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Zdolne dzieci ze świetlic
Dzieci ze świetlic prowadzonych przez 
Dział Wspierania Rodziny ŚOPS  
uczestniczą w konkursach plastycznych: 
z powodzeniem!    > str. 4

Zofia Gajewska
Honorowa Obywatelka Gminy  
Brwinów została odznaczona  
przez Prezydenta RP wysokim  
odznaczeniem państwowym    > str. 3

Inwestycje 
W budżecie gminy Brwinów 
na 2014 r. na inwestycje  
przeznacza się  
ponad 21 mln zł         > str. 2

kości 1.683.847,75 zł został usta-
lony na bezpiecznym poziomie. – 
Z kredytów i pożyczek będziemy 
korzystać z głową – podkreśla 
burmistrz Arkadiusz Kosiński. 
– Jestem przeciwnikiem zadłu-
żania gminy na granicy dozwo-
lonych wskaźników, choćby z 
tego powodu, że jeśli nadarzy 
się okazja pozyskania dużego 
dofinansowania będziemy mieli 
możliwości wzięcia kredytu na 
wkład własny. Jak widać było  

w dwóch Słowach
Rok w Gminie Brwinów 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na mocy uchwały Rady Miej-
skiej w Brwinowie rok 2014  
w gminie Brwinów został usta-
nowiony Rokiem Bohaterów 
Września 1939. Przypadająca  
w tym roku 75. rocznica bitwa 
pod Brwinowem będzie okazją 
do przypomnienia bohaterstwa 
żołnierzy oraz godnej naśladowa-
nia postawy ludności cywilnej.

Nowy komendant Straży 
Miejskiej w Brwinowie 
 
 
 
 
 
 
 
Z początkiem Nowego Roku 
rozpoczął pracę w Brwinowie 
komendant Tomasz Kowalski. 
Jest magistrem bezpieczeństwa 
wewnętrznego. Do końca 2013 r. 
pracował jako naczelnik VI Od-
działu Terenowego, na Pradze 
Północ, Targówku i Białołęce. 
Jednocześnie był  Dowódcą  
Kompanii Reprezentacyjnej  
Straży Miejskiej m. st. Warszawy. 

Konkurs dotacyjny: sport

Burmistrz Gminy Brwinów 
ogłosił otwarty konkurs ofert 
na realizację zadania publiczne-
go w 2014 r. w zakresie wspiera-
nia i upowszechniania kultury 
fizycznej (na podstawie przepi-
sów Ustawy o działalności po-
żytku publicznego i o wolonta-
riacie). Termin składania ofert: 
do 10 lutego 2014 r.

Terminy mammografii

Badania w mammobusie par-
kującym przy Urzędzie Gminy 
będą wykonywane w Brwino-
wie w dniach 15, 24 i 26 lutego 
oraz od 1 do 3 i 5 marca. 

Budżet gminy Brwinów na 2014 r.: ponad 86 mln zł

i ZS w Żółwinie), dotacje dla 
przedszkoli niepublicznych oraz 
dowóz dzieci do szkół, a także in-
westycje oświatowe gmina Brwi-
nów wyda niemal 40% swojego 
budżetu.  Zakończy się budowa 
przedszkola po północnej stronie 
Brwinowa i zacznie budowa szko-
ły w Otrębusach.

Sumując wszystkie wydatki 
inwestycyjne, można zauwa-

żyć, że gmina Brwinów prze-
znacza na ten cel niemal jedną 
czwartą budżetu i jest w czołów-
ce wśród gmin naszego regionu.  
Więcej o inwestycjach      >>> str. 2

Rada  
  Miejska  

w Brwinowie 
przyjęła budżet gminy 
na 2014 r. 

Projekt budżetu uzyskał wcze-
śniej pozytywną opinię Re-

gionalnej Izby Obrachunkowej, 
instytucji nadzorującej działania 
samorządu. Duża w tym zasługa 
skarbnika gminy Brwinów Elż-
biety Doloty, która czuwa nad sta-
nem finansów gminy.

Dochody gminy Brwinów 
zostały ustalone w kwo-

cie 84.479.169,30 zł, a wydatki – 
86.163.017,05 zł. Deficyt w wyso-

 
 

 
w 2013 r., 

gmina Brwinów 
chętnie wykorzystuje wszelkie 

nadarzające się okazje, by pozy-
skiwać środki zewnętrzne. Dwa 
największe obszary wydatków 
to, także w budżecie na 2014 r., 
oświata i inwestycje.

Na utrzymanie trzech sa-
morządowych przedszkoli 

(dwóch w Brwinowie i jednego w 
Otrębusach) oraz czterech zespo-
łów szkół (ZS nr 1 w Brwinowie, 
Zespół Szkół Ogólnokształcących 
w Brwinowie, ZS w Otrębusach  

Młodzi, zdolni, odnoszący sukcesy: stypendyści gminy Brwinów

Młodzi ludzie, którzy w ubie-
głym roku szkolnym od-

nieśli znaczące sukcesy naukowe 
lub sportowe, zostali nagrodzeni 
10-miesięcznymi stypendiami. 
Stypendia mają być wsparciem 
dla osób, których dotychczaso-
we osiągnięcia, zdolności i za-
interesowania wykraczają poza 
program szkolny lub program 
studiów. W tekście poniżej zosta-
ły podane tylko niektóre zdoby-
te tytuły. Szczegółowe opisy we 
wnioskach stypendialnych doku-
mentują imponujące osiągnięcia.  

Jan Bednarski 
(na zdjęciu z le-
wej) – uczeń gim-
nazjum, uzyskał 
m.in. tytuł laure-
ata w Wojewódz-
kim Konkursie 
Matematycznym.
Kuba Ciekański 
(na zdjęciu z pra-
wej) – student 
Politechniki Rzeszowskiej na kie-
runku lotnictwo i kosmonautyka, 
zajął II miejsce na Ogólnopol-
skich Warszawskich Zawodach 

Zdolni, ambitni, pracowici i odnoszący sukcesy w nauce i sporcie – takich dwunastu młodych ludzi gmina Brwinów nagrodziła stypendiami. 
Dyplomy stypendialne zostały wręczone 30 grudnia 2013 r. przez burmistrza Arkadiusza Kosińskiego i przewodniczącego Rady Miejskiej  
w Brwinowie Sławomira Rakowieckiego.

Samolotowych. Jest zawodnikiem 
samolotowej kadry narodowej ju-
niorów.
Zuzanna Fijak – uczennica gim-

nazjum, zajęła I miejsce w mię-
dzynarodowych zawodach lekko-
atletycznych.
Dokończenie artykułu     >>> str. 4   



Do niedawna byłem zdeklarowanym przeciwnikiem wyposażania straży 
miejskich w fotoradary. Jednakże, wobec tego co wyprawiają nasi "królowie 

dróg", pędząc z zawrotnymi prędkościami po ulicach Brwinowa i zamieszkałe 
tereny naszych wsi i mając za nic bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów i innych 
kierowców, zmieniłem zdanie.       - Arkadiusz Kosiński, burmistrz gminy Brwinów                           
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w dwóch Słowach

Rondo F. Nowosielskiego

Rondo u zbiegu ulic Pruszkow-
skiej i Granicznej otrzymało 
imię Feliksa Nowosielskiego 
(1800–1864), urodzonego  
w Brwinowie uczestnika po-
wstania listopadowego (m.in. 
walk pod Arsenałem, Olszynką 
Grochowską oraz obrony Woli), 
odznaczonego Złotym Krzyżem 
Virtuti Militari. Nowosielski 
był działaczem emigracyjnym. 
W książce „O kształceniu serca” 
opisał obowiązki każdego Pola-
ka w rozwijaniu cnót stanowią-
cych o sile całego narodu. 

Inwestycje w 2014 r.: przedszkole, szkoła, drogi... i jeszcze więcej

Gmina Brwinów w 2014 roku 
blisko 25% wszystkich wydat-
ków planuje przeznaczyć na 
inwestycje. Będzie to przede 
wszystkim realizacja projek-
tów związanych z oświatą oraz 
gminnymi drogami.

W budżecie gminy Brwinów po-
nad 21 mln zł zostało zarezerwo-
wane na inwestycje. Część z nich 
jest kontynuacją działań prowa-
dzonych w ubiegłym roku, część 
się dopiero rozpocznie poprzez 
przygotowanie dokumentacji pro-
jektowych i ogłoszenie przetar-
gów, a sama ich realizacja rozłożo-
na będzie w czasie.
Lista planowanych zadań:
• zakończenie budowy przedszko-
la po północnej stronie Brwinowa, 
przy ul. Marszałka Piłsudskiego,
• wykonanie elewacji budynku 
przedszkola przy ul. Lilpopa,
• rozpoczęcie rozbudowy szkoły 
w Otrębusach. Na ten cel przezna-
czono kwotę ponad 16 mln zł. Bu-
dowa ma się zakończyć w 2015 r.
• przy Zespole Szkół nr 1 w Brwi-
nowie przebudowane zostaną uli-
ce Moczydłowskiego i Lipowa. Zy-

s k a j ą 
m . i n . 
s k r z y -
ż o w a n i a 
w y n i e s i o n e 
zapewniające bez-
pieczeństwo osobom 
poruszającym się w tym 
rejonie. Powstanie nowa zatoka 
autobusowa i nowe ogrodzenie 
szkoły.
•  przebudowa ulic Łomżyńskiej 
(odc. Ciechanowska-Wileńska) 
oraz Płockiej (odc. Wileńska-Gli-
niana) w zakresie nawierzchni 

jezdni, chodnika oraz odtworze-
nia odwodnienia,
• opracowanie dokumentacji, a 
następnie przebudowa w latach 
2014-2015 fragmentu ul. Socha-
czewskiej na odcinku od ul. 11 
listopada do osiedla „Źródlane” 

wraz z ka-
n a l i z a c j ą 
deszczową 
oraz ulic 
Z g o d a 
i Armii 
Krajowej,
• przygoto-
wanie do-
kumentacji 

przebudowy 
ulic Łosia oraz 

Zamkowej w 
Otrębusach i Lil-

popa w Brwinowie, 
• przebudowa ulic 

Piłsudskiego (w 2014 r.) 
oraz ul. Wiosennej w Ka-

niach (w planach na rok 2015, 
ale uzyskanie dofinansowania 
zewnętrznego może przyśpieszyć 
realizację tej inwestycji)
• budowa ścieżki spacerowo-edu-
kacyjnej przy ul. Biskupickiej  
w ramach projektu „Brwinowskie 
Glinianki”
• budowa chodnika i ciągu pie-
szo-rowerowego we współpracy  

z gminą Błonie, który połączy 
Czubin z Rokitnem, na odcin-
ku od Domu Pomocy Społecznej  
w Czubinie do drogi wojewódz-
kiej nr 700 w Rokitnie oraz w pa-
sie drogi powiatowej 1509W na 
odcinku od DPS do skrzyżowania 
z drogą gminną w Czubinie,
• rozpoczęcie prac związanych  
z opracowaniem dokumentacji 
projektowej budowy obwodnicy 
wsi Moszna, której realizacja prze-
widziana jest na lata 2015-2016,
• zakończenie budowy kanalizacji 
sanitarnej w Domaniewie, Doma-
niewku i Mosznie.
Plany inwestycyjne mogą jeszcze 
ulec zmianie: już po uchwaleniu 
budżetu gminy na 2014 r. nadeszła 
informacja o przyznaniu gminie 
Brwinów kwoty prawie 500 tys. zł 
na projekt „Pola Parzniewskie”, 
który obejmuje m.in. budowę 
ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż 
drogi Brwinów–Parzniew.

Zakup sprężar-
ki był możliwy 

dzięki porozumieniu 
zawartemu między 
gminą Brwinów a 
spółką Kosmepol sp. 
z o.o., która przeka-
zała gminie na ten cel 
kwotę 42 120,00 zł. 
Kompresor MSA 280 
EFI z wyposażeniem 
będzie służył do napełniania butli 
aparatów powietrznych ochro-
ny dróg oddechowych strażaków 
Ochotniczych Straży Pożarnych 
z gminy Brwinów, jak również 
posterunku Jednostki Ratowni-
czo-Gaśniczej Państwowej Straży 
Pożarnej z Pruszkowa.

– Aparaty powietrzne butlowe  
w połączeniu z maską są przezna-
czone do izolowania dróg odde-
chowych przy pracy, ratowania lub 
ewakuacji osób poszkodowanych 
z atmosfery zanieczyszczonej sub-

Prezenty dla brwinowskiej straży pożarnej
Dzięki wsparciu firmy Kosmepol L’Oreal brwinowska jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej zyskała 
nowy kompresor do pompowania butli powietrznych aparatów ochrony dróg oddechowych. Gmina 
Brwinów sfinansowała zaś wymianę drzwi w budynku OSP.

s t a nc ja m i 
szkodliwy-
mi (gazy, 
pary, pyły) 
lub z at-
mosfery nie 
n a d a j ą c e j 
się do od-
dycha n ia , 
w której 
zawar tość 

tlenu może wynosić poniżej 17%. 
Kompresor ten może jednocze-
śnie ładować 5 butli na sprężone 
powietrze o ciśnieniu 200 i 300 
barów. Ładowane 
powietrze jest zdat-
ne do oddychania 
i spełnia wszystkie 
normy. Kompresor 
posiada moleku-
larne sito i wkłady 
filtracyjne z węgla 
aktywnego o dużej 
wydajności. Małe 
szybkości robocze 

gwarantują długą i bezproble-
mową pracę tego urządzenia. Po-
nadto wyposażony jest w system 
monitoringu jakości powietrza ze 
stałym czujnikiem rozłączającym 
automatycznie urządzenie - wyli-
cza Krzysztof Newen, komendant 
gminny OSP w Brwinowie.

W budynku OSP przy ulicy 
Pszczelińskiej zostały wy-

mienione drzwi: stare, dwuskrzy-
dłowe, otwierane ręcznie zostały 
zastąpione nowymi otwieranymi 
automatycznie. Koszt tej inwesty-
cji wraz z przebudową instalacji 

c.o. oraz 
p r a c a m i 
mu ra rsko -
-ma la rsk i-
mi to około  
32 tys. zł.

Projekt „Pola Parzniewskie – 
szlak historyczno-przyrodni-

czy” obejmuje m.in. budowę ścież-
ki rowerowej o długości 1,8 km,  
z nawierzchnią z betonu asfal-
towego. Planowany ciąg ma być 
oświetlony oraz oznakowany ta-
blicami informującymi m.in. o 
bitwie pod Brwinowem, stoczonej 
w tym rejonie we wrześniu 1939 r. 
przez oddziały 28 DP, oraz o wa-
lorach przyrodniczych obszarów 
chronionego krajobrazu w dolinie 
Zimnej Wody. Mają powstać tam 
dwa miejsca rekreacji: pierwsze 
w okolicy granicy przebiegającej 
między Brwinowem i Parznie-
wem, drugie przy rzece Zimna 
Woda w Parzniewie. Najmłodsi 
będą mogli skorzystać z usta-
wionych tam zabawek, a dorośli 
z urządzeń fitness służących do 
ćwiczeń na świeżym powietrzu.  

W ramach projektu przy PKP 
w Brwinowie zostanie usta-

wiona wiata na rowery. Posłuży 

Dotacja na „Pola Parzniewskie”
Dobra wiadomość na początku roku: gmina Brwinów uzyskała unijne 
dofinansowanie m.in. na budowę ciągu pieszo-rowerowego z Brwi-
nowa do Parzniewa. Realizacja projektu planowana jest w 2014 r.

ona zarówno osobom, które będą 
chciały zostawić rower w bez-
piecznym miejscu w pobliżu sta-
cji, jak i tym, którzy zatrzymają się 
w Brwinowie w celach turystycz-
nych.  Zostanie też wyremontowa-
ny pomnik poświęcony poległym 
w bitwie pod Brwinowem znajdu-
jący się na Rynku, a we wrześniu 
zostaną zorganizowane wydarze-
nia upamiętniające 75. rocznicę 
bitwy. W planach są m.in.: wy-
stawa historyczna i rekonstrukcja 
przebiegu bitwy.

Na zdjęciu: Gładki asfalt na trasie 
Brwinów–Parzniew. Teraz na bez-
pieczną drogę czekają jeszcze rowe-
rzyści i piesi. 

FOT. OBOK:  
URZĄD GMINY 

BRWINÓW 

FOT. KOMPRESORA: 
OSP BRWINÓW



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 i bezpłatny z terenu gminy 986) 

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

Burmistrz Gminy Brwinów  
informuje o ogłoszeniu trzeciego  
przetargu ustnego nieograniczonego  
na wydzierżawienie nieruchomości  
 niezabudowanej na okres do 3 lat,  

        stanowiącej własność Gminy Brwinów.

Oznaczenie nieruchomości:  
P a r z n i e w  działka nr ew. 90/32  
o pow. 3.1414 ha, KW WA1P/00110754/1
Cena wywoławcza za dzierżawę nieruchomości: 
2 360,00 zł brutto, podatek VAT w stawce zw. 
(opłata roczna).
Termin i miejsce przetargu: 19 lutego 2014 r. godz. 1100  
Urząd Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12 
Wysokość wadium: 236,00 zł
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania  
przestrzennego: 7-UO – tereny usług oświaty,   
celeM DzIerżawy jest wykorzystanIe rolnIcze.  
Klasy gruntów wchodzące w  skład nieruchomości:  
R-IVa 2,4336 ha, R-IVb 0,6305 ha, W – 0,0773 ha.
* Wpływ wadium do kasy Urzędu lub na konto,  
najpóźniej do dnia 13.02. 2014 r. Miejsce wywieszenia 
publikacji pełnego ogłoszenia o przetargu:  
na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Brwinów  
przy ul. Grodziskiej 12 i ul. Kościuszki 4A, na stronach: 
www.brwinow.pl, www.brwinow.bipst.pl

Więcej informacji: 
referat Gospodarki nieruchomościami
Urząd Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12, 
pok. 204, tel. 22 738 26 13 lub 22 738 26 53
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Decyzją Prezydenta RP Broni-
sława Komorowskiego Zofia 

Gajewska została odznaczona za 
bohaterską postawę i niezwykłą 
odwagę wykazaną w ratowaniu 
życia Żydom podczas II wojny 
światowej oraz wybitne zasługi 
w obronie godności człowieczeń-
stwa i praw ludzkich. Wraz z ro-
dzicami i siostrą z narażeniem 
życia pomagała ukrywającym się 
po „aryjskiej stronie” osobom na-
rodowości żydowskiej. Ta pomoc 
trwała do stycznia 1945 r. Krzyż 
Komandorski Orderu Odrodze-
nia Polski otrzymała także Wanda 
Kołomijska, siostra pani Zofii.

Zofia Gajewska niemal przez 
całe swoje życie związana 

była z Brwinowem. Przez wiele 
lat przewodniczyła brwinowskie-
mu kołu Towarzystwa Opieki nad 
Zabytkami. Jest członkiem To-
warzystwa Przyjaciół Brwinowa i 
wybitnym znawcą historii miasta, 
współautorką książek „Cmen-

odznaczenie dla zofii Gajewskiej
Honorowa Obywatelka Brwinowa Zofia Gajewska otrzymała Krzyż 
Komandorski Orderu Odrodzenia Polski. W imieniu Prezydenta RP 
odznaczenie wręczył minister Maciej Klimczak.

tarz w Brwinowie” oraz albumu 
„Brwinów”. Jako przewodniczą-
ca koła TOnZ ocaliła od zapo-
mnienia niejeden pomnik i ślad 
brwinowskiej przeszłości. Była 
inicjatorką odnowienia kapli-
cy Marylskich na brwinowskim 
cmentarzu. Jest Honorowym 
Obywatelem Brwinowa od 2005 r. 
Otrzymała liczne odznaczenia: 
srebrny i złoty Krzyż Zasługi, 
Krzyż Armii Krajowej, Warszaw-
ski Krzyż Powstańczy, dwukrot-
nie Odznakę Zasłużonego Dzia-
łacza Kultury, Złotą Honorową 
Odznakę PTTK, Złotą Odznakę 
Stowarzyszenia Polskich Arty-
stów Muzyków, Złotą Odznakę za 
Opiekę nad Zabytkami, Odznakę 
Weterana Walk za Niepodległość, 
Odznakę Pamiątkową Akcji „Bu-
rza”, Rozetę za Zasługi dla ZHP.

Uroczystość wręczenia Krzy-
ża Komandorskiego Orde-

ru Odrodzenia Polski odbyła się  
23 grudnia 2013 r. w Trzciance.

z a p r o s z e n i a

Burmistrz Arkadiusz Kosiński 
wraz z kierownikiem Urzędu 

Stanu Cywilnego Mirosławą Osę-
ką zaprosił jubilatów z długim sta-
żem małżeńskim na uroczystość 
wręczenia medali za długoletnie 
pożycie małżeńskie. Bohaterowie 
uroczystości ślubowali miłość, 
wierność i uczciwość małżeńską  
1963 r., a jedna z par nawet w 1956 
r. Medale otrzymali państwo An-
tonina i Ryszard Olejniczakowie, 
Teresa i Jan Grabowscy, Irena  
i Marian Gipsiakowie, Elżbieta 
oraz Bogusław Bukrabowie,  Ali-
cja i Witold Koneccy oraz Elżbieta 
i Tadeusz Jóźwikowie.

Pół wieku małżeństwa
W piątek 17 stycznia 2014 r. sześć kolejnych małżeństw mieszkających w gminie Brwinów odebrało z rąk 
burmistrza Arkadiusza Kosińskiego medale przyznane przez Prezydenta RP.

Życzenia zdrowia i dalszego da-
rzenia się miłością i szacun-

kiem składali burmistrz Arka-
diusz Kosiński oraz wiceprzewod-
niczący Rady Miejskiej w Brwi-
nowie Zbigniew Kurządkowski. 
Jubilaci otrzymali również kosze 
wypełnione słodyczami oraz bu-
kiety kwiatów. Do gratulacji i ży-
czeń przyłączyły się dzieci i wnu-
ki, a także prawnuki jubilatów. 
We wspólnym świętowaniu wzięli 
też udział przyjaciele par z ponad 
półwiecznym stażem. Na sali po-
jawił się okazały tort z napisem 
„Jubileusz małżeństwa”, zapro-
szeni goście wznieśli toast lampką 

szampana i głośno zaśpiewali ju-
bilatom „Sto lat”. Na skrzypcach 
akompaniował Łukasz Parcheta.

Pary małżeńskie, które w naj-
bliższym czasie obchodzić 

będą okrągłą 50. rocznicę za-
warcia związku małżeńskiego, 
oraz pary, które są małżeństwem 
dłużej niż 50 lat, a nie otrzyma-
ły jeszcze jubileuszowych medali 
przyznawanych przez prezydenta 
RP za długoletnie pożycie mał-
żeńskie, proszone są o kontakt 
z Urzędem Stanu Cywilnego  
w Urzędzie Gminy Brwinów pod 
numerem telefonu 22 738 25 61.

p o d z i ę k o w a n i e

Dyrektor Zespołu Szkół w Otrębusach Urszula Wojciechowska 
i nauczyciel fizyki Maria Specjalska 

pragną serdecznie podziękować 
prof. nzw. dr hab. inż. Maciejowi Sypkowi, dr inż. Jarosławowi Suszkowi, 

mgr inż. Izabeli Ducin i mgr inż. Karolowi Kakarenko 
za przeprowadzenie dnia 10 grudnia 2013 r. niezmiernie interesujących zajęć z optyki 

pt. „Iluzje optyczne, widzenie przestrzenne, techniki termowizyjne”.          (>>> relacja uczennicy na str. 4)
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Właściciel Hotelu Las Euge-
niusz Zielenkiewicz, aktor-

ka Grażyna Wolszczak i reżyser 
Cezary Harasimowicz – jurorzy 
konkursu. To właśnie oni zade-
cydowali o przyznaniu nagrody 
głównej – tygodniowego pobytu  
w Hotelu Las w Karkonoszach 
dzieciom ze świetlicy ŚOPS  
w Otrębusach.

Wyjątkowo imponująca pra-
ca, takiego pomysłu to jesz-

cze naprawdę nie było – jurorzy 
zachwycali się kalendarzem wy-
konanym przez dzieci ze świetlicy 
ŚOPS w Otrębusach. W ostatnim 
tygodniu lutego laureaci spędzą 

wymarzone ferie w ekskluzyw-
nym hotelu z licznymi atrakcjami.

Dwie prace ze świetlic Środo-
wiskowego Ośrodka Pomocy 

Społecznej zostały zgłoszone do 
32. edycji ogólnopolskiego konkur-
su plastycznego. Duże wrażenie na 
jurorach zrobiła również praca wy-
konana przez dzieci ze świetlicy w 
Żółwinie. – Bardzo, bardzo blisko 
do zakwalifikowania się… Byli 
bardzo blisko, po długich dysku-
sjach po prostu musieliśmy kogoś 
wybrać – tak mówił juror o wyjąt-
kowej bombce świątecznej. Było o 
krok od zwycięstwa i dla drugiej 
grupy świetlicowej.

Gratulujemy dzieciom ze świe-
tlicy ŚOPS, przy ul. Krótkiej 

10 w Otrębusach i życzymy fanta-
stycznego, zimowego wypoczyn-
ku. Galeria zdjęć prac i nagranie 
audycji radiowej dostępne na:  
www.sops.brwinow.pl

– Agnieszka Olejniczak 
kierownik Działu Wspierania Rodziny

Dzieci ze świetlicy w otrębusach 
wygrały zimowisko

Ogólnopolski konkurs radiowej Trójki „Wymarzone wakacje” roz-
strzygnięty: dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej w Otrębusach 
nagrodzone!

Realizowany w 2013 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Brwinowie 
projekt „ID Kultury” umożliwił przyznanie dotacji na różne cieka-
we inicjatywy społeczników.  Jednym z nich był projekt „Koszajecki 
Garaż Babski”, który prezentuje jego pomysłodawczyni.

Mazowiecka 
Gmina 
Roku 2013

NAGRODY 
I WYRÓŻNIENIA 
DLA GMINY BRWINÓW

Celem działań podejmowa-
nych w ramach projektu było 

poszerzenie dostępu do kultury, 
stworzenie warunków sprzyja-
jących rozwojowi współpracy, 
komunikacji, pobudzenie aktyw-
ności obywatelskiej w przestrzeni 
kultury, wykreowanie warunków 
sprzyjających nowoczesnej eduka-
cji kulturalnej i artystycznej. 

W okresie od 15 września 
do 15 listopada 2013 roku  

uczestniczki projektu zapoznały 
się z takimi technikami jak: szy-
dełkowanie, malowanie na por-
celanie, skrapbooking, florystyka, 
decoupage, filcowanie.

Ku radości wszystkich uczest-
niczek, mimo braku finanso-

wania, projekt trwa dalej. Dzięki 
uprzejmości Anny Żaczek-Siw-
czuk odbył się warsztat z malowa-
nia bombek, natomiast wizażyst-
ka Kamila Giemza dwukrotnie 

Dokończenie artykułu ze str. 1:   Stypendyści 
Kamil Gontarczyk – uczeń gim-
nazjum, zajął III miejsce na Mię-
dzynarodowych Mistrzostwach 
Warszawy w Pływaniu stylem 
zmiennym na 400 m.
Mateusz Lipiński (na zdjęciu po-
niżej) – uczeń liceum, zajął I miej-
sce w Halowych Mistrzostwach 
Polski w Tenisie Ziemnym oraz 
III miejsce w Międzynarodowym 
Turnieju Kadetów Radom Cup 
2013.
Filip Orlicz – uczeń szkoły pod-
stawowej, otrzymał stypendium 
m.in. za zajęcie I miejsca na Mię-
dzynarodowych Mistrzostwach 
Warszawy w pływaniu stylem 
dowolnym na 200 m i 50 m oraz  
I miejsca w Ogólnopolskich Za-
wodach Pływackich dla dzieci sty-
lem dowolnym na 100 m.
Julia Sadkowska (na zdję-
ciu z prawej) – uczennica 
gimnazjum, zajęła I miejsce 
na Ogólnopolskich Integra-
cyjnych Zawodach Pływac-
kich oraz II i III miejsca na 
50 i 100 m stylem klasycz-
nym na Międzynarodo-
wych Mistrzostwach Nie-

miec w Pływaniu IDM.
Zofia Sajecka – uczennica gim-
nazjum, laureatka wojewódzkiego 
konkursu geograficznego, zajęła 
III miejsce na Zimowych Mistrzo-
stwach Polski w Pływaniu Junio-
rów Młodszych i I miejsca na 100 
m stylem klasycznym i 400 m sty-
lem zmiennym w Międzynarodo-
wych Otwartych Mistrzostwach 
Warszawy w Pływaniu. 
Kacper Słowikowski – uczeń 
liceum, zajął II miejsce w kon-
kurencji KOGO KUMITE in-
dywidualne na Mistrzostwach 
Województwa Mazowieckiego w 
Karate Tradycyjnym i III miejsce 
w konkurencji FUKU-GO indy-
widualne w Mistrzostwach Wo-
jewództwa Mazowieckiego oraz  
I miejsce w Pucharze Polski w 

konkurencji KUMITE drużynowe.
Kajetan Słowikowski - student 
Uniwersytetu Warszawskiego na 
kierunku matematyka i Szkoły 
Głównej Handlowej, zajął II miej-
sca w konkurencjach FUKU-GO, 
KOGO-KUMITE oraz KATA 
indywidualne w Mistrzostwach 
Województwa Mazowieckiego  
w Karate Tradycyjnym. Został ob-
jęty szkoleniem centralnym kadry 
narodowej Polskiego Związku Ka-
rate Tradycyjnego.
Lidia Sobońska – uczennica gim-
nazjum, uzyskała tytuł laureata  
w konkursie informatycznym  
miniLOGIA 11 i wojewódzkim 
konkursie matematycznym.
Przemysław Tafil – uczeń liceum, 
laureat Przedmiotowego Konkur-
su Wiedzy Obywatelskiej.

koszajecki Garaż Babski: 
projekt trwa! 

przeprowadziła krótki kurs ma-
kijażu. Niestety Koszajec nie po-
siada swojego miejsca spotkań, w 
związku z tym realizacja projektu 
planowana była w garażu jednego 
z mieszkańców. Jednakże dzięki 
uprzejmości mieszkańców bloku 
Koszajec 20 panie mogły skorzy-
stać z wyremontowanego lokalu 
znajdującego się w piwnicy bu-
dynku. 

Na naszych zajęciach każda  
z uczestniczek znajduje coś 

co sprawia jej przyjemność. Moż-
na powiedzieć, że panie odkrywa-
ją w sobie nowe talenty. Poza tym 
rzadko zdarza się, że zajęcia koń-
czą się o umówionej porze – czas 
spędzamy w tak miłej atmosferze, 
że trudno je skończyć. Efekty spo-
tkań można obejrzeć pod adresem 
www.facebook.com/Koszajec

– koordynatorka projektu 
Anna Łukawska-Adamczyk

Na zdjęciu: Jury konkursowe 
wybrało pracę z Otrębus.

Na realizację tego projektu 
gmina otrzymała dofinanso-

wanie  w wysokości 17.292,00 zł. 
Na terenie miasta zamontowano 
już stylowe tablice informacyjne, 
które współtworzą szlak spacero-
wy. Projekt pn. „Poznaj Brwinów” 
zakłada również wydanie bro-
szury, w której znajdą się rozsze-
rzone informacje przedstawione 
na tablicach, a także przydatne 
informacje o gminie. Korzystając 
z mapki z zaznaczoną lokaliza-
cją wszystkich tablic na szlaku, 
będzie można odkryć nieodwie-
dzone dotąd miejsca i wzbogacić 
wiedzę o brwinowskich zabytkach  
i historii.

Projekt pn. „Poznaj Brwinów” 
współfinansowany jest ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Osi IV 
Leader, Program Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2007-2013. 
Nabór wniosków prowadzony był 
przez LGD Zielone Sąsiedztwo.   

szlak spacerowy: Poznaj Brwinów
Na terenie Brwinowa stanęło siedem tablic informacyjnych, które 
zachęcają do zapoznania się z historią miasta. Wiosną odbędzie się 
inauguracja szlaku spacerowego stworzonego w ramach projektu 
pn. „Poznaj Brwinów”.

Czym jest fizyka? Mogłoby się 
wydawać, że to tylko nudny, 

trudny do zrozumienia i nieprzy-
datny przedmiot szkolny. Wszyst-
ko co nas otacza to właśnie fizyka. 
Jest ona kluczem do zrozumienia 
podstaw funkcjonowania świata. 
Możemy „zobaczyć” ją na każdym 
kroku, oczywiście jeśli wiemy jak i 
gdzie patrzeć.

Żeby uświadomić to nam mło-
dym ludziom, w naszej szko-

le odbyły się specjalne warsztaty. 
Były one prowadzone przez pra-
cowników naukowych Wydziału 
Fizyki Politechniki Warszawskiej, 
miały na celu przybliżenie nam, 
moim zdaniem, jednego z najcie-
kawszych działów fizyki – optyki.

Zrozumieliśmy, że złudzenia 
optyczne to nic innego jak 

błędna interpretacja obrazu przez 
mózg. Pod wpływem kontrastu, 
cieni, czy użycia kolorów, które au-

Gimnazjaliści potwierdzają: fizyka jest ciekawa
Zespół Szkół w Otrębusach z wdzięcznością przyjmuje pomoc Politechniki Warszawskiej (podziękowa-
nia zostały opublikowane na str. 3). Jak sami uczniowie oceniają takie inicjatywy, można dowiedzieć 
się z relacji gimnazjalistki z Otrębus.  

tomatycznie wprowadzają mózg 
w błędny tok myślenia zmienia 
się nasza percepcja postrzegania. 
Mieliśmy również okazję dowie-
dzieć się jak powstają zdjęcia 3D, 
dlaczego mamy dwoje oczu czy 
jak sugestywnie działa nasz mózg. 
Moim zdaniem jest to niezwykle 
ciekawa i przydatna wiedza.

– Tosia Górecka, 
uczennica kl. IIA gimnazjum 

w Otrębusach
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