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Nagroda dla ŚOPS 
Brwinowski ośrodek 
pomocy społecznej
zasłużył na nagrodę    > str. 4
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Śmieci w 2013 r. 
Zmiany: od lipca. Przez pierwsze 
pół roku - bez zmian. Śmieci w systemie 
workowym odbiera firma Ekopark  > str. 3 i 4

Do tegorocznej, jedenastej edy-
cji konkursu „Gmina Fair 

Play – certyfikowana lokalizacja 
inwestycji” zgłosiły się  74 sa-
morządy z całej Polski: 65 prze-
szło pomyślnie dwa etapy oceny. 
Takie gminy jak Lesznowola, 
Mszczonów czy Błonie uzyskały 
tytuł „Gminy Fair Play” kolej-
ny raz z rzędu. Gmina Brwinów  
po raz pierwszy zdecydowała 
się na udział w konkursie. Prze-

prowadzony audyt potwierdził, 
że władze gminy obrały właści-
wy kierunek zarządzania. Tytuł 
„Gmina Fair Play” potwierdza, 
że gmina została uznana za god-
ną zaufania i zapewnia przyjazny 
klimat do inwestowania i prowa-
dzenia działalności biznesowej; 
inwestorzy mogą liczyć na dobrą 
współpracę i pomoc w załatwia-
niu formalności. Konkurs „Gmi-
na Fair Play” afiliowany jest przy 

Honorowi Obywatele Brwinowa

W uznaniu zasług dla Brwinowa

2012 Gmina Brwinów jest przyjazna dla inwestorów, którzy prowadzą tu 
działalność lub dopiero ją rozpoczynają. Eksperci Instytutu Badań 
nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym przyznali gminie 
Brwinów tytuł, godło promocyjne i certyfikat „Gmina Fair Play”.

Brwinów: dobre miejsce dla inwestorów

Krajowej Izbie Gospodarczej. Jed-
ną z najważniejszych korzyści wy-
nikającą z udziału w konkursie jest 
możliwość zaprezentowania gmi-
ny na szerszym forum publicznym 
oraz wsparcie w wysiłkach podej-
mowanych w celu pozyskania no-
wych inwestorów. Uzyskany przez 
gminę Brwinów certyfikat ułatwi 
przyciąganie kolejnych firm, gdyż 
potwierdza pozytywne przej-
ście przez obiektywną procedurę 

weryfikacyjną przeprowadzoną 
przez niezależnych ekspertów. 
„Gmina Fair Play” to uznana mar-
ka będąca synonimem rzetelności, 
wysokich standardów oraz przy-
jaznego podejścia do inwestorów. 
Uzyskany certyfikat jest też mobi-
lizacją do dalszego doskonalenia 
działań podejmowanych przez 
Urząd Gminy Brwinów.

Burmistrz Arkadiusz Kosiń-
ski odebrał certyfikat „Gmi-

na Fair Play” podczas uroczystej 
gali, która odbyła się 7 grudnia 
w Sali Kongresowej w Warszawie. 
– Można powiedzieć, że ta 
nagroda jest prezentem świątecz-
nym dla mieszkańców gminy 
 Brwinów  – stwierdził.

Podczas XXXII sesji Rady Miejskiej w Brwinowie 
zostały podjęte uchwały nadające honorowe 
obywatelstwo gminy Brwinów czterem oso-
bom – żołnierzom ZWZ, AK i WiN, którzy w różny 
sposób zasłużyli się dla gminy Brwinów – pani 
Marcie Werner, panu Lechowi Dzikiewiczowi,  
kapitanowi Zdzisławowi Krawczykowi oraz 
majorowi Waldemarowi Kruszyńskiemu.  
W tym numerze „Ratusza” przedstawiamy syl-
wetkę zmarłej niedawno pani Marty Werner.  

Z inicjatywą nadania hono-
rowego obywatelstwa pani 

Marcie Werner wystąpiło To-
warzystwo Przyjaciół Brwinowa 
oraz Biblioteka Publiczna im. 
Wacława Wernera w Brwino-
wie. Marta Wernerowa z domu 
Jurowska (1926-16.11.2012) do-
skonale jest znana mieszkańcom 
gminy: przez wiele lat wspierała 
w działalności społecznej swego 
męża Stanisława i brała udział  
w różnorodnych przedsięwzię-
ciach na rzecz lokalnej społeczności. 

Urodzona w Warszawie na 
Żoliborzu, tam uczęszczała 

do szkół i należała do harcerstwa. 
W czasie II wojny światowej 
należała do ZWZ, a następnie 
była łączniczką AK w obwodzie 
AK „Żywiciel” i brała udział  
w Powstaniu Warszawskim (no-
siła pseudonim „Przyjaciel”). 
Po wojnie wyszła za mąż za Sta-
nisława Wernera i zamieszkała  
w Brwinowie. Była czynnym 
członkiem Towarzystwa Przy-

jaciół Brwinowa: inicjatorką  
i współorganizatorską wielu 
imprez o charakterze kultural-
nym, historycznym, literackim 
oraz turystyczno-krajoznaw-
czym. Tradycją stały się koncer-
ty muzyki klasycznej w ogro-
dzie państwa Wernerów przy  
ul. Słonecznej. Jako członek Ko-
ścioła ewangelicko-reformowane-
go udzielała pomocy mieszkań-
com gminy Brwinów w trudnych 
latach stanu wojennego. – Pani 
Marta Wernerowa żywo intere-
sowała się losem osób będących w 
potrzebie, wymagających opieki i 
pomocy, której bezinteresownie 
udzielała przez wiele lat – napisały 
w uzasadnieniu prezes Krystyna 
Nowicka oraz dyrektor Grażyna 
Nowocień. 

Uroczyste wręczenie medalu 
oraz dyplomu rodzinie pani 

Marty Werner planowane jest na 
styczeń 2013 r. wraz z zakończe-
niem obchodów Roku Armii Kra-
jowej w gminie Brwinów.

Akcja „Zima” 
Wykaz dróg gminnych, powiatowych
i wojewódzkich: za odśnieżanie  
odpowiadają ich zarządcy    > str. 2



Mijają dwa lata, od kiedy zostałem wybrany na burmistrza gminy Brwinów. 
Dla mnie był to czas wytężonej pracy. Mieszkańcy obdarzyli mnie  

zaufaniem, więc jako burmistrz mogę realizować swój program wyborczy.   
Punkt po punkcie „odznaczam” w nim kolejne załatwione sprawy. 
                                                            - Arkadiusz Kosiński, burmistrz gminy Brwinów
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Burmistrz gminy Brwinów ogłosił przetargi:  
Nieruchomości na sprzedaż

Cena wywoławcza brutto 1 173 863 zł

Cena wywoławcza brutto 1 019 528  zł

działka w Kaniach, pow. 3594 m2

Działka znajdująca się między drogą wojewódzką nr 719 i ul. Szkolną, 
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
przeznaczona pod usługi nieuciążliwe. 

działka w Brwinowie, pow. 3981 m2

Działka znajduje się przy ul. Żwirowej 7, znajdują się na niej frag-
menty przedwojennego budynku; Urząd Gminy Brwinów dysponuje 
dokumentacją, która pozwoli na odbudowę willi w pierwotnym kształcie, 
jeśli taka będzie wola inwestora.

Przetargi odbędą się w dniu 6 lutego 2013 r., w budynku  
Urzędu Gminy w Brwinowie przy ul. Grodziskiej 12.  
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić  
do 4 lutego 2013 r.  Więcej informacji :
Referat Gospodarki Nieruchomościami
ul. Grodziska 12, pokój 204, tel. 22 738 26 13 i 22 738 26 53
www.oferta.brwinow.pl

Brwinów: 18 km kanalizacji
Pod koniec 2012 roku udało się zakończyć mocnym akcentem  
prace kanalizacyjne w Brwinowie : do użytku oddano blisko 18 km  
nowej infrastruktury na południe od torów PKP.

Z dniem 11 grudnia 2012 r. uprawomocniła się decyzja Powiatowego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pruszkowie w sprawie pozwo-

lenia na użytkowanie dla pierwszego etapu budowy kanalizacji sani-
tarnej w Brwinowie na południe od torów PKP. Oznacza to, że pierwsi 
mieszkańcy tego terenu mogą podłączać się do nowopowstałej sieci ka-
nalizacyjnej.

Nowy fragment sieci kanalizacyjnej obejmuje ulice: 
Borkową (przy Kępińskiej), Charci Skok, Gdańską, Górną, Gra-

niczną, Grodziską, Jaśminową, Jodłową, Kępińską, Kielecką z sięga-
czem, Komorowską, Krańcową, Kraszewskiego (od posesji 23C do ul. 
Lilpopa), Krótką, Leśną, Lilpopa, Modrzewiową, Myśliwską, Narutowi-
cza, Ogrodową, Okopową, Orlą, Osiedlową, Partyzantów, Paszkowskie-
go (przy Kępińskiej), Piastową, Piotrkowską, Pruszkowską, Przeskok, 
Puławską, Radomską, Raszyńską, Rawską, Słoneczną, Środkową, Świer-
kową, Zacisze, Zatrudy i  Żwirową.

W styczniu 2013 r. planowane są 
spotkania informacyjne

z mieszkańcami otrębus i kań: 21 stycznia o godz. 1800 
w Zespole Szkół w Otrębusach, ul. Piaseckiego 2  
z mieszkańcami południowego Brwinowa: 23 stycznia o godz. 1800  
w  Zespole Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie, ul. Żwirowa 16
Informacji udzielają także:
Brwinowskie Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji
                            Brwinów, ul. Kościuszki 4A, pok. 18, tel. 22 738 25 60  
Jednostka Realizująca Projekt, Urządu Gminy Brwinów, 
                            Brwinów, ul. Kościuszki 4A, pok. 17, tel. 22 738 25 79

Projekt „Czyste życie – kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa  
na terenie gminy Brwinów” jest współfinansowany ze środków Fun-
duszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego  
Infrastruktura i Środowisko.

Drogi gminne
zgłoszenia do Urzędu gminy 
Brwinów oraz Straży miejskiej: 
tel. 22 729 63 94 
tel. kom. 606 695 024
tel. alarmowy bezpłatny 
        z terenu gminy:   986

W pierwszej kolejności na te-
renie miasta odśnieżane są 

ulice: Armii Krajowej, Klonowa, 
Kampinoska, Konspiracji, Szo-
pena, Mickiewicza, Słowackiego, 
Sienkiewicza, Szkolna, Spokojna, 
Żwirki i Wigury, Głowackiego, 
Kościelna, Ciechanowska, Żura-
wia, Kusocińskiego, Lipowa, So-
chaczewska, Wiejska, Wspólna, 
Peronowa, Pruszkowska, Gra-
niczna, Pedagogiczna, Otrębuska, 
Stalowa, Zgoda, Kościuszki, Ko-
nopnickiej, Kępińska, Kraszew-
skiego, Borkowa, Lilpopa, Prze-
skok, Charci Skok, Ogrodowa, 
Leśna (odc. Grodziska – Sporto-
wa), Środkowa, Myśliwska (odc. 
Grodziska – Żwirowa), Słoneczna, 
Żwirowa (odc. Leśna – Myśliw-
ska), Słowiańska.

Drugą  kolejnością odśnieżania 
w Brwinowie objęte są ulice: 

Czubińska, Błońska, Żukowska, 
Jasna, Kwiatowa, Białostocka, 
Nadrzeczna, Gliniana, Grodzień-
ska, Suwalska, Augustowska, 
Płocka, Modlińska, Wileńska, 
Skudro, Kryniczanka, Wigusin, 
Łomżyńska, Żółwia, Żabia, Zgo-
da, Wiśniowa, Bratnia, Owoco-
wa, Gdańska, Orla, Komorowska, 
Krańcowa, Parzniewska, Wiktor-
ska, Mazowiecka, Wiosenna, We-
soła, Owsiana, Fabryczna, Figowa, 
Niecała, Poprzeczna, Jodłowa, 
Leśnej Polany, Piaskowa, Brzo-
zowa, Sosnowa, Piastowa, Ra-
szyńska, Jaśminowa, Zamkowa, 
Prusa, Paszkowskiego, Orzeszko-
wej, Krótka, Osiedlowa, Zacisze, 
Narutowicza, Górna, Świerkowa, 
Kielecka, Radomska, Moczydłow-
skiego, Żytnia, Grudowska, Mila-
nowiecka, Żyrardowska, Skiernie-
wicka, Mszczonowska, Kolejowa, 
Boczna, Składowa, Moniuszki.

Drogi gminne na terenie so-
łectw odśnieżane są w po-

dobny sposób: obowiązuje podział 
na tzw. zakres podstawowy oraz II 
kolejność odśnieżania. 

W pierwsze kolejności 
odśnieżane są ulice: 

W otrębusach: Na Skraju, Krót-
ka, Wiejska, Przejazdowa, Buko-
wa, Różana (odc. Bukowa – Po-
ziomki), Poziomki, Jeżynowa 
(odc. Podleśna – Poziomki), Cze-
remchy, Malinowa, Piaseckiego, 
Podleśna, Polna (Otrębusy), Sa-

Za zimowe utrzymanie dróg odpowiadają ich zarządcy. Do nich należy zgłaszać ewentualne zastrzeże-
nia dotyczące odśnieżania. Firma odśnieżająca drogi gminne została wyłoniona w drodze przetargu. 
Sprzętem odśnieżającym dysponuje Referat Gospodarki Komunalnej.

Akcja „Zima”, czyli odśnieżanie dróg na terenie gminy

dowa, Spacerowa, Nadarzyńska, 
Radosna, Dunina, Piaskowa, Sło-
neczna, Słowackiego, Baśniowa, 
Piasta.
W kaniach: Maciejkowa, Sasan-
kowa, Wrzosowa, Szarży, Kroku-
sowa, Hiacyntowa, Irysowa, Kon-
waliowa, Zawilcowa, Jaśminowa, 
Narcyzowa), Piłsudskiego, Polna, 
Chopina, Słoneczna, Strefowa i 
Leśna (obie na odc. Nadarzyńska 
– Górna).
W Żółwinie i owczarni: Grodzi-
ska (odc. Książenicka do granicy 
gminy), Żółwińska (odc. Kazi-
mierzowska – tory WKD), Ksią-
żenicka (Kazimierzowska – Gro-
dziska), Łokietka, Mieszka I (odc. 
Łokietka – Bony), Kazimierzow-
ska (odc. Żółwińska do granicy 
gminy), Szkolna, Nadarzyńska 
(odc. Słoneczna – Młochowska), 
Południowa (odc. Słoneczna – 
Młochowska), Młochowska (odc. 
Kasztanowa – Południowa).
W innych sołectwach: Brwinów – 
Falęcin, Brwinów – Parzniew (z ul. 
Rzeczną i z ul. Główną do torów), 
droga w Mosznie od drogi powia-
towej Brwinów – Domaniew do 
Krosny Wieś, Krosna Wieś i Kro-
sna Parcela (ul. Józefowska, Sło-
neczna, Nadrzeczna, Tęczowa).

Druga kolejność odnieżania 
obejmuje drogi:

W otrębusach i kaniach: Kole-
jowa, Szkolna, Łąkowa, Torfowa, 
Łosia, Toeplitza, Kolberga, Sygie-
tyńskiego, Dąbrowskiej, Wesoła, 
Dunina, Zaciszna, Owocowa, Tę-
czowa, Zielona, Zdrojowa, Cicha, 
Spokojna, Wiśniowa, Turystycz-
na, Prosta, Słowackiego, Spacero-
wa, Franciszkańska, Piękna, Po-
godna, Wiosenna (odc. od Nada-
rzyńskiej na wschód), Karolińska, 
Ziemowita, Wandy, Słowiańska, 
Borówki, Tarniny.
W Żółwinie oraz owczarni:  
Milanowiecka, Jagielonki, Kingi, 
Chrobrego, Bony, Jagielońska, 
Piastowska, Mała, Artystyczna, 
Radomińska, Zarybie, Łąkowa, 
Leśna, Działkowa.
W północnych sołectwach: droga 
w Czubinie, droga w Milęcinie, 
drogi Falęcin – Milanówek, Do-
maniew – Pruszków i Domaniew 
– Ołtarzew.

Drogi powiatowe
Komenda powiatowa pSp  
w pruszkowie
tel. 22 758 72 16, 22 758 62 
52, 22 758 77 01

W Brwinowie drogami powia-
towymi są ulice: Grodziska, 

Piłsudskiego, Sportowa, Wilsona, 
Powstańców Warszawy i Przejazd.

Drogi powiatowe przebiegają 
przez niemal wszystkie so-

łectwa gminy Brwinów:
3107W: Kanie, ul. Pruszkowska 
1502W: Żółwin, ul. Graniczna, 
Słoneczna, Nadarzyńska, Kasz-
tanowa
3108W: Owczarnia, ul. Książenicka
3109W: Żółwin – Owczarnia – 
Milanówek: ul. Kazimierzowska, 
Żółwińska, Nadarzyńska
1509W: Czubin – Milęcin
4102W: Milęcin
4108W: Błonie – Milęcin – Brwinów
1511W: Falęcin – Kotowice
3110W: Biskupice – Koszajec
3111W: Brwinów – Domaniew
3112W: Moszna – Pruszków
3124W: Parzniew, ul. Główna 
oraz 36 P.P. Legii Akademickiej

Drogi wojewóDzKie
mazowiecki zarząd 
Dróg wojewódzkich, obwód 
w grodzisku mazowieckim 
tel. 22 755 59 46

Przez teren gminy przebiegają 
trzy drogi wojewódzkie 701 

Józefów – Ożarów Maz. 
przez Domaniew i Domaniewek
719 Grodzisk Maz. – Warszawa
720 Błonie – Nadarzyn, w jej 
przebiegu znajduje się m.in. linia 
ulic Biskupickiej i Pszczelińskiej

aUtoStraDa a2
generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych i autostrad, 
rejon w ożarowie maz. 
tel. 22 722 32 79

Rzeka Rokitnica
W listopadzie 2012 r. zakończo-
no prace polegające na uregu-
lowaniu Rokitnicy na całym jej 
przebiegu przez teren gminy 
Brwinów.
Rokitnica płynie m.in. przez Czu-
bin, Milęcin, Falęcin, Biskupi-
ce i wpada do rzeki Utraty. Była 
mocno zanieczyszczona, zamulo-
na, wymagała pogłębienia, usu-
nięcia przetamowań i zatorów  
z dna koryta rzeki. Wartość prac  
w 2012 r. wyniosła prawie 99 tys. zł. 
Sfinansowano je ze środków z Wo-
jewódzkiego Zarządu Melioracji  
i Urządzeń Wodnych w Warsza-
wie. Gmina udzieliła pomocy 
finansowej w kwocie 30 tys. zł. 
Wcześniej część robót związanych 
z regulacją Rokitnicy w rejonie au-
tostrady A2 wykonała GDDKiA.



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) 

w dwóch Słowach

Lodowisko na stadionie

Jeśli pozwolą na to warunki 
atmosferyczne, na stadionie 
miejskim w Brwinowie przy 
ul. Turystycznej będzie  
wylewane lodowisko.  
Łyżwiarze, trzymajcie kciuki 
za mroźną zimę.

Zima jest OKej

Informacje o akcji „Zima  
w mieście” i zimowisku są  
na stronie ok.brwinow.pl

Licealistka - stypendystka 

Uczennica LO w Brwinowie 
Karolina Cygan będzie otrzy-
mywać w roku szkolnym 
2012/2013 stypendium  
Prezesa Rady Ministrów.

Niezwykły  
mieszkaniec Żółwina

Podczas gali podsumowującej 
organizowaną przez TVN, 
Onet i Bank BPH akcję  
„Zwykły bohater” nagrodzo-
ny został Paweł Bożym,  
strażak OSP z Żółwina.  
W 2007 r. podczas „białego 
szkwału” na Mazurach  
narażając swoje życie, urato-
wał kilkoro żeglarzy.

o g ł o s z e n i e

Odbiór śmieci 
w 2013 roku

Do końca czerwca 2013 r. odbiór 
śmieci będzie odbywać się we-
dług dotychczasowych zasad. 
Na str. 3 oraz 4 podane są ter-
miny odbioru śmieci oraz wykaz 
ulic przypisanych do poszcze-
gólnych rejonów w miejscowo-
ściach, gdzie funkcjonuje obec-
nie odbiór śmieci w systemie 
workowym, współfinansowany 
przez gminę Brwinów.

Od 1 lipca 2013 r. w gminie 
Brwinów zaczną obowiązy-

wać nowe zasady, wprowadzane 
pod wpływem uchwalonej przez 
Sejm RP nowelizacji ustawy o 
utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach. Już nie mieszkańcy, 
lecz gmina będzie podpisywać 
umowę z odbiorcą śmieci z gospo-
darstw domowych: finansowanie 
wywozu odpadów (także np. liści) 
ma zapewnić tzw. podatek  śmie-
ciowy. Rada Miejska w Brwino-
wie na sesji w dniu 28 listopada 
uchwaliła wysokość stawek, które 
wyniosą:
12,60 zł miesięcznie od jednej oso-
by, jeżeli odpady są segregowane,
22,90 zł miesięcznie od jednej oso-
by w przypadku  odpadów zmie-
szanych. Są to wielkości porówny-
walne do sąsiednich gmin, gdzie 
te opłaty mieszczą się w granicach 
11-13 zł oraz 18-25 zł.

Gmina Brwinów nie zamie-
rza „zarabiać” na śmieciach: 

z założenia cały system powinien 
się samofinansować, dlatego na 
wszystkich mieszkańców rozło-
żone zostały prognozowane kosz-
ty odbioru śmieci z gospodarstw 
domowych oraz innych odpadów, 
m.in. odpadów wielkogabary-
towych, skoszonej trawy, liści i 
drobnych gałęzi. Prawo nie daje 
możliwości wprowadzania w gmi-
nie Brwinów systemu obniżek dla 

Płać podatki tu, gdzie mieszkasz
Koniec roku to okazja do zamknięcia i uregulowania różnych spraw, także urzędowych i podatkowych. 
Osoby, które mieszkają w gminie Brwinów, ale nie są tu zameldowane i nie złożyły do tej pory w Urzę-
dzie Skarbowym w Pruszkowie deklaracji ZAP-3 (dawniej NIP-3) nie dokładają części swojego podatku 
dochodowego do budżetu gminy, której są mieszkań-
cami i na której najbardziej powinno im zależeć.

Ponad połowa budżetu gminy Brwinów przeznacza-
na jest na inwestycje: gmina rozwija się. Największy 

wydatek to budowa kanalizacji, ale jak duże są potrze-
by gminy, widać na przykładzie ankiet złożonych przez 
mieszkańców z propozycjami zadań do Wieloletniego 
Programu Inwestycyjnego. Udział gminy w podatku do-
chodowym mieszkańców pozwala na finansowanie po-
trzebnych inwestycji lub wkładu własnego potrzebnego 
przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych, oświaty, kul-
tury, utrzymania czystości i in. Deklarację ZAP-3 można 
przesłać lub złożyć osobiście. Urząd Skarbowy w Prusz-
kowie w ostatnim tygodniu grudnia będzie czynny:
24 grudnia od 800 do 1500, 27 grudnia od 800 do 1800,
31 grudnia od 800 do 1600.

konkretnych grup np. dla ro-
dzin wielodziet-
nych, ale potrze-

b u j ą c y 
nie będą 
pozosta-
wieni bez 
pomocy.



dofinansowany ze środków EFS 
projekt „Od apatii do sukcesu”, 
skierowany do osób bezrobot-
nych. „Brwinów bez przemocy” to  
z kolei projekt współfinansowany 
przez Ministerstwo Pracy i Poli-
tyki Społecznej, który ma na celu 
poprawę sytuacji rodzin zagrożo-
nych zjawiskiem przemocy w ro-
dzinie. ŚOPS pomaga też osobom 
starszym i niepełnosprawnym. 
Nieoceniona jest też pomoc grupy 
aktywnych wolontariuszy. 

Brwinowski ŚOPS został wy-
różniony znakiem „Zawsze 

pomocni”. Nagrodę przyznano  
za profesjonalne świadczenie po-
mocy potrzebującym, odpowied-
nie kwalifikacje i przeszkolenie 
pracowników oraz podejmowanie 
nowatorskich metod działania 
opartych na aktywnej integracji 
i pracy socjalnej. – Wyróżnienie 
oznacza, że rozwijamy się w do-
brym kierunku – mówi dyrektor 
ŚOPS Joanna Dzierzba.

Od maja 2012 r. ŚOPS funk-
cjonuje w nowej strukturze 

organizacyjnej: został utworzony 
Dział Wspierania Rodziny, któ-
ry kontynuuje działania daw-
nego Gminnego Ośrodka Pracy  
z Rodziną. Do czterech świetlic 
socjoterapeutycznych uczęszcza  
80 dzieci korzystających z róż-
nych form pomocy. Pomoc spo-
łeczna realizowana w brwinow-
skim ŚOPS to nie tylko świad-
czenia materialne, ale także np. 
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 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. 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 pocztowy lub e-mailowy.
Czekamy także na pytania dotyczące spraw gminy, na które moglibyśmy odpowiedzieć na łamach biuletynu.

w dwóch Słowach

Utalentowana Maja

Brwinowianka Maja  
Olenderek została laureatką 
ogólnopolskiego konkursu 
Skoda Auto Muzyka. Ujęła 
internautów oraz jurorów 
swoją piosenką „Alice”.  
Nagrodą jest występ  
w styczniowym koncercie, 
który odbędzie się w Studiu 
im. Agnieszki Osieckiej  
w siedzibie Programu III  
Polskiego Radia.

Bezpieczna Jedynka

Projekt dotyczący poprawy 
bezpieczeństwa w Zespole 
Szkół nr 1 w Brwinowie jest 
jednym z 9 projektów zakwa-
lifikowanych do drugiego 
etapu oceny w rządowym 
programie „Razem Bezpiecz-
niej”.  Decyzję o dofinan-
sowaniu podejmie minister 
spraw wewnętrznych.  

Przypadający 21 listopada Dzień Pracownika Socjalnego był doskonałą okazją do spotkania pracowni-
ków i współpracowników Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brwinowie oraz do podsu-
mowania całego roku działalności. Dzień później dyrektor ŚOPS-u Joanna Dzierzba odebrała wyróż-
nienie „Zawsze pomocni” przyznane przez Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Nagroda dla zawsze pomocnego brwinowskiego ŚOPS

AAAnonimowi Alkoholicy 

Anonimowi Alkoholicy są wspól-
notą mężczyzn i kobiet, którzy 
dzielą się nawzajem doświadcze-
niem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać 
swój problem i pomagać innym  
w wyzdrowieniu z alkoholizmu. 
Jedynym warunkiem uczestnic-
twa w AA jest chęć zaprzestania 
picia. Nie ma tu składek czy opłat, 
jedynie własne dobrowolne datki. 
Wspólnota AA nie jest związana 
z żadną sektą, wyznaniem, dzia-
łalnością polityczną, organizacją 
lub instytucją itp. Podstawowym 
celem jest trwać w trzeźwości  
i pomagać innym alkoholikom  
w jej osiągnięciu.
Informacje: http://www.aa.org.pl

mityngi aa w Brwinowie:
GRUPA „OPOKA”
czwartki, godz. 19.00-21.00
Brwinów, ul. Grodziska 31  

GRUPA „FLORIAN”
soboty, godz. 16.00-18.00
Brwinów, ul Biskupicka 2 
(sala parafialna)

PUNKT INFORMACYJNO-
-KONTAKTOWY
tel. 22 616 05 68
czynny przez cały tydzień
w godz. 16.00-21.00

Od Nowego Roku 
nowe porządki 

Ogłoszenia, reklamy, plakaty, 
tabliczki z dykty wieszane  
na drzewach, słupach energe-
tycznych, szafach telekomuni-
kacyjnych, barierkach przy dro-
gach itp. – gmina Brwinów za-
mierza skończyć z tym bałaga-
nem w przestrzeni publicznej. 

Miejscem do umieszczania 
ogłoszeń są ogólnodostępne 

słupy reklamowe. Reklamy mogą 
być również umieszczane na te-
renie nieruchomości prywatnych, 
wyłącznie za zgodą ich właścicieli. 
Od stycznia 2013 r. wszystkie „dzi-
kie” reklamy będą usuwane przez 
pracowników Urzędu Gminy 
Brwinów. Straż Miejska będzie na 
początku pouczać i zapoznawać z 
kodeksem wykroczeń: umiesz-
czenie afiszu, ulotki, ogłoszenia 
w miejscu do tego nieprzeznaczo-
nym jest zagrożone karą grzywny 
(art. 63a). W ramach przedświą-
tecznych porządków właścicie-
le nielegalnie ustawionych re-
klam proszeni są o ich usunięcie.  
Od stycznia za porządki zabiera 
się gmina, która otrzymała odpo-
wiedzi od Telekomunikacji Pol-
skiej oraz Rejonu Energetycznego 
PGE w Pruszkowie z informacją, 
że firmy te nie wydawały nikomu 
zgód na wieszanie reklam i wyra-
ziły zgodę na ich usuwanie przez 
pracowników urzędu.
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