenowska, Klonowiec, Komorowska, Stokrotki, Łąkowa, Na Skraju, 
Torfowa, Tulipanowa.

5  Kanie  
odbiór odpadów w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca

6 Brwinów i Otrębusy - na południe od obwodnicy (DW 719)
odbiór odpadów w każdy drugi poniedziałek miesiąca 

Rejon w Brwinowie – ulice za obwodnicą w kierunku Otrębus: Jaśmi-
nowa, Jodłowa, Kępińska, Lilpopa, Magnolii, Piastowa, Partyzantów, 
Raszyńska, Wiewiórek, Zamkowa; 

7 Żółwin  
odbiór odpadów w każdy trzeci poniedziałek miesiąca

8 Owczarnia 
odbiór odpadów w każdy czwarty poniedziałek miesiąca

Urząd Gminy Brwinów informuje, że przetarg dotyczący od-
bioru odpadów segregowanych od mieszkańców naszej gminy  
w roku 2012 wygrała Agencja Ochrony Środowiska „EKOPARK” Sp. j.  
z Piaseczna (tel. 22 353 10 60). 
Od 1 stycznia 2012 r. odpady segregowane w kolorowych workach 
finansowanych przez Urząd Gminy ( biały – szkło ,  żółty – plastik  , 
 niebieski – makulatura i tetra paki ,  czarny - pozostałe odpady ) 
wraz z workiem czerwonym na złom (niefinansowanym przez 
Urząd) będą odbierane w podziale na osiem rejonów:

    i m p r e z a  w s p ó ł f i n a n s o w a n a  
z e  ś r o d k ó w  b u d ż e t u  g m i n y  b r w i n ó w

Kobra ma 10 lat!

Obrady trwają czasem do późna w nocy. Najdłuższą sesją w tej kaden-
cji była XIII sesja rady miejskiej. Zaczęła się 26 września o godz. 18.07,  
a skończyła 27 września o godz. 1.20 nad ranem.  
Na koniec podsumowanie obecności (aktualne w chwili pisania artyku-
łu): Radna Małgorzata Kucharska nie opuściła ani jednego posiedzenia. 
Jedną nieobecność na swoim koncie mają radni Andrzej Guzik i Zbi-
gniew Kurządkowski, dwie – Sophia van de Boel i Alfreda Rybka. Czte-
ry posiedzenia opuścili radni Wanda Chrzanowska, Aldona Górniak, 
Krzysztof Falkowski, Jadwiga Sitnik, Rafał Wysocki. Rekordziści mają 
na koncie 13, a nawet 15 nieobecności.            — Zbigniew Kurządkowski

Wiceprzewodniczący  
Rady Miejskiej w Brwinowie

Porządki w Radzie Miejskiej – cd.

W sobotę 3 grudnia klub spor-
towy Kobra Brwinów świętował 
10-lecie swojego istnienia. Impre-
za zorganizowana w pruszkow-
skiej Arenie zgromadziła wielu 
miłośników wrotkarstwa i hokeja 
na rolkach. Trener Arkadiusz Ja-
niszek z dumą prezentował osią-
gnięcia swoich zawodników: za-
równo utytułowanych mistrzów 
Polski, jak kilkulatków, którzy 

dopiero rozpoczynają swoją przy-
godę ze sportem.                        PR

w dwóch Słowach

Język włoski dla dzieci

Ośrodek Kultury w Brwinowie 
prowadzi zapisy na naukę jęz. 
włoskiego. Więcej informacji: 
tel. 22 729 59 34 

Angielski dla młodzieży 
i dorosłych

W Ośrodku Kultury w Brwi-
nowie będą nowe grupy nauki 
języka angielskiego. Więcej 
informacji: tel. 22 729 59 34 

Wspomnienie  
o Gustawie Holoubku

W piątek 16 grudnia o godz. 
18.30 Biblioteka Publiczna w 
Brwinowie i Dyskusyjny Klub 
Książki zapraszają do Okeja  
na spotkanie z Magdaleną 
Zawadzką, aktorką, żoną  
Gustawa Holoubka. Będzie 
można zakupić „Wspomnienia 
z niepamięci”i uzyskać auto-
graf autorki. 

Matka Joanna od Aniołów

W sobotę 17 grudnia  
o godz. 19.30 w „Zagrodzie”, 
ul. Grodziska 57 odbędzie się 
spektakl-otwarta próba czyta-
na pt. „Matka Joanna od anio-
łów”. Z tekstem Iwaszkiewicza 
zmierzą się młodzi aktorzy 
scen warszawskich.

Uwaga: Idiota!

Dokładnie rzecz biorąc: „Na-
stępny idiota”. Przedstawienie 
pod tym tytułem, wg sztuki 
Muzy Pawłowej, zaprezentuje 
w niedzielę 18 grudnia, o godz. 
18.00 Grupa Teatralna OKejki.

Dla dzieci:  
między Świętami 
a Nowym Rokiem

Między Świętami Bożego  
Narodzenia a Nowym Rokiem 
w Okejce w Brwinowie będzie 
funkcjonowała świetlica dla 
dzieci. Zapisy pod nr. tel.  
22 729 59 34 w. 21. Liczba 
miejsc ograniczona.

Rozmawiajmy o historii

Świąteczny czas rodzinnych 
spotkań sprzyja wspominaniu 
historii rodzinnych.  
W przyszłym roku będziemy 
upamiętniać Armię Krajo-
wą oraz pomordowanych na 
Wschodzie. Jeśli losy Państwa 
rodziny splotły się z AK lub - 
tragicznie – z Katyniem i in. 
miejscami – serdecznie prosimy  
o zbieranie wspomnień i kon-
takt z Biurem Promocji,  
ul. Grodziska 12, pok. 202. 

Więcej informacji wkrótce na: www.segregacja-brwinow.pl


