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Czyste życie
Budowa kanalizacji: 
przewidywany harmono-
gram prac w kwietniu    
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Lato w przedszkolach 

Zmieniły się nieco dni waka-
cyjnych dyżurów przedszkoli 
samorządowych w gminie  
Brwinów. W porównaniu  
do poprzednich lat, teraz  
przedszkola będą czynne dłużej:  
w Otrębusach od 2 do 11 lipca,  
w Brwinowie "Słoneczne" od 12 
do 27 lipca, a "Leśne" - od 14 do 
30 sierpnia. Można już zapisy-
wać dzieci na wybrane terminy. 
Nie obowiązuje rejonizacja.

HPV: szczepienia dziewcząt  

Gmina Brwinów od 2009 r. 
finansuje szczepienia dziewcząt 
przeciw rakowi szyjki macicy. 
W tym roku akcja obejmie 
dziewczynki z rocznika 1997, 
zameldowane na terenie gminy 
Brwinów. Spotkania informa-
cyjne odbywają się w szkołach. 
Rodzice dziewcząt uczęszcza-
jących do szkół poza terenem 
gminy mogą zgłosić się  
do bezpośrednio do Lecznicy 
Rodzinnej ALFA w Brwinowie. 
(tel. 22 729 57 69). Informacji 
udziela także Referat Oświaty 
UG Brwinów (tel. 22 738 26 17).   
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Informacja USC: 
jubileusze małżeństwa

Radosnych 
Świąt Wielkiej Nocy,

Pokoju, Nadziei,
pogody ducha

oraz wiosennego 
optymizmu na co dzień

życzą 
wszystkim mieszkańcom

Burmistrz Gminy Brwinów
Arkadiusz Kosiński

oraz 
Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Rakowiecki 

Obok: płaskorzeźba  ze zbiorów Muzeum Sztuki Ludowej  
w Otrębusach „Zmartwychstanie” Bronisława Bednarza,
 twórcy ludowego z Podhala

Medale nadaje Pre-
zydent Rzeczypo-

spolitej Polskiej. Wniosek  
w tej sprawie przygotowu-
je Urząd Stanu Cywilnego.  
W ciągu najbliższych mie-
sięcy od daty wydania 
przez Prezydenta RP po-
stanowienia o nadaniu-
odznaczenia, Urząd Stanu 
Cywilnego organizuje uro-
czystość, podczas której 
burmistrz gminy Brwinów 

Uchwały XXII sesji Rady Miejskiej

Już przy ustalaniu porządku obrad na 
początku sesji radni zrezygnowali  

z dyskusji i głosowania w tym dniu nad 
statutami Gminnego Ośrodka Kultury 
oraz Biblioteki Publicznej w Brwinowie, 
ale dodane zostały projekty uchwał do-
tyczących m.in. zakupu nieruchomości 
przez gminę Brwinów oraz ustalenia 
planu prac trzech komisji Rady Miejskiej 
w Brwinowie. 

wręcza parom medale.  Mogą 
w niej wówczas uczestniczyć 
również najbliżsi: dla młod-
szych pokoleń jest to piękna 
lekcja wytrwałości, wierno-
ści i miłości. 

Osoby zainteresowane 
proszone są o kontakt z 

Urzędem Stanu Cywilnego: 
osobiście lub tel. 22 738 25 61.  

— Mirosława Osęka 
Z-ca Kierownika USC w Brwinowie

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie stanowi na-
grodę dla osób, które przeżyły co najmniej 50 lat w jed-
nym związku małżeńskim. Za pośrednictwem Urzędu 
Stanu Cywilnego w Brwinowie mogą wystąpić o nada-
nie tego odznaczenia pary, które obchodzą w 2012 r. 
swój 50. jubileusz małżeński, lub obchodziły go w 
poprzednich latach, a medale nie zostały im wówczas 
przyznane.

z a p r o s z e n i e

Katyń - ocalić od zapomnienia
         Uroczystość sadzenia dębów katyńskich w Brwinowie

                21 kwietnia (sobota)
       Więcej informacji: wkrótce na plakatach i www.brwinow.pl

Radni wyrazili zgodę na nabycie 
przez gminę Brwinów działek 

przeznaczonych pod poszerzenie ulic 
Poziomki i Różanej w Otrębusach,  
w rejonie skrzyżowania. Była to już 
kolejna, ale zapewne nie ostatnia 
uchwała dotycząca wykupu gruntów 
pod poszerzenie ul Poziomki. Prowa-
dzone są dalsze negocjacje ponieważ 
uregulowanie przebiegu tej drogi wy-

W planowanym porządku obrad XXII sesji Rady Miejskiej w Brwinowie było 
podjęcie 11 uchwał. Ostatecznie radni uchwalili 14 uchwał. Obrady rozpoczę-
te we wtorek 27 marca tuż po godz. 17.00, zakończyły się o godz. 0.43 nad 
ranem 28 marca.

maga jeszcze zgody kilku właści-
cieli. Również w przypadku pro-
jektu uchwały dotyczącego naby-
cia przez gminę Brwinów prawa 
użytkowania wieczystego nieru-
chomości gruntowej oraz prawa 
własności budynku w miejscowo-
ści Moszna radni wyrazili swoją 
zgodę: ta transakcja umożliwi 
powiększenie zasobu gminnych 
lokali socjalnych, na które czekają 
m.in. mieszkańcy domów prze-
znaczonych do rozbiórki (więcej 
na  ten temat w kolejnym numerze 
"Ratusza").

Dokończenie artykułu 
>>> str. 2



Apeluję do wszystkich Czytelników: jeśli zobaczycie kogoś  
podpalającego trawy, to - poza telefonem do straży pożarnej  

- dzwońcie na Policję lub do Straży Miejskiej. Ogień może przenieść się na 
zabudowania i zagrozić ludziom. Wypalanie traw to poważne wykroczenie. 
     - Arkadiusz Kosiński, burmistrz gminy Brwinów
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w dwóch Słowach

PIT: dyżur w urzędzie

Podczas dyżuru w Brwinowie 
w czwartek 19 kwietnia  
pracownicy urzędu  
skarbowego z Pruszkowa będą 
przyjmować deklaracje PIT,  
pomagać w wypełnieniu dru-
ków oraz rozliczeniu on-line.
Będą oni pełnić dyżur w sali 
konferencyjnej Urzędu Gminy 
Brwinów przy ul. Grodziskiej 12 
w godzinach od 10 do 15.

Płatność kartą w kasie UG

Kasa Urzędu Gminy Brwinów 
przyjmuje płatności kartami 
płatniczymi: dotyczy to 
wszystkich popularnych kart, 
z paskiem magnetycznym 
lub czipem. Jest to wygoda 
dla osób, które wolą tę formę 
rozliczeń. O ile jednak sklepy 
mogą wkalkulować prowizję 
od transakcji w ceny towarów, 
to w przypadku płatności  
w kasie urzędu jest ona pobie-
rana z karty klienta i wynosi: 
dla kart Maestro i Mastercard 
1,75%, a dla pozostałych 1,8%. 

Sprzedaż nieruchomości: 
www.oferta.brwinow.pl

Pięknie położona działka ma 
powierzchnię ok. 4 tys. m2.  
Znajdujące się na niej pozo-
stałości willi nie są wpisane 
do rejestru zabytków, ale 
Urząd Gminy dysponuje 
dokumentacją, pozwalającą 
zainteresowanym odtworzyć 
ją w dawnym kształcie. Cena 
wywoławcza nieruchomości: 
nieco ponad 1,3 mln zł.  
Szczegóły opublikowane są  
na www.oferta.brwinow.pl.  
Informacji udziela: Referat 
Gospodarki Nieruchomościa-
mi, tel. 22 738 26 13.
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W ciągu najbliższych miesięcy gmina Brwinów będzie wielkim pla-
cem budowy: tylko w następnych tygodniach Skanska SA oraz 

Instalbud budować będą kanalizację w ponad 30 ulicach w Brwinowie, 
Kaniach i Otrębusach. Tam, gdzie kanalizacja została już wybudowana 
w ubiegłym roku, firmy przystępują teraz do odtwarzania nawierzchni 
dróg: z konieczności będzie powodować to przejściowe utrudnienia w 
ruchu. – Zwracam się z gorącą prośbą o wyrozumiałość – apeluje Adam 
Adamczyk, pełnomocnik burmistrza ds. realizacji projektu „Czyste ży-
cie…” (MAO). – Jednocześnie pragnę zapewnić, że prace będą prowa-
dzone w taki sposób, aby niedogodności z nich wynikające ograniczyć w 
możliwie największym stopniu. W ostatnich dniach marca i w kwietniu 
prace przy budowie kanalizacji obejmą:
Brwinów 
na północ od torów PKP, ulice: Wygonowa, Żabia, Żółwia;
na południe od torów PKP, ulice: Brzozowa (na odcinku pomiędzy ul. 
Kępińską a ul. Piaskową), Grodziska (w rejonie ul. Sportowej), Jaśmino-
wa (od ul. Lilpopa do ul. Kępińskiej), Jodłowa (pomiędzy ul. Kępińską 
a Obwodnicą), Kępińska (pomiędzy ul. Jodłową a ul. Partyzantów oraz 
pomiędzy ul. Partyzantów a ul. Jaśminową), Kraszewskiego (pomiędzy 
ul. Lilpopa a ul. Kępińską), Lilpopa (pomiędzy ul. Raszyńską a Obwod-
nicą oraz na skrzyżowaniu z ul. Jaśminową), Modrzewiowa (pomiędzy 
ul. Graniczną a ul. Pruszkowską), Piaskowa (pomiędzy ul. Poprzeczną a 
ul. Brzozową), Sosnowa (pomiędzy ul. Raszyńską a Obwodnicą);
Otrębusy
ulice: Anny Marii, Brzozowa, Łosia, Poziomki, Projektowana, Różana, 
Słowackiego, Słowiańska, Tarniny, Wandy, Wiejska, Ziemowita;
Kanie
ulice: Chopina, Cicha, Leśna, Moniuszki, Nadarzyńska, Piłsudskiego, 
Poranna, Słoneczna, Spokojna, Wiśniowa.

„Czyste życie...”: prace w kwietniu
Po zimowym spowolnieniu prace przy realizacji projektu „Czyste 
życie – kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gmi-
ny Brwinów” ruszyły pełną parą. Wszyscy wykonawcy wznowili już 
prace. Kanalizacja sanitarna budowana jest w Brwinowie (po stro-
nie północnej i południowej) oraz w Kaniach i Otrębusach.

Wykonawcy kanalizacji przystępują stopniowo do odtwarzania 
nawierzchni ulic po zakończeniu prac. Ich obowiązkiem jest do-

prowadzenie ich do stanu pierwotnego, tzn. takiego jaki zastali przed 
przystąpieniem do robót, oraz uporządkowanie terenu, który został za-
nieczyszczony bądź uszkodzony w trakcie trwających prac (np. przez 
„rozjeżdżenie” przez ciężki sprzęt). Prace tego typu obejmą:
Brwinów na północ od torów PKP, ulice: Augustowska, Białostocka, 
Gliniana, Kryniczanka, Łomżyńska, Mickiewicza, Modlińska, Płocka, 
Suwalska, Wileńska;
Brwinów na południe od torów PKP, ulice: Kępińska (od ul. Piastowej 
do obwodnicy), Komorowska (pomiędzy ul. Graniczną a ul. Pruszkow-
ską), Myśliwska (na odcinku od ul. Grodziskiej do ul. Żwirowej), Oko-
powa (pomiędzy ul. Sportową a ul. Myśliwską), Orla (od ul. Orlej do ul. 
Granicznej), Piastowa (od ul. Kępińskiej do ul. Lilpopa), Puławska (od 
ul. Myśliwskiej w kierunku obwodnicy).

Projekt „Czyste życie – kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na 
terenie Gminy Brwinów” współfinansowany jest ze środków Fun-

duszu Spójności Unii Europejskiej poprzez Program Operacyjny Infra-
struktura i Środowisko 2007-2013. Wartość projektu: ok. 160 mln zł, 
dofinansowanie z UE: ponad 94 mln zł.

Informacje o pracach prowadzonych w ramach "Czystego życia"
można uzyskać kontaktując się  z pracownikami Jednostki Realizu-
jącej Projekt „Czyste życie…” w Urzędzie Gminy Brwinów (budynek 
przy ulicy Kościuszki 4a) lub z tzw. Inżynierem Kontraktu, firmą 
nadzorującą wszystkie roboty:
 Inżynier Kontraktu – ECM Group
 Biuro terenowe w Brwinowie, ul. Rynek 12 m. 2A 
 tel. 22 738 70 90
 biuro czynne: 
 pon: 10.00–18.00; wt-czw: 9.00–16.00; pt: 8.00–14.00.

Do końca 2016 r. została prze-
dłużona umowa z dzierżaw-

cami pawilonów na targowisku 
miejskim, którzy zwrócili się z ta-
kimi wnioskami do gminy Brwi-
nów.

Rada Miejska przegłosowała 
„Program opieki nad zwie-

rzętami bezdomnymi oraz zapo-
biegania bezdomności zwierząt 
na terenie gminy Brwinów w roku 
2012”. Jego uchwalenie jest od tego 
roku obowiązkowe, ale w bardzo 
podobnej formie program funk-
cjonował już w ubiegłym roku, 
gdy podjęcie takiej uchwały było 
fakultatywne.

Radni zaakceptowali również 
wszystkie zmiany wpro-

wadzane do budżetu oraz wie-

>>> Dokończenie artykułu ze str. 1

Uchwały XXII sesji Rady Miejskiej
loletniej prognozy finansowej. 
Poparli także projekty uchwał, 
które uznawały za bezzasadne 
skargi mieszkańca kierowane  
w stosunku do burmistrza gminy 
Brwinów. Końcowe głosowania 
dotyczyły zatwierdzenia planów 
pracy trzech komisji rady: Ochro-
ny Środowiska i Rozwoju Terenów 
Wiejskich, Spraw Społecznych i 
Porządku Publicznego oraz Roz-
woju i Kształtowania Polityki 
Przestrzennej.

Szczegółowe protokoły z ko-
lejnych sesji są przyjmowa-

ne uchwałami Rady Miejskiej 
w Brwinowie i publikowane w 
Biuletynie Informacji Publicznej: 
w zakładce "Uchwały - Kadencja 
VI (2010-2014)".

Odbiór śmieci: 
zmiany pojawią się  

w 2013 r.

W myśl wprowadzonej przez 
Sejm zmiany ustawy o utrzy-
maniu czystości i porządku w 
gminach samorządy w Polsce 
muszą najpóźniej do 30 czerw-
ca 2013 r. wprowadzić nowy 
system gospodarki odpadami. 
Władze gminy Brwinów posta-
nowiły z wyprzedzeniem zmie-
rzyć się z tym tematem. Bur-
mistrz Arkadiusz Kosiński zaini-
cjował współpracę samorządów 
zachodniego Mazowsza. Szcze-
gółowe zasady gospodarki od-
padami na terenie gminy określi 
uchwała Rady Miejskiej.

Włodarze gmin z terenu Za-
chodniego Mazowsza spo-

tykali się  w Otrębusach 13 grud-
nia, 1 lutego i 12 marca: samo-
rządy potwierdziły wolę wspólnej 
realizacji obowiązku zapewnienia 
budowy, utrzymania i eksploatacji 
regionalnych instalacji do prze-
twarzania odpadów komunal-
nych. Ustalenie, gdzie będą trafiać 
odpady z terenu gminy Brwinów, 
jest istotne, ale oprócz tego każdy 
samorząd indywidualnie będzie 
musiał zdecydować o funkcjono-
waniu systemu na swoim terenie.

Gmina przejmie odpowiedzial-
ność za odpady i będzie zobo-

wiązana do ustalenia stawek opłat 
za ich odbiór i zagospodarowanie. 
To już nie mieszkańcy indywidu-
alnie, lecz samorząd będzie podpi-
sywał umowy dotyczące odbioru 
śmieci. Ustawodawca spodziewa 
się, że w ten sposób znacząco po-
prawi się stan środowiska: znikną 
dzikie wysypiska i zwyczaj wyrzu-
cania śmieci do rowów oraz pod-
rzucania worków ze śmieciami 
obok koszy ulicznych. 

Zgodnie z ustawą o ochronie 
zwierząt zapewnienie opieki 

bezdomnym zwierzętom należy 
do zadań własnych gminy. Wśród 
działań, jakie podejmuje gmina 
Brwinów jest m.in.: odławianie 
bezdomnych zwierząt i zapew-
nienie im miejsca w schronisku, 
poszukiwanie właścicieli dla 
bezdomnych zwierząt, pomoc w 
utrzymaniu adoptowanych psów, 
dokarmianie wolno żyjących ko-
tów, a także edukacja mieszkań-
ców i promowanie prawidłowych 
postaw w stosunku do zwierząt.

Nowością jest obwowiązkowe 
chipowanie psów. Podobnie 

jak w 2012 r. jest ono bezpłatne, 
finansowane w 100% z budżetu 
gminy.

Zwierzęta znalezione na tere-
nie gminy Brwinów trafiają 

do schroniska w Jabłonnie, które 
ma zapewnić im opiekę wetery-
naryjną wraz z miejscem w schro-
nisku. Dla wolno żyjących kotów 
wolontariusze otrzymują karmę, a 
osobom adoptującym psa, po oka-
zaniu umowy adopcyjnej, gmina 
może pokryć zakup karmy do wy-
sokości opłaty od posiadania psa.

Psie sprawy
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w dwóch Słowach

Brwinów: warto  
tu zamieszkać!

Wśród ok. 60 wystawców 
pierwszych Targów Mieszka-
niowych WPR w Pruszkowie 
znalazły się także samorządy, 
a wśród nich gmina Brwinów.  

Porządki w zieleni

Zanim nadeszły ciepłe dni 
Referat Ochrony Środowiska 
i Rolnictwa zadbał o zabyt-
kowe aleje lipowe w Otrębu-
sach: zostały uporządkowane 
z odrostów korzeniowych. 
Wykonano też korektę sta-
rych lip na ul. Podleśnej w 
Otrębusach, trwają prace w 
ciągu ul. Strefowej w Kaniach, 
porządkowany jest teren wo-
kół glinianek. Kwiaty jedno-
roczne zostaną posadzone na 
początku kwietnia.

Utwardzanie dróg

W marcu zostało wykonane 
utwardzenie dróg: ul. Gro-
dzieńskiej, Nadrzecznej  
w Brwinowie, części Polnej  
i bocznej od Granicznej  
w Żółwinie oraz trzy odcinki  
ul. Młochowskiej, gdzie 
mieszkańcy mieli największe 
kłopoty z przejezdnością. 
Został ogłoszony kolejny 
przetarg - na utwardzenie 
dalszych 8 tys. m kw. dróg.  

Urząd Gminy  
Brwinów

 

Godziny pracy:  
pon 8-18, wt-czw 8-16, pt 8-14 
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Budynek Urzędu Gminy przy ul. Grodziskiej 12:  
Biuro Obsługi Interesanta (tel. 22 738 26 15) 
sekretariat burmistrza A. Kosińskiego i zastępcy burmistrza J. Janowskiego (tel. 22 738 26 12)  
biuro Rady Miejskiej (tel. 22 738 26 50), Straż Miejska (tel. 22 729 29 50 i bezpłatny z terenu gminy 986) 

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

Multimedialni uczniowie

I Brwinowskie Spotkania Te-
atralne rozpoczął przegląd te-

atrów amatorskich, do którego 
zgłosiły się grupy z brwinowskich 
szkół i Gminnego Ośrodka Pracy 
z Rodziną. Jury, w skład którego 
weszli Waldemar Matuszewski 
(do niedawna dyrektor Teatru im. 
W. Siemaszkowej w Rzeszowie)  
i aktorzy Grzegorz Emanuel (Teatr 
Studio) i Piotr Makarski, oceniło 
11 spektakli i przyznało nagrody 
i wyróżnienia. Nagrodę główną, 

czyli prócz dyplomu, kwiatów  
i kosza słodyczy także możliwość 
występu na scenie w Mateczni-
ku, zdobył spektakl „Katastrofa” 
w wykonaniu uczniów Zespołu 
Szkół w Otrębusach przygotowa-
ny pod kierunkiem p. Doroty Ber-
gier. W kategorii dziecięcej I miej-
sce otrzymała „Płacząca królew-
na” z Otrębus autorstwa p. Doroty 
Bergier, zaś II - „Złota kaczka” 
dzieci z GOPzR pod kierunkiem  
                                 cd. na str. 4 >>

Rozpoczęła się realizacja projektu finansowanego przez Europej-
ski Fundusz na rzecz Uchodźców i Fundację Batorego, pod tytułem 
„Włącz mnie – sąsiedztwo wielokulturowe”. Współinicjatorami są 
warszawskie organizacje pozarządowe – Stowarzyszenie Prak-
tyków Kultury i Polskie Forum Migracyjne – oraz ośrodki kultury  
z Podkowy Leśnej i Brwinowa.  Razem podejmują działania na rzecz 
integracji cudzoziemców, przede wszystkim dzieci i młodzieży.  
W projekcie uczestniczą dzieci z ośrodków dla uchodźców w Dęba-
ku i Mosznie, uczniowie szkół w Podkowie Leśnej i Brwinowie.

Gminny Ośrodek Kultu-
ry w Brwinowie organi-

zuje w ramach tego projektu 
m.in. wycieczki dzieci polskich  
i dzieci z ośrodka dla uchodźców: 
do Warszawy i Kampinosu, po 
Brwinowie i okolicy. Ciekawość 
świata i chęć zabawy łączą dzieci 
sześciu różnych narodowości.

Wyjątkowo radośnie, tanecz-
nie powitano nadejście 

wiosny. Jako pierwsi wystąpili 
uczniowie z brwinowskiej Jedyn-
ki. W odpowiedzi na pokaz dzieci 

polskich, dzieci czeczeńskie za-
prezentowały swoje tańce. W re-
alizację wspólnego przedsięwzię-
cia zaangażowało się także brwi-
nowskie koło Związku Emerytów 
i Rencistów oraz słuchaczki Brwi-
nowskiego Uniwersytetu Każdego 
Wieku uczęszczające na zajęcia 
z tańców bourrée, prowadzone 
przez Annę Abramowicz-Kaliń-
ską. W uczestnictwo w imprezie 
włączyły się różne pokolenia i róż-
ne narodowości – wszystkich po-
łączyła miłość do tańca i radość z 
nadejścia wiosny.

Program realizowany jest  
w ZS nr 2 oraz LO w Brwino-

wie, a także w ZS w Otrębusach. 
Bezpłatne zajęcia pozalekcyjne 
prowadzone będą w systemie tra-
dycyjnym oraz przy zastosowaniu 
metody blended-learningu, który 
polega na połączeniu nauki przez 
Internet z tradycyjnymi konsulta-
cjami z nauczycielem. Wartość ca-
łego projektu wynosi 1.055.210 zł, 
a wysokość dofinansowania z UE 
1.017.410 zł. Program obejmuje 
przedmioty ścisłe, humanistycz-
ne, języki obce. 

Poza zajęciami, które odbywać 
się będę w szkolnych ławkach, 

na dzieci i młodzież czekają in-

W marcu rozpoczęły się pierwsze zajęcia pozalekcyjne prowadzo-
ne w ramach projektu "Multimedialni uczniowie – zajęcia poza-
lekcyjne w systemie blended learningu i tradycyjnym".  Uczniowie 
gimnazjów i szkół podstawowych rozpoczęli od zajęć językowych

teresujące zajęcia wyjazdowe, 
m.in. lekcje w Centrum Nauki 
Kopernik i warsztaty w ogrodzie 
botanicznym w Powsinie. Liceali-
ści obejrzą sztukę teatralną. Swą 
wiedzę będzie można poszerzać i 
sprawdzać na specjalnych kursach 
przygotowujących do egzaminów 
gimnazjalnych oraz maturalnych.
Projekt został poszerzony o szereg 
warsztatów: fotograficzne, teatral-
ne, dziennikarskie oraz z zasto-
sowania chemii i fizyki w życiu 
codziennym, sztukę prezentacji 
i kurs szybkiego czytania. Zain-
teresowani mogą zgłaszać się do 
sekretariatów szkół.

Więcej informacji na stronie: 
www.mu.brwinow.pl.

Osoby, mieszkające na terenie gminy Brwinów, które z różnych po-
wodów nie zameldowały się tu na stałe i składały dotąd deklara-

cje PIT podając adres spoza gminy Brwinów, powinny przy okazji te-
gorocznych rozliczeń PIT wypełnić formularz aktualizacyjny ZAP-3:  
w części dotyczącej miejsca zamieszkania należy wskazać faktyczny ad-
res, niezależnie od miejsca zameldowania. Dzięki temu część płaconych 
podatków dołoży się do gminnego budżetu. 

Gmina Brwinów rozwija się: ponad połowa pieniędzy przeznaczona 
jest na inwestycje. Największy wydatek to budowa kanalizacji, ale 

jak duże są potrzeby gminy - widać gołym okiem. Podatki mieszkańców 
pozwalają na finansowanie oświaty, kultury, utrzymania czystości i in. 

Otwarte Ogrody
23/24 czerwca 2012
Zaproszenie  
dla organizatorów

Gmina Brwinów uczestniczy od kilku lat w Festiwalu 
Otwarte Ogrody. Nowością w tym roku jest powierzenie 

koordynacji tego przedsięwzięcia Gminnemu Ośrodkowi Kul-
tury. Spotkanie osób i instytucji, które chcą się włączyć do jego 
organizacji, odbędzie się 11 kwietnia o godz. 18.00 w siedzibie 
Gminnego Ośrodka Kultury w Brwinowie przy ul. Wilsona 2.

z a p r o s z e n i ei n f o r m a c j a :  p r z y  o k a z j i  r o z l i c z e ń  p i t

 ZAP-3 dla Ciebie i Twojej miejscowości
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Pierwsze takie spotkania teatralne
Relacja opracowana przez Gminny Ośrodek Kultury pokazuje, jak 
wyjątkowo w tym roku obchodzony był Dzień Teatru. Pierwsze 
Brwinowskie Spotkania Teatralne już za nami!
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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”.

    i m p r e z a  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

Brwinowska Liga Judo Dzieci

Inicjatorem i organizatorem za-
wodów był UKS Ulisses Team. 

Na jego zaproszenie do Brwino-
wa przybyli: Klub Judo Panda 
Warszawa, LZS Orzeł Nadarzyn, 
Victoria Komorów oraz Kodo  
Mszczonów. W turniejowe szran-
ki stanęli także reprezentanci 
gospodarzy: dzieci z przedszkola 
„Tuptuś”, uczęszczające na zajęcia 
sekcji Funny Judo, oraz  reprezen-
tanci organizatora - UKS Ulisses 
Team. 

Wszyscy zawodnicy biorący 
udział w zawodach otrzy-

mali pamiątkowe dyplomy uczest-
nictwa i słodkie niespodzianki, a 

najlepsi zostali udekorowani me-
dalami. Kierownik brwinowskiej 
sekcji Andrzej Pilipczuk był zado-
wolony z przebiegu zawodów: Cel 
imprezy - popularyzacja olimpij-
skiej dyscypliny sportu – judo, oraz 
zachęcenie rodziców do aktywnego 
spędzania czasu wolnego razem z 
dziećmi udał się znakomicie. Po-
ziom emocji i głośny doping towa-
rzyszyły młodym sportowcom od 
początku do końca. Organizatorzy 
zapowiadają: już wkrótce kolejne 
zawody. Sukces pierwszej imprezy 
zachęca do kontynuacji dziecięcej 
ligi judo. Podczas takiej rywaliza-
cji mali zawodnicy mają okazję do 
sprawdzenia swoich umiejętności.

w dwóch Słowach

Dotacje na sport

W pierwszym tegorocznym 
konkursie dotyczącym wspie-
rania kultury fizycznej dota-
cje z budżetu gminy Brwinów 
otrzymali: UKS Otrębusy 1 
(na zajęcia sportowe dla 
mieszkańców Kań i Otrębus 
oraz lekkoatletyki dla miesz-
kańców gminy Brwinów), 
UKS Kobra Brwinów (hokej 
na rolkach), TG Sokół (piłka 
siatkowa, tenis stołowy, kul-
turystyka), KS Pantera Brwi-
nów oraz UKS Ulisses Team 
(judo i ju-jitsu) oraz KS Tenis 
Life Brwinów (tenis ziemny).

www.sport.brwinow.pl

Informacje o działalności 
klubów i stowarzyszeń spor-
towych, relacje z imprez i wie-
ści o sukcesach brwinowskich 
sportowców znalazły w Inter-
necie swoje miejsce. Kluby, 
które adresują swoje działania 
do najmłodszych mieszkań-
ców gminy Brwinów, 
mogą też liczyć na promocję 
swoich osiągnięć na łamach 
"Młodego Sportowca". 

Gminne place zabaw

Wiosna to tradycyjna pora 
na dokonanie przeglądów 
placów zabaw. Firma Ni-
vea  powinna już wkrótce 
przesłać harmonogram 
dotyczący budowy placu 
zabaw w parku miejskim 
w Brwinowie. W Żółwinie 
przygotowania nie są tak 
bardzo zaawansowanie: 
trwa jeszcze wykonywanie 
projektu dostosowanego 
do tej lokalizacji. Refe-
rat Ochrony Środowiska 
i Rolnictwa zajmuje się 
obecnie formalnościami 
koniecznymi przed przy-
stąpieniem do budowy 
nowego placu zabaw w Do-
maniewie. Na doposażenie 
mog liczyć place zabaw w 
Parzniewie, Otrębusach, 
Owczarni i Mosznie.

Dotacje z LGD  
Zielone Sąsiedztwo

Jeszcze tylko do 16 kwiet-
nia trwa nabór wniosków  
o dotacje.Więcej informacji: 
www.zielonesasiedztwo.org.pl 
 
 
 
 
 
 
 

99 zgłoszonych zawodników reprezentujących 6 klubów, rozgrywki w 23 kategoriach 
wiekowych i wagowych, zero kontuzji – tak skrócie prezentuje się liczbowy bilans I Brwi-
nowskiej Ligi Judo Dzieci. W sobotę 24 marca sala w Pszczelinie wypełniła się dziećmi  
i rodzicami zafascynowanymi tą dyscypliną sportu.

Na zdjęciach: Podczas zawodów 
ujawniają się sportowe talenty.

Fot. M. Aleksandrowicz (2)

>>> Dokończenie artykułu ze str. 3  

...spotkania teatralne

Joanny Lissner i Olgi Jastrzębskiej. Wyróżnie-
nie otrzymały otrębuskie „Czary mary” Małgo-

rzaty Wittels. Za najlepszego aktora jury uznało 
Grzegorza Baranowskiego ze szkoły w Żółwinie, 
który rewelacyjnie zagrał w „Kopciuszku” wy-
reżyserowanym przez Małgorzatę Brzozowską.  
W kategorii gimnazjum: II miejsce otrzyma-
ło „Martwe życie” przygotowane przez Be-
atę Wiśniewską i uczniów z Zespołu Szkół  
nr 2, a nagrodę dla najlepszej aktorki przyzna-

no Antoninie Kuczborskiej, za rolę  
w przedstawieniu „Dziejba leśna”  w reży-
serii Magdaleny Kacały. 

Następnego dnia na scenie  
w Ośrodku Kultury OK  
w Brwinowie królowała poezja 
Czesława Miłosza po mistrzow-
sku recytowana przez Olgierda Łu-
kaszewicza i okraszona balladami  
w wykonaniu Stanisława Klawe. 

Kulminacyjnym momentem 
pierwszego BeST-u był maraton 

w Mateczniku Mazowsze. Scena ma-
rzeń otwarta dla wszystkich: profe-

sjonalistów i amatorów, 
dzieci, młodzieży i doro-
słych. W foyer wystąpili 
opowiadacze afrykańscy 
i tureccy z warszawskiej 
Grupy Studnia O, laureaci  
I miejsca w Przeglądzie 
Teatralnym, czyli mło-
dzież z Otrębus, a tak-
że dzieci z warsztatów 
teatralnych Katarzyny 
Jacniackiej, działających 

przy OK pod nazwą „Gru-
pa Zuzy”. Na zakończenie 
wieczoru wystąpiły dzieci 
uchodźców czeczeńskich 
ze spektaklem „Trzy 
perły”, przygotowanym 
pod kierunkiem człon-

ków Stowarzyszenia Praktyków 

Kultury, z którymi OK realizuje 
od stycznia projekt „Włącz mnie 
– sąsiedztwo wielokulturowe”, fi-
nansowany z Europejskiego Fun-
duszu na rzecz Uchodźców i Fun-
dacji Batorego. 

Na dużej scenie gościnnie 
wystąpiła grupa teatralna  

z Nadarzyńskiego Ośrodka Kul-
tury ze spektaklem „Dulska”,  
a po niej – Teatr Okej Wojcie-
cha Olejnika ze sztuką pod ty-
tułem „Następny”. Maraton  
teatralny zamykał Teatr Rodzinny  
z Kań i Otrębus – grupa pod kie-
runkiem Anny Michalak-Pawłow-
skiej. „Kapturki” to wypadkowa 
miłości do teatru, profesjonalizmu 
reżysera i zapału rodziców, którzy 
postanowili niegdyś przygotować 
przedstawienie dla swoich dzieci. 
Z jednorazowej, spontanicznej ak-
cji powstał prawdziwy teatr. 

Dodatkową atrakcją obcho-
dów Światowego Dnia Teatru 

była ilustracja przestrzenna na 
podstawie wiersza Brzechwy „Do 
biedronki przyszedł żuk”,  przy-
gotowana przez Warsztat Sztuki 
Anny Żaczek-Siwczuk, która wraz 
z podopiecznymi przedstawiła ze-
branym inne oblicze teatru. 

Brwinowskie Spotkania Te-
atralne za nami, ale coś nas 

chyba jeszcze czeka, skoro Brwi-
nów tętni teatrem? Już niebawem 
rusza nowa edycja warsztatów te-
atralnych dla dzieci: „Grupa Zuzy” 
szykuje kolejną odsłonę – bardziej 
obfitą dzięki wsparciu finanso-
wemu Kredyt Banku. Wszystkie 
dzieci i młodzież zapraszamy do 
wzięcia udziału w tworzeniu no-
wego przedstawienia.

Warsztat Sztuki – Scena za-
prasza w czwartki po połu-

dniu do Ośrodka Kultury na zma-
gania z trudna sztuką tworzenia 
scenografii teatralnych.

Więcej informacji: 
www.ok.brwinow.pl

Fot. A. Gontarczyk OK (5)

Informacja z niedzieli 1 kwiet-
nia: zbiórka prowadzona po 

mszach przed kościołem św. Flo-
riana w Brwinowie pozwoliła na 
zgromadzenie kwoty 3.500,11 zł. 
Komitet Odbudowy Figury Mat-
ki Boskiej w Brwinowie prowadzi 
dalszą zbiórkę na konto bankowe:

Figura Matki 
Boskiej  

z ul. Grodziskiej

Komitet Odbudowy  
Figury Matki Boskiej  
w Brwinowie
ul. Rynek 20, Brwinów

02 9291 0001 0099 0486 2000  0010


