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Umowa na 100 tysięcy zł

Została podpisana umowa 
między wojewodą Jackiem 
Kozłowskim i gminą Brwinów: 
dzięki otrzymanej dotacji  
w ZS nr 1 w Brwinowie będzie 
realizowany projekt poprawy 
bezpieczeństwa, m.in. poprzez 
budowę systemu nowoczesne-
go monitoringu, zakup szafek 
dla gimnazjum oraz działania 
profilaktyczne: zajęcia dla 
uczniów, szkolenia dla nauczy-
cieli i konferencję dla rodziców. 

Starania o dotację  
dla Podwarszawskiego 
Trójmiasta Ogrodów: 
dobre wiadomości

Wniosek o dofinansowanie  
z tzw. środków norweskich 
projektu „Podwarszawskie 
Trójmiasto Ogrodów - poprawa 
spójności obszaru Podwarszaw-
skiego Trójmiasta Ogrodów 
poprzez współpracę w zakresie 
polityki społecznej, kształto-
wania przestrzeni publicznej, 
gospodarki wodnej i komuni-
kacji” pomyślnie przeszedł etap 
oceny formalnej. 

issn 2083-9278

Gmina Brwinów przeznacza w tym roku na inwestycje ponad 40% swojego budżetu

Wiosną inwestycje gminne ru-
szyły pełną parą. W ostatnich 
miesiącach realizacji projektu 
„Czyste życie – kompleksowa 
gospodarka wodno-ściekowa 
na terenie gminy Brwinów” są 
prowadzone prace przy bu-
dowie oraz odtworzeniu na-
wierzchni dróg. Jednocześnie 
trwa realizacja wielu innych 
zadań. Prace prowadzone są w 
mieście oraz w sołectwach na 
północy i na południu gminy.

Wakacje nad morzem
Nagrodą w konkursie "Pocztówka  
do Trzebiatowa" będzie wyjazd nad 
morze. Prace można składać do 17 VI
                                               > str. 4

Program Festiwalu 
Otwarte Ogrody
W Brwinowie 15 i 16 czerwca     
                               > str. 3
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Temat: ŚMIECI
Cała strona o śmieciach.
Pierwsze informacje  
o planowanych zmianach                    
                 > str. 2

Nowe inwestycje dostrzega się 
na początku poprzez utrud-

nienia, jakie powoduje ich reali-
zacja: mieszkańcy Brwinowa, dla 
których droga przez park miejski 
była skrótem między osiedlami  
w rejonie ul. Sochaczewskiej  
a Rynkiem, czekają z niecierpli-
wością na zakończenie prac. Do 
końca lipca zostanie wybudo-
wany tam m.in. nowy chodnik  
w głównym ciągu rowerowo-pie-
szym oraz w bocznej alejce, nowe 
oświetlenie i monitoring. 

Rozpoczęły się już prace na 
drodze Brwinów-Parzniew. 

Przebudowa obejmie odcinek 
ponad 3 km, od skrzyżowania  
ul. Pruszkowskiej z ul. Granicz-
ną w Brwinowie, gdzie powstanie 
rondo, do skrzyżowania ul. 36 P.P. 
Legii Akademickiej z ul. Przyszło-
ści w Parzniewie. Plano-

wane przedsięwzię-
cie obejmuje też 
budowę chodnika 
w Parzniewie oraz 
wzmocnienie po-
boczy. Gmina 
Brwinów pozy-
skała na ten cel 
dotacje, m.in. 
z Narodowe-
go Programu 

Sezon na inweSt yc je

Na zdjęciach od góry:  Rozpoczęły się prace na drodze Brwinów–Parzniew. Gotowy chodnik przy ul. Przejazdowej w Otrę-
busach. Ciąg rowerowo-pieszy w Owczarni wzdłuż ul. Książenickiej, w trakcie budowy. Nowe oświetlenie w Czubinie.
Obok: Trwa remont Toeplitzówki w Otrębusach. Wkrótce zakończy się budowa nowej świetlicy wiejskiej w Owczarni.

Przebudowy Dróg Lokalnych (w kwocie 2,1 mln zł). 
Łączna wartość inwestycji wynosi ponad 4 mln zł.

Widać sporo inwestycji w sołectwach: chodniki 
oraz ciągi rowerowo-piesze poprawiają bezpie-

czeństwo mieszkańców: w Owczarni oddany został  
do użytku chodnik w ul. Kazimierzowskiej (dojście  
do WKD, długość ok. 500 m) i trwają prace w ul. Ksią-
żenickiej. Dzięki dofinansowaniu ze środków Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich możliwa była budo-
wa chodnika w ul. Przejazdowej w Otrębusach.

Sołectwa, dysponując środkami w ramach fundu-
szu sołeckiego mogą wspierać i stymulować inwestycje 

na swoim terenie. Parzniew zyska boisko rekreacyj-
ne oraz budowę nowego oświetlenia w ul. Rzecznej. 
Nowe lampy zostały już zamontowane w Czubinie.

Remont Toeplitzówki w Otrębusach ma przywrócić 
blask tej zabytkowej budowli; w tym roku zostanie 

zakończona wymiana okien i obróbek blacharskich 
oraz remont elewacji i uporządkowanie terenu przed 
budynkiem. W Toeplitzówce, służącej dziś jako obiekt 
użyteczności publicznej, mieszczą się m.in. filia Bi-
blioteki Publicznej oraz przychodnia. W mniejszych 
miejscowościach tego typu miejsca sprzyjają integra-
cji mieszkańców i realizacji wielu ciekawych projek-
tów kulturalnych, edukacyjnych itp. W lipcu ma zakończyć 
się budowa świetlicy wiejskiej w Owczarni, współfinanso-
wana ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
Trwają prace wykończeniowe.

Mieszkańcy niepokoją się o losy przebudowy ul. Ja-
snej i Czubińskiej w Brwinowie. W ubiegłym roku 

wykonawca ruszył z pracami, wyprzedzając harmono-
gram. Teraz rozplanowuje prace inaczej. W związku z 
natrafieniem na tzw. kurzawkę na fragmencie drogi przy 
skrzyżowaniu z ul. F. Chopina, konieczna jest jeszcze modyfikacja pro-
jektu i uwzględnienie dodatkowego ustabilizowania gruntu.  Zgodnie z umową prace 
mają zakończyć się do końca sierpnia 2013 r. 

Wkolejnym numerze „Ratusza” znajdą się informacje o innych inwestycjach (m.in. o budowie kanalizacji 
i wodociągów poza „Czystym życiem”, pracach związanych z odwodnieniem) i postępie robót.



Gmina Brwinów jest wyjątkowa i nie pasuje do ogólnopolskich  
  statystyk demograficznych, bo mamy zarówno dodatni  

   przyrost naturalny, jak i dodatnią migrację ludności. ...     
                                    - Arkadiusz Kosiński, burmistrz gminy Brwinów 
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zbliżają się do końca przygotowania 
               do rewolucji śmieciowej

Na mocy ustawy uchwalonej w ubiegłym 
roku przez Sejm RP od 1 lipca 2013 r. gminy  
w całej Polsce są zobowiązane do zorgani-
zowania na swoim terenie systemu odbioru 
odpadów komunalnych. Gmina Brwinów 
kończy już przygotowania do wprowadze-
nia nowego systemu. Pod koniec czerwca 
mieszkańcy otrzymają kontenery, worki oraz  
szczegółowy harmonogram odbioru i infor-
macje o zasadach segregacji.
  

Strona w Internecie: 
www.eko.brwinow.pl

Koszajec, pow. 0,24 ha    
Cena wywoławcza brutto: 340 000 zł
Działka położona blisko wiaduktu nad autostradą A2,  
przeznaczona pod działalność produkcyjno-usługową.  
Przetarg odbędzie się 19 czerwca 2013 r.  Wadium w wysokości 10% 
ceny wywoławczej należy wpłacić do 17 czerwca 2013 r. włącznie.

o g ł o s z e n i e

Więcej informacji: 
Referat Gospodarki 
Nieruchomościami 
Urząd Gminy Brwinów 
ul. Grodziska 12, pok. 204   
 22 738 26 13 oraz  22 738 26 53

www.oferta.brwinow.plNa sprzedaż:
działka przy autostradzie
pod działalność 
produkcyjno-usługową

Burmistrz Arkadiusz Kosiński 
wiele razy mówił, że zmiana 
stawek opłat za śmieci będzie 
możliwa dopiero po rozstrzy-
gnięciu przetargu na wywóz 
odpadów. – Gmina nie chce i nie 
będzie zarabiać na śmieciach  
– podkreśla burmistrz Kosiński. 

System gospodarowania odpa-
dami ma się samofinansować: 

opłata pobierana od mieszkań-
ców powinna pokryć jego koszty. 
Wstępne oszacowanie kosztów 
dało stawki 12,60 zł i 22,90 zł. 
Żeby poznać rzeczywiste stawki, 
należało zaczekać do rozstrzy-

gnięcia przetargu, co nastąpi już 
niebawem. Dotychczasowe inicja-
tywy zmian przedkładane przez 
radnych, czy akcje podpisów 
mieszkańców nie mogły się oprzeć 
na wiedzy i wyliczeniach, które 
dostępne będą dopiero teraz, po 
przeanalizowaniu ofert przetar-
gowych. 

Burmistrz przygotowuje propo-
zycje i projekty uchwał, któ-

re radni będą głosować podczas 
dwóch kolejnych sesji Rady Miej-
skiej. Działania, o których mowa, 
idą w dwóch kierunkach:
1) przyjęcia programu osłono-

Zainteresowanie przetargiem 
na odbiór i zagospodaro-

wanie odpadów komunalnych 
z terenu gminy Brwinów było 
bardzo duże. Stawką w nim było 
uzyskanie zlecenia na dwa lata: 
taki okres daje firmom stabilność 
i pozwala im na rozplanowanie  

Śmieci z domów wielorodzinnych

koniecznych inwestycji, m.in. 
w sprzęt wyposażony w re-
jestratory GPS oraz kamery.  
Do Urzędu Gminy Brwinów 
wpłynęło łącznie kilkadziesiąt 
pytań od firm, które zamierzały 
wystartować w przetargu. Osta-
tecznie złożono pięć ofert.

W  chwili zamykania tego 
numeru „Ratusza” trwa-

ła jeszcze analiza ofert. Każda  
z nich musi zostać sprawdzona 
pod względem formalnym. Osta-
teczny wybór wykonawcy i pod-
pisanie umowy ma nastąpić przed 
20 czerwca 2013 r.

W przypadku decyzji o se-
gregacji odpadów zostaną 

dostarczone dwa rodzaje pojem-
ników. Umieszczone będą na nich 
wyraźne napisy i objaśnienia do-
tyczące segregacji: do jednych po-
jemników trafią odpady komunal-
ne niesegregowane (zmieszane), 
a do drugich – odpady zbierane 
selektywnie, które są surowcami 
wtórnymi. Skoszona trawa 
itp. odpady zielone odbiera-
ne będą raz na dwa tygodnie 
w okresie wegetacyjnym ro-
ślin (od 15 kwietnia do koń-
ca listopada) w mniejszych 
kontenerach, dostarczanych 

Uproszczona segregacja: łatwo i tanio
W sortowniach odpadów śmieci segregowane wysypywa-
ne są na taśmę: pracownicy wybierają odpowiednie rodzaje 
śmieci. Tak dokładna segregacja byłaby trudna do osiągnię-
cia w zwykłych warunkach: konieczne byłoby zdycyplinowa-
nie użytkowników takiego systemu i podział na wiele frakcji  
w osobnych pojemnikach: szkło białe, kolorowe, metale, osobno 
różne rodzaje plastiku, odpadki biodegradowalne itd. W gminie 
Brwinów została wprowadzona uproszczona segregacja. 

Gospodarstwa domowe, które 
zdecydują się na segregację (to jest 
opłacalny wybór – z niższą staw-
ką!) będą w zasadzie prowadzić 
podział na dwa rodzaje śmieci: 
odpady zmieszane oraz surowce 
wtórne. Jeśli chodzi o te ostatnie: 
szkło, papier, metal, plastik i opa-
kowania wielomateriałowe trafiać 
będą do jednego żółtego worka 
lub jednego oznaczonego i pod-
pisanego pojemnika na odpady 

surowce wtórne:
szkło, metal,

papier i karton,
plastik,

opakowania  
wielomateriałowe

(kartony 
po sokach) 

odpady zmieszane
(niesegregowane):
odpadki kuchenne,
środki higieniczne,

odpadki mokre,  
zatłuszczony papier 

itp.

kłopotliwe odpady, m.in.  
leki, baterie, akumulatory, tzw. wielko-
gabaryty (np. meble, dywany),  
chemikalia, gruz

segregowane. Taka prosta segre-
gacja  spełnia już kryteria zbiórki 
selektywnej. 
Brązowe worki lub dodatkowe 
kontenery na odpady zielone nie 
przydadzą się wszystkim: część 
osób decyduje się np. na kompo-
stowanie albo też nie wytwarza 
tego rodzaju odpadów. 
Zapotrzebowanie na dodatkowe 
bezpłatne worki i pojemniki na 
odpady zielone (dla zabudowy wie-
lorodzinnej) trzeba będzie zgłosić 
do Referatu Gospodarki Komu-
nalnej (pok. 10), Urząd Gminy 
Brwinów,  ul. T. Kościuszki 4A, 
tel. 22 738 25 91.
Kłopotliwe odpady (np. leki, bate-
rie albo meble czy gruz) będą zbie-
rane – w zależności od ich rodzaju 
– albo w wyznaczonych miejscach 

(np. leki w aptekach), albo 
spod posesji po uprzednim 
umówieniu terminu w Refe-
racie Gospodarki Komunal-
nej (np. meble). Szczegółowe 

informacje wkrótce w kolej-
nych materiałach informacyjnych.

wspólnotom i spółdzielniom  
w zależności od potrzeb).

O systemie kontenerowo-worko-
wym, jaki będzie obowiązywał  
w zabudowie jednorodzinnej, pisa-
liśmy w majowym numerze „Ratu-
sza”. Można znaleźć te informacje 
na stronie eko.brwinow.pl

wego zapewniającego pomoc 
osobom najuboższym, korzysta-
jącym ze świadczeń z pomocy 
społecznej, dla których opłata 
śmieciowa będzie zbyt dużym 
obciążeniem. Projekt uchwały 
znalazł się w porządku obrad sesji  
10 czerwca br. (więcej na ten temat 
w artykule powyżej),
2) przygotowania projektu 
uchwały obniżającej wysokość 
stawki opłat za odbiór odpadów; 
zostanie ona poddana pod głoso-
wanie na sesji Rady Miejskiej, któ-
rej zwołanie jest przewidywane  
na 21 czerwca br. 

odpady 
zielone:
trawa,

gałęzie
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Raz jeszcze   DZ I Ę KU J EMY   mieszkańcom gminy Brwinów,
którzy złożyli deklaracje dotyczące wysokości opłat za śmieci.
System wywozu śmieci obejmuje w tej chwili już niemal wszyst-
kie gospodarstwa domowe.
Jeśli ktoś jeszcze do tej pory nie złożył deklaracji, powinien 
uczynić to niezwłocznie, aby od 1 lipca objął go nowy sys-
tem. W czerwcu w gminie Brwinów rozpocznie się już dystry-
bucja kontenerów i worków. Zgodnie z nowymi przepisami  
firmy śmieciowe nie będą podpisywać indywidualnych umów  
na odbiór odpadów komunalnych z gospodarstw domowych.

Niezależnie od kwestii obniże-
nia opłat za odbiór odpadów 
Burmistrz złożył do Rady Miej-
skiej projekt uchwały w spra-
wie programu osłonowego, 
opracowanego z myślą o oso-
bach, których nie będzie stać 
na zapłatę jakiejkolwiek opłaty 
śmieciowej.
Projekt ten ma być głosowany na 
sesji 10 czerwca br. Zgodnie z jego 

założeniami, na pomoc finanso-
wą będą mogli liczyć mieszkańcy 
gminy Brwinów, korzystający ze 
świadczeń z pomocy społecznej 
udzielanych przez Środowisko-
wy Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Brwinowie, segregujący odpady  
i spełniający kryteria dochodo-
we, o których jest mowa w art. 8  
ust. 1 ustawy o pomocy społecz-
nej. Gmina Brwinów będzie na ten 

cel przekazywać dotację do ŚOPS. 
Najczęstszymi przyczynami uza-
sadniającymi udzielenie świad-
czeń z pomocy społecznej, a co 
za tym idzie, dającymi możliwość 
skorzystania z proponowanego 
programu osłonowego są: bezro-
bocie, niepełnosprawność i długo-
trwała lub ciężka choroba. Pomoc 
trafić ma do ludzi ubogich, którzy 
najbardziej jej potrzebują.

inicjatywa Burmistrza: program osłonowy dla najuboższych 

Szykują się zmiany w stawce opłat za śmieci: będzie taniej

Dwa razy w tygodniu będą odbierane śmieci z domów wielorodzin-
nych. Do ich gromadzenia firma wyłoniona w przetargu dostarczy 
pojemniki 1100 l (tzw. bobry).



w dwóch Słowach

Wałkuski w Zagrodzie

Wernisaż wystawy prac  
Wiesława Wałkuskiego,  
uznanego mistrza polskiej 
szkoły plakatu, odbył się pod-
czas Brwinowskiej Wiosny 
Artystycznej. Prace Wałku-
skiego można oglądać  
w brwinowskiej Zagrodzie  
do 25 czerwca 2013 r.

Mammografia 
II termin: 24 czerwca

Badanie 24 czerwca odbędzie 
się  w godz. 9.00-17.00 (prze-
rwa od 13.30 do 15.00). W 
pierwszej kolejności zapisane 
są panie, które rejestrowały się 
na badania odwołane 15 maja 
z powodu awarii sprzętu.  

Informacja i rejestracja:  
tel. (85) 676 03 32  
lub (85) 676 13 22.

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. Tadeusza Kościuszki 4a 
sekretariat zastępcy burmistrza S. Walendowskiego (tel. 22 738 25 66) 

Nie jest jeszcze znany termin rozpoczęcia przebudowy ul. Pszcze-
lińskiej (choć gmina Brwinów doprowadziła do przygotowania do-
kumentacji i uzyskania pozwolenia wojewody), ale już wiadomo,  
że nie obejdzie się bez protestów. Ekolodzy sprzeciwiają się wycin-
ce lip rosnących wzdłuż drogi.

Niepokój wywołało znakowa-
nie drzew przeprowadzone 

w maju przez Mazowiecki Zarząd 
Dróg Wojewódzkich. – Przepro-
wadziliśmy jedynie ich wstępną in-
wentaryzację – uspakajała w TVP 
Info rzecznik MZDW Monika 
Burdon. – Nie oznacza to jednak 
wycinki wszystkich oznaczonych 
drzew. Podobne oznaczenia poja-
wiały się też w ubiegłych latach.

Mieszkańcy zaczęli zbierać 
podpisy pod listem prote-

stującym przeciw wycince drzew. 
Fundacja Ekorozwoju z Wrocła-
wia wystąpiła o przyznanie jej sta-

tusu strony w dalszym postępo-
waniu. – Burmistrz wyrazi zgodę 
na wycinkę drzew tylko w takim 
zakresie, w jakim będzie to nie-
zbędne do zrealizowania inwesty-
cji. Żadne inne drzewo nie zosta-
nie wycięte – podkreśla zastępca 
burmistrza Sławomir Walendow-
ski. Już planowane są wspólne wi-
zje lokalne i spotkania ekologów 
oraz urzędników.
Na zdjęciu powyżej: Po burzy i ule-
wie, jaka przeszła nad Brwinowem 
3 czerwca złamany konar lipy za-
wisł niebezpiecznie nad jezdnią. 
Na pomoc ruszyli strażacy.
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Seniorzy w  internecie: z latarnikiem łatwiej!

Brwinowska wiosna artystyczna
W sobotę 25 maja w dworku Zagroda zagościła VII Brwinowska 
Wiosna Artystyczna. Znalazło się tu miejsce dla różnego rodza-
ju sztuk: od sztuki słowa po malarstwo, fotografię oraz muzykę  
i taniec. Bohaterami tego dnia byli artyści: od utalentowanych ama-
torów w różnym wieku, po uznanych mistrzów muzyki i grafiki.

Na scenie ustawionej w ogrodzie występowali uczniowie brwinow-
skich szkół, prezentując swoje talenty m.in. w muzyce i recytacji.  

Brwinowska Wiosna Artystyczna promuje młode talenty! Również 
słuchaczki Uniwersytetu Każdego Wieku przygotowały swój program 
artystyczny pod kierunkiem Anny Abramowicz.  

Koncert muzyki klasycznej, podczas którego muzycy z kwartetu 
Prima Vista wraz  z gościnnie występującymi tego dnia instru-

mentalistami wykonali m.in. 
utwory z cyklu „Karnawał 
zwierząt” Camille'a Saint-Saën-
sa. Ciekawa opowieść skrzyp-
ka Józefa Kolinka zachęcała 
najmłodszych do uważnego 
przysłuchiwania się kolejnym 
utworom. 

Wy d a r z e n i e m 
dnia był werni-

saż wystawy plakatu 
Wiesława Wałkuskie-
go (więcej obok: „W 
dwóch słowach”)

Współorganiza-
torami Wiosny 

byli Ośrodek Kultury 
w Brwinowie oraz Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Tartak.
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Lipy przy ul. Pszczelińskiej

Osoby starsze często czują obawę przed rozpoczęciem korzystania z komputerów i 
smartfonów. Z myślą o nich Klara Sielicka-Baryłka zdobyła grant na realizację projektu 
„Cyfrowe klucze do Brwinowa – seniorzy przeciw e-wykluczeniu”. 
Pani Klara jest jednym z działających w całej Polsce ponad 2600 „latarników”, czyli wolontariuszy, 
którzy w ramach programu „Polska Cyfrowa Równych Szans” zachęcają osoby starsze do korzysta-
nia z Internetu i prowadzą dla nich nieodpłatne szkolenia. Więcej informacji w artykule na stronie 
www.brwinow.pl . Zapraszamy na najbliższe spotkania: 15 czerwca, godz. 10-13 w Otrębusach,  
podczas Festiwalu Otwarte Ogrody punkt informacyjny dla seniorów w bibliotece w Toeplitzówce. 
18 czerwca, godz. 11.30-13 w Środowiskowym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brwinowie  
zajęcia „Jak zgrywać zdjęcia z aparatu i telefonu na komputer i co dalej z nimi można zrobić?”

FOT. PR  (2)

z a p r o s z e n i e

Gmina  
Brwinów

 

Zwiedzanie  
Stacji Uzdatniania 
Wody

sob 15 VI  godz. 10-14
ndz 16 VI  godz. 15-17
Brwinów, ul. 11 Listopada 5
(północna strona miasta,  
w pobliżu ul. Sochaczewskiej)

Skąd się 
bierze 
woda 

w kranie?



RAtusz4
B i u l e t y n  i n f o r m a c y j n y  
U r z ę d u  G m i n y  B r w i n ó w

 Redakcja biuletynu: Biuro Promocji (PR)  
 Urząd Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12
 e-mail: promocja@brwinow.pl   
 

„Ratusz” dostępny jest w budynkach Urzędu Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej oraz ul. T. Kościuszki, 
w Gminnym Ośrodku Kultury, Bibliotece Miejskiej w Brwinowie i jej filii w Otrębusach oraz u sołtysów  
– część nakładu dostarczana jest do bezpośrednio do mieszkańców lub do skrzynek pocztowych  
na zasadach wolontariackich. „Ratusz” wykładany jest także w punktach handlowych: kioskach  
i sklepach w Brwinowie, Otrębusach i Kaniach.

w dwóch Słowach

Gmina Brwinów  
wyróżniona

Certyfikat Sportowa Gmina 
2013 jest potwierdzeniem do-
brego kierunku działań: roz-
woju infrastruktury sportowej  
i wspierania kultury fizycznej. 

W tabeli poniżej – kolejna część informacji o bezpłatnej pomocy, którą oferuje Środowiskowy Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Brwinowie. 

ośrodek Pomocy Społecznej pomaga rodzinom Z a w o d y  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

XiV Mistrzostwa w wyciskaniu Sztangi Leżąc o Puchar Gminy Brwinów

o g ł o s z e n i e

W zawodach, które odbyły się 8 czerwca 2013 r., wystartowało 59 zawodników z całej Polski. Kierownik sekcji kulturystycznej Wojciech 
Nitecki tym razem zajął IV miejsce, ale wszyscy zawodnicy TG Sokół z Brwinowa pokazali ducha walki, a kilkoro stanęło na podium.

Na zdjęciu z lewej: Podczas mistrzostw rywalizowały również panie – Elżbie-
ta Nitecka zajęła II miejsce. Powyżej: zawody weteranów, w których wystartował 
Wojciech Nitecki. Z prawej: Mistrzostwa odbyły się w tym roku w ZS nr 1 w Brwinowie. 

Dziecięca liga judo i jujitsu

Dobra gra młodych piłkarzy naprzodu

Zawody I Mazowieckiej Ligi Judo i Jujitsu odbyły się 18 maja br.  
w Brwinowie. Organizatorem tego całodniowego święta sztuk wal-
ki było Stowarzyszenie Długa Ławka.

Młodzi piłkarze BKS Naprzód dzielnie radzą sobie w rozgrywkach 
ligowych. Fragmenty relacji z meczu rozegranego 25 maja, przygo-
towanej przez wiceprezesa BKS Naprzód Wojciecha Świercza, przy-
bliżają emocje towarzyszące rozgrywkom.

Młodzi uczestnicy z gminy Brwi-
nów oraz dziewięciu okolicz-
nych klubów zaprezentowali się 
w 10 kategoriach jujitsu i judo. 
– Emocje udzielały się  dzieciom 
i ich rodzicom, a hala ZSO przy  
ul. Żwirowej trzęsła się w posa-
dach od głośnego dopingu – re-
lacjonował kierownik sekcji An-
drzej Pilipczuk.
Na wyróżnienie zasługują wystę-
py Oli Gomuły, Borysa Owockie-
go i Karoliny Jankowskiej. Jed-
nym z najładniejszych rzutów w 
turnieju jujitsu popisał się Walde-
mar Zdybel, zwycięzca w kategorii 
rocznik 2003 chłopców.

Gmina Brwinów udzieliła dotacji na organizację imprezy w ramach wspierania działalności pożytku publicznego w dziedzinie kultury fizycznej.

więcej zdjęć  w albumie na:www.facebook.com/Brwinow

Impreza została zorganizowana 
przy wsparciu finansowym Gmi-
ny Brwinów, w ramach dotacji 
na działalność pożytku publicz-
nego. W pomoc zaangażowali się 
także: Gminny Ośrodek Kultury  
w Brwinowie, Niepubliczne 
Przedszkole Tuptuś oraz Towa-
rzystwo Gimnastyczne Sokół.

Nasza drużyna przystąpiła do 
meczu z wiceliderem Kosą Kon-
stancin z myślą wywalczenia ko-
rzystnego wyniku, ale zadanie 
wydawało się trudne. Od początku 
inicjatywę w grze miała drużyna 
z Konstancina, lepsze wyszkolenie 
techniczne, duża szybkość akcji  
i zgranie poszczególnych forma-
cji to efekt aktualnego miejsca w 
tabeli (2 miejsce). Nasza drużyna 
przeciwstawiła wiceliderowi ol-
brzymią determinację i wolę walki 
i pomimo wyraźnej przewagi Kosy 
do przerwy to my mieliśmy swoje 
szanse tj. atomowy strzał w słupek 
z rzutu wolnego M. Mroczkowskie-
go oraz idealną sytuację do strzele-
nia bramki przez Sz. Śmiecińskie-
go. Do przerwy 0:0, gdzie duża w 
tym zasługa naszego bramkarza 
A. Lewandowskiego. Z obawami 
rozpoczynaliśmy drugą połowę 
dlatego, że nasza ławka rezerwo-
wych była skromna. Dobrym posu-
nięciem trenera Parzuchowskiego 

było wprowadzenie najmłodszego 
(2002 r.) i najmniejszego zawod-
nika na boisku M. Śmiecińskiego, 
który rozruszał naszą linię ataku, 
inicjując co jakiś czas składne ak-
cje i pokazując charakter w walce 
z silniejszym fizycznie rywalem.  
I niemożliwe stało się możliwe. Na 
7 minut przed końcem M. Mrocz-
kowski strzela z rzutu karnego 
bramkę i prowadzimy 1:0. Jeszcze 
nie ochłonęliśmy z radości, gdy 
na 2:0 podwyższa po pięknej akcji 
całego zespołu D. Bogucki i Kosa 
już nie zdołała się podnieść po tej 
bramce. Niespodzianka stała się 
faktem, prze-
ciwnicy 
nie spo-
dzie-
wali się 
takiego 
obrotu 
sprawy.

Zapraszamy 
na stronę

sport.brwinow.pl
- relacje, zaproszenia -

piłka, tenis, judo
i nie tylko

FO
T.

 P
R 

(4
)

FO
T.

 P
R


