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Życzenia na Boże Narodzenie i Nowy Rok.  Wydarzenia 2013 roku. 

Burmistrz Gminy 
Brwinów

Arkadiusz Kosiński

Przewodniczący 
Rady Miejskiej

Sławomir Rakowiecki

  „Boże Narodzenie” Rozalii Barańskiej-Dzięciołowskiej.  
Obraz w zbiorach Muzem Sztuki Ludowej w Otrębusach,  
depozyt z kolekcji  Ludwiga i Kariny Zimmererów.

Radosnych,
spokojnych, 

błogosławionych
Świąt Bożego Narodzenia,

a w 2014 roku dużo zdrowia
i wszelkiej pomyślności

przy realizacji
noworocznych postanowień

życzą

Świąteczne zmiany w gminnej komunikacji
W dniach 24 grudnia (Wigilia) oraz 31 grudnia (Sylwester) autobusy komunikacji gmin-
nej będą kursować według zmienionego rozkładu jazdy.

Autobus na trasie Brwinów Rynek 
PKP - Rokitno - Brwinów Rynek 
PKP do godzin popołudniowych 
kursować będzie jak w dni ro-
bocze (nie będące dniami nauki 
szkolnej). Ostatni autobus w tych 
dniach wyjedzie z Brwinowa  

o 17:42. Jego kurs zakończy się w 
Brwinowie o 18:20.

Autobus na trasie Brwinów Rynek 
PKP - Podkowa Leśna - Żółwin - 
Owczarnia - Brwinów Rynek PKP 
do godzin popołudniowych  kur-

sować będzie jak 
w dni robocze. 
Ostatni autobus 
w tych dniach 
wyjedzie z Brwinowa  
o 18:37. Jego kurs  za-
kończy się w Brwinowie 
o 19:21.

Przepalone i mrugające lampy uliczne
Konserwacja oświetlenia ulicznego to temat na czasie: w grudniu 
zmrok zapada szybko. Zgłoszone awarie lamp (przepalone i mru-
gające) naprawiane są w ciągu jednego dnia roboczego.

Na terenie gminy Brwinów działa 
ponad 4,4 tys. lamp. Ich konser-
wacją zajmuje się firma wybrana 
w przetargu. Po otrzymaniu zgło-
szenia jej pracownicy w ciągu jed-
nego dnia roboczego przystępują 

do usunięcia awarii. Mieszkańcy 
mogą powiadamiać o przepa-
lonych lampach Straż Miejską  
w Brwinowie: tel. 986 (bezpłatny  
z terenu gminy) lub 22 729 63 94, 
e-mail: straz.miejska@brwinow.pl

Udało się zdziałać bardzo wiele, choć nie wszystkie dzia-
łania są widoczne dla wszystkich w jednakowym stopniu. 
Mieszkańcy, którzy już od lat mają kanalizację i wodo-
ciąg, nie odczuwają ogromu prac związanych z realizacją 
„Czystego życia”. Po drodze trzeba było rozwiązać różne 
problemy i korygować niektóre rozwiązania. 
Dodatkowo udało się jeszcze rozszerzyć zakres 
całego projektu i objąć nim m.in. Parzniew oraz 
osiedle w Otrębusach przy ul. Warszawskiej. 
Trwa jeszcze budowa kanalizacji w Domanie-
wie, Domaniewku i Mosznie. Nie wszyscy mają okazję 
do korzystania na co dzień z wyremontowanych dróg 
(choćby ulic Czubińskiej i Jasnej, z bezpiecznymi skrzy-
żowaniami wyniesionymi) lub nowych chodników (np. 
wzdłuż ul. Książenickiej w Owczarni, gdzie powstał ciąg 
pieszo-rowerowy). Mieszkańcy miasta raczej nie będą 
jeździć do Owczarniańskiego Wiejskiego Centrum Ani-
macji, a mieszkańcy wsi – wypoczywać w parku miejskim  
w Brwinowie... Odwodnienie w Żółwinie (rejon ul. Mo-
krej, Łąkowej, Nadarzyńskiej) to także jedna z najwięk-
szych gminnych inwestycji minionego roku. 

Dobry rok 2013: dla gminy Brwinów rok udanych inwestycji
Gmina Brwinów przeznaczyła na inwestycje w 2013 r. ok. 40% swojego budżetu. Spośród kilkudziesięciu 
zrealizowanych lub rozpoczętych ważnych działań przedstawiamy subiektywny wybór siedmiu. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1. Z końcem 2013 r. zakończy się  
realizacja unijnego projektu „Czyste życie”. Dzięki 

niemu powstało m.in. ponad 120 km kanalizacji oraz 
30 km wodociągów. Zostały też zmodernizowane 

stacje uzdatniania wody w Brwinowie i Parzniewie.

2. Rewitalizacja parku miejskiego w Brwinowie.  
3. Przebudowa drogi Brwinów–Parzniew. Inwestycja reali-

4. Nowa świetlica wiejska w Owczarni. Budowa 
współfinansowana ze środków UE PROW.

5. Rewitalizacja Toeplitzówki w Otrębusach. Nowa ele-
wacja, rynny, tarasy, schody i plac od frontu, z wygod-

nym parkingiem: dzięki pozyskaniu środków UE PROW.

7. Wmurowanie 
kamienia węgiel-
nego pod budowę 

przedszkola  
w Brwinowie.

zowana m.in. dzięki dofinansowaniu 
rządowemu oraz dotacji z powiatu 
pruszkowskiego (na zdjęciu obok 
burmistrza A. Kosińskiego wicewo-
jewoda Dariusz 
Piątek, starosta 
Elżbieta Smolińska 
i przedstawiciele 
PKP PLK)

6. Nowe boisko w Parzniewie. Na jego bu-
dowę gmina pozyskała środki z UE PROW.



Rozwiązanie problemu zalewania tunelu w Brwinowie (czy ktoś jeszcze 
pamięta, że do 2010 roku po kilkanaście razy rocznie tunel bywał zalewany  

i nieprzejezdny?) to była betka w porównaniu z rozwikłaniem węzła 
gordyjskiego, jakim był stan własnościowy gruntu wzdłuż chodnika od ronda  
do Rynku... Udało się!                 - Arkadiusz Kosiński, burmistrz gminy Brwinów                           
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Burmistrz Gminy Brwinów zaprasza do uczestnictwa 
w przetargach ustnych nieograniczonych.  
NieRuchomości Na SpRZedaŻ:

Brwinów, ul. Żwirowa 7 , powierzchnia działki: 3 981 m2  
cena wywoławcza: 900 000 zł

Działka znajduje się w atrakcyjnym miejscu,  na terenie zurbanizowanym, w otoczeniu willowej  
zabudowy jednorodzinnej. Znajdują się na niej fragmenty  przedwojennego budynku. 

Parzniew, wielorodzinna zabudowa mieszkaniowa , powierzchnia działki: 9 697 m2 
cena wywoławcza: 3 600 000 zł

Działka położona przy granicy Pruszkowa. Przeznaczona jest pod wielorodzinną zabudowę mieszka-
niową z dopuszczeniem usług nieuciążliwych. Teren  znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie osiedla 
mieszkaniowego przy ul. Działkowej. 

Kanie, usługi nieuciążliwe, 
powierzchnia działki: 3 594 m2

cena wywoławcza: 1 095 000 zł

Działka położona jest przy drodze 
wojewódzkiej nr 719 (trasa Warszawa
-Grodzisk Maz.), w rejonie ul. Szkolnej 
w Kaniach. 
Na działce są pozostałości budynku 
gospodarczego o pow. 30 m². 

* Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.

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

przetargi 

31.01.2014

wadium*  

do 27.01.2014
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Chodnik w tunelu: nadzieja 
na remont

Referat Gospodarki Komunalnej 
wysłał do mieszkańców 
informacje dotyczące opłat 
śmieciowych. Osoby, które 
złożyły deklarację w sprawie 
opłat za śmieci otrzymują 
indywidualne numery kont. 

Kontakt w sprawie rozliczeń, zgłaszanie odbioru odpadów tzw. 
wielkogabarytowych (mebli, wykładzin i in.), wyjaśnienia w sprawie 
odbioru odpadów:

Referat Gospodarki Komunalnej
ul. T. Kościuszki 4a, pok. 10 
tel. 22 738 25 91 lub 22 729 63 64

Zamawianie worków na popiół (typu big bag) dla rejonów sektora 
południowego: SIR-COM tel. 22 723 85 81.
Popiół w rejonach północnych firma SITA odbiera w pojemnikach  
na odpady zmieszane.

Kpt. rez. Józef Bocheński otrzy-
mał odznaczenie z rąk sekre-

tarza stanu w Ministerstwie Obro-
ny Narodowej Czesława Mroczka 
oraz dyrektora Departamentu 
Wychowania i Promocji Obron-
ności płk Jerzego Gutowskiego.

Kpt. rez. Józef Bocheński to 
syn kpt. Józefa Bocheńskie-

go, zamordowanego w kwietniu 
1940 r. w Katyniu. Tragiczne dzie-
je ojca wpłynęły na działalność 
Józefa Bocheńskiego, który przez 
całe życie stara się o przywraca-
nie pamięci i kontynuuje tradycje 
patriotyczne. Działa społecznie 
jako opiekun miejsc pamięci na-
rodowej. Przez wiele lat był har-
cerzem, doszedł do stopnia pod-
harcmistrza, w latach 60. pełnił 
funkcję komendanta hufca ZHP 
w Pruszkowie. W Brwinowie za-
służył się swoją pracą społeczną 
jako wieloletni prezes Ochotniczej 
Straży Pożarnej. Funkcję tę peł-
nił od 1974 do 1981 roku. Był też 
prezesem rady nadzorczej Spół-
dzielni Mieszkaniowej OSIEDLE. 
W latach 80. współpracował z ks. 
Janem Durką w Komitecie Kul-
tury Chrześcijańskiej Zachodnie-
go Mazowsza. Temu wybitnemu 
brwinowskiemu proboszczowi 
poświęcił wydaną niedawno pu-

Kustosz pamięci historycznej
mieszkaniec Brwinowa, kpt. rez. Józef Bocheński otrzymał odznakę 
honorową i medal pamiątkowy „Kustosza Tradycji, chwały i Sławy 
oręża polskiego”. uroczystość odbyła się 27 listopada 2013 r. w mu-
zeum Wojska polskiego.

blikację „Nasz ksiądz. Kapłan, 
Polak, Żołnierz”. Józef Bocheński 
działał w komitecie odbudowy Po-
mnika Niepodległości a w kwiet-
niu 2012 r. z jego inicjatywy zosta-
ły posadzone w Brwinowie cztery 
Dęby Katyńskie. 

Odznaki Honorowe i Meda-
le Pamiątkowe „Kustosza 

Tradycji, Chwały i Sławy Oręża 
Polskiego” są przyznawane przez 
Ministra Obrony Narodowej jako 
wyraz wdzięczności i uznania dla 
osób i instytucji, które w sposób 
szczególny inicjują działalność 
związaną z tradycjami orężnymi 
w środowiskach cywilnych i woj-
skowych oraz środkach masowe-
go przekazu, w kraju i za granicą; 
organizują uroczystości patrio-
tyczno-wojskowe; opracowują 
wydawnictwa związane z historią 
Wojska Polskiego; współpracują 
z jednostkami organizacyjnymi i 
instytucjami Sił Zbrojnych Rze-
czypospolitej Polskiej w dziedzi-
nie upowszechniania historii i tra-
dycji oręża polskiego; prowadzą 
działalność związaną z ochroną 
zabytków, miejsc pamięci, symbo-
li narodowych i wojskowych oraz 
dzieł sztuki plastycznej, filmowej, 
muzycznej i teatralnej o tematyce 
wojskowej.

o g ł o s z e n i e

Koniec roku to okazja do pod-
sumowań oraz nagród. Gala 

w Sali Kongresowej w dniu 6 
grudnia była podsumowaniem 
tegorocznej edycji prestiżowego 
programu Gmina Fair Play. Cer-
tyfikat z rąk Olgierda Dziekoń-
skiego, sekretarza stanu w Kan-
celarii Prezydenta RP oraz gratu-
lacje od Andrzeja Arendarskiego, 
prezesa Krajowej Izby Gospo-
darczej odebrała Elżbieta Dolota 
skarbnik gminy Brwinów. 
„Gmina Fair Play – cer-
tyfikowana lokalizacja 
inwestycji” jest ty-
tułem przyznawa-
nym po pomyślnym 
przejściu dwuetapo-
wej oceny. Eksperci 
sprawdzają nadesłane 
ankiety i przeprowadzają  
audyt. Tytuł Gmina Fair Play 
jest potwierdzeniem istnienia do-

Egzamin 
zdany 

pomyślnie! 
Certyfikaty 
dla gminy 
Brwinów

„Gmina Fair play” oraz „Samorządowy Lider edukacji” to tytuły przyznawane w programach certyfika-
cyjnych. Niezależni eksperci, powołani przez Krajową izbę Gospodarczą oraz Fundację Rozwoju edukacji 
i Szkolnictwa Wyższego, pozytywnie ocenili działania gminy Brwinów.

brego klimatu inwestycyjnego  
w gminie: inwestorzy mogą li-
czyć na sprawną współpracę i po-
moc w załatwianiu formalności.  
– Solidność, wiarygodność, życz-
liwe podejście do intere-
santów, budowanie 
dobrej współpracy z 
partnerami, przej-
rzystość działań, 
wysokie standardy: 
z takimi cechami 

kojarzy się 
ok re ś len ie 

„Gmina Fair 
Play”. Zdobycie 
tego tytułu przez 
gminę Brwinów 
pokazuje, że nasze 
działania zmierzają 

w dobrym kierunku 
– podkreślił burmistrz 

Arkadiusz Kosiński  
w swojej wypowiedzi dla mediów.

Gmina Brwinów tworzy klimat 
dobry dla inwestorów, ale też 

wyróżnia się pod względem dzia-
łań na rzecz edukacji. Na ten cel 
przeznacza się co roku ok. 30% 

budżetu, a wydatki znacznie 
przekraczają rządową sub-

wencję oświatową. Wśród 
52 samorządów, które w 
tym roku zdobyły tytuł 
po ocenie jurorów pro-
gramu Samorządowy Li-

der Edukacji, była też gmi-
na Brwinów. – Zwracaliśmy 

szczególną uwagę, na działania 
podejmowane przez samorządy 
wykraczają poza standard działań 
oświatowych, poza schemat, poza 
ustawowe minimum – mówiła w 
trakcie gali finałowej w Collegium 
Novum Uniwersytetu Jagielloń-
skiego Grażyna Kaczmarczyk, 
prezes Fundacji Rozwoju Eduka-
cji i Szkolnictwa Wyższego.  



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) 

W gestii gminy Brwinów pozostaje ponad 250 km 
dróg gminnych. W poprzednim numerze „Ratu-
sza” została opublikowana pierwsza część mapek, 
z drogami, których zimowe utrzymanie gmina 
Brwinów zleciła w przetargu (w Brwinowie, Otrę-
busach, Kaniach, Domaniewie, Mosznie i Krośnie). 

FO
T.

 U
RZ

Ą
D

 G
M

IN
Y 

BR
W

IN
Ó

W

Zima na gminnych drogach
Gmina Brwinów odpowiada za utrzymanie dróg 
gminnych w mieście i sołectwach. 

Drogi powiatowe i wojewódzkie

Zielony: zakres A, 
płużenie i/lub sypanie. 
Czerwony: zakres B, płużenie.

w dwóch Słowach
Konkurs plastyczny  
rozstrzygnięty

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na konkurs wpłynęło ponad 
200 prac. Laureatami zostali:

Kategoria przedszkolaki

I miejsce Milena Franaszek, 
II miejsce Natalia Stępniak 
(obie ze Słonecznego Przedszkola) 
III miejsce Jagoda Kanigowska  
(Leśne Przedszkole) 
Wyróżnienia: Gabriela Kępka, 
Franciszek Mysiak, Aleksandra 
Szwonder, Julia Kwolek.  
Nagroda za zaangażowanie: 
Przedszkole w Otrębusach.

Kategoria klasy 0-III

I miejsce Zofia Grudzień  
II miejsce Julian Walas 
(oboje z ZS w Otrębusach) 
III miejsce Wiktoria Boranow-
ska (ZS nr 1 w Brwinowie) 
Wyróżnienia: Weronika Staroń, 
Małgorzata Woźniak, Donata 
Kaczorowska i Helena Karandziej.

Kategoria klasy IV-VI

I miejsce Jakub Łada (ZS nr 1  
w Brwinowie) 
II miejsce Julia Sandomierska 
III miejsce Natalia Hejnowska 
(obie z  ZS w Żółwinie) 
Wyróżnienia: Jan Biedroń i 
Łukasz Kalinowski. 
Prace nadesłane na konkurs 
będą prezentowane w grudniu 
i styczniu na tablicach ogłosze-
niowych oraz w sali konferen-
cyjnej Urzędu Gminy Brwinów.

DROGI pOwIaTOwe
Kontakt w sprawie zimowego 
utrzymania dróg: Komenda 
powiatowa pSp w pruszkowie
tel. 22 758 72 16, 22 758 62 52

Drogi powiatowe w Brwinowie: uli-
ce Grodziska, Piłsudskiego, Spor-
towa, Wilsona, Powstańców War-
szawy i Przejazd. Poza miastem: 
3107W: Kanie, ul. Pruszkowska 
1502W: Żółwin, ulice Graniczna, 
Słoneczna, Nadarzyńska, Kaszta-
nowa
3108W: Owczarnia, ul. Książenicka
3109W: Żółwin – Owczarnia – 
Milanówek: ul. Kazimierzowska, 
Żółwińska, Nadarzyńska
1509W: Czubin – Milęcin
4102W: Milęcin

4108W: Błonie – Milęcin – Brwinów
1511W: Milanówek – Falęcin – 
Kotowice
3110W: Biskupice – Koszajec
3111W: Brwinów – Domaniew
3112W: Moszna – Pruszków
3124W: Parzniew, ul. Główna, 36pp 
Legii Akademickiej – Pruszków
DROGI wOjewóDzKIe
Mazowiecki zarząd 
Dróg wojewódzkich,  
obwód w Grodzisku Maz. 
tel. 22 755 59 46

DW 701 Józefów – Ożarów Maz. 
przez Domaniew i Domaniewek
DW 719 Grodzisk Maz. – Warszawa
DW 720 Błonie – Nadarzyn, wraz 
z ulicami przebiegającymi przez 
miasto: Biskupicką i Pszczelińską.

Przygotowania do zimy: ważne informacje i ostrzeżenia
Jesienno-zimowy sezon grzewczy to czas na przypomnienie o zagrożeniu czadem. Ten bez-
wonny i bezbarwny gaz nazywany jest „cichym zabójcą”. aktualnym tematem są także zimowa 
                                                   pomoc bezdomnym oraz obowiązki właścicieli i zarządców budynków.

Zima to trudny czas dla bezdom-
nych. Jeśli ktoś zauważy osoby za-
mieszkujące opuszczone budynki 
lub inne tego typu miejsca, powi-
nien poinformować straż miejską, 
która wówczas będzie mogła sku-
tecznie zainterweniować. Również 
osoby nietrzeźwe przebywające na 
dworze podczas mrozu są narażo-
ne na niebezpieczeństwo. W przy-
padku zauważenia takiej osoby 
należy zadzwonić na numer alar-
mowy straży miejskiej.

Do właścicieli i zarządców obiek-
tów należy dbałość o należyty stan 
techniczny budynku: przy dużych 
opadach śniegu konieczne będzie 
usuwanie go z dużych, płaskich 
przestrzeni dachu oraz usuwanie 
groźnych sopli lodu. Gminny Ze-
spół Zarządzania Kryzysowego 
wraz ze Strażą Miejską sprawdził 
stan przygotowań do zimy w wiel-
kopowierzchniowych obiektach 
handlowych  oraz szkołach na te-
renie gminy Brwinów.

WaŻNe TeLeFoNY
 112 (ogólny telefon ratunkowy)

pogotowie ratunkowe  999
Straż pożarna 998
oSp w Brwinowie tel. 22 729 59 46

policja 997
posterunek w Brwinowie:
tel. 22 729 69 25 oraz 22 729 79 97

Straż miejska w Brwinowie
986, tel. 22 729 63 94, tel. kom. 606 695 024

pogotowie energetyczne991
tel. rejon pruszków 22 738 23 00

pogotowie gazowe 992
tel. rejon Grodzisk maz. 22 758 85 46

Na spotkaniu informacyjnym, które odbyło się 3 grudnia w ZS nr 1  
w Brwinowie, uczestnicy projektu „internet w zasięgu” otrzymali do-
brą wiadomość: firma dostarczająca zestawy komputerowe planuje 
dostawy jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia.

Zestawy komputerowe:  
dla mieszkańców pod choinkę

Komputery z dostępem do In-
ternetu i drukarkami otrzy-

mują najbardziej potrzebujący 
mieszkańcy gminy Brwinów , któ-
rzy zakwalifikowali się do projek-
tu „Internet w zasięgu”.  Podczas 
spotkania informacyjnego Mar-
garita Panawa z firmy szkolenio-
wej przypomniała uczestnikom, 
że są zobowiązani do dbania o 
sprzęt, który otrzymają nieod-
płatnie. – Przez cały czas trwania 
umowy, czyli do końca czerwca 
2019 roku właścicielem sprzętu 
będzie gmina Brwinów, której 
przedstawiciele będą mieli prawo 
do skontrolowania stanu sprzętu  

– mówiła prowadząca, podkreśla-
jąc prośbę o rozważną eksploata-
cję sprzętu. Przypomniała rów-
nież, że sprzętu nie wolno przeka-
zywać osobom trzecim, które nie 
są do tego upoważnione.

Z uczestnikami projektu spo-
tkał się także burmistrz gmi-

ny Brwinów Arkadiusz Kosiń-
ski, który zachęcał do rozwijania 
umiejętności pracy z komputerem 
np. na kursach organizowanych 
przez Gminny Ośrodek Kultury 
w ramach Brwinowskiego Uni-
wersytetu Każdego Wieku. – Jest 
szansa, że przed Gwiazdką sprzęt 
zawita do Państwa domów. Mam 

nadzieję, że to dobry prezent 
świąteczno-noworoczny – bur-
mistrz przekazał dobrą informa-
cję 58 uczestnikom spotkania. 

Koordynator projektu Bożena 
Wojtyra zapewniła, że oso-

by niepełnosprawne, które mają 
problemy ze wzrokiem, otrzymają 
sprzęt ze specjalistycznym opro-
gramowaniem ułatwiającym im 
poruszanie się po sieci. Odpowia-
dała także na pytania związane 
z podłączeniem komputerów do 

Internetu i zachęcała do kontak-
tu w razie pytań związanych z 
użytkowaniem sprzętu i uczest-
nictwem w projekcie. 
Projekt „Internet w zasięgu – 
przeciwdziałanie wykluczeniu 
cyfrowemu w Gminie Brwinów” 
jest współfinansowany ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Program Opera-
cyjny Innowacyjna Gospodarka 
2007-2013.

Na zdjęciu: Osoby zakwalifikowane do programu uczestniczyły w szkole-
niach komputerowych. W ramach programu uzyskają dostęp do Internetu.
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Głównym celem warsztatów 
było wzmocnienie partner-

stwa podmiotów trzech sektorów 
(samorządu, organizacji poza-
rządowych i biznesu) z obszaru 
Podwarszawskiego Trójmiasta 
Ogrodów w perspektywie prac 
nad wspólną strategią rozwoju 
(PTO i LGD), która ma umożliwić 
jak najefektywniejsze wykorzy-
stanie funduszy europejskich w 
latach 2014-2020.  Seria spotkań 
przedstawicieli trzech sektorów z 
trzech gmin stworzyła przestrzeń 
do współpracy dzięki integracji i 
wzajemnemu poznaniu się oraz 
wspólnemu wypracowaniu szero-
kiej definicji Podwarszawskiego 
Trójmiasta Ogrodów jako uspo-
łecznionego procesu budującego 
tożsamość lokalną.

Porozumienie o współpracy w 
ramach Podwarszawskiego 

Trójmiasta Ogrodów zostało pod-
pisane 11 czerwca 2010 r. przez 
trzech burmistrzów sąsiadujących 
ze sobą gmin: Brwinowa, Mila-
nówka i Podkowy Leśnej.  U pod-
staw podpisania porozumienia 
leżało przekonanie, że połączenie 
wysiłków na rzecz rozwoju gmin o 
podobnej specyfice jest potrzebne 
i korzystne dla wszystkich stron. 
Dotychczasowa współpraca w ra-
mach PTO miała miejsce głów-
nie na poziomie samorządów, we 
współpracy z organizacjami po-
zarządowymi i mieszkańcami. W 
perspektywie uspołecznionych 
prac nad nową strategią rozwoju 
obszaru PTO i LGD zrodziła się 
potrzeba zintensyfikowania part-
nerstwa trzech sektorów. 

Pierwszy dzień warsztatów był 
dniem wprowadzającym w 

problematykę funkcjonowania 
i partnerstwa w ramach PTO. 
Obecni burmistrzowie: Podko-
wy Leśnej - Małgorzata Stępień-
-Przygoda, Brwinowa - Arkadiusz 
Kosiński i Milanówka - Jerzy 
Wysocki przedstawili prezenta-
cję relacjonującą dotychczasową 
współpracę trzech samorządów w 
ramach PTO. Tomasz Potkański, 
członek LGD „Zielone Sąsiedz-
two” zaprezentował możliwości 
finansowania lokalnych przedsię-
wzięć w ramach różnych progra-
mów i funduszy europejskich w 
latach 2014-2020.

Tematy, które zdominowa-
ły dyskusję pierwszego dnia 

związane były z komunikacją, 
przepływem informacji pomiędzy 
różnymi sektorami trzech gmin 
oraz kwestią promocji marki Pod-
warszawskie-
go Trójmiasta 
O g r o d ó w .  
U c z e s t n i c y 
s p o t k a n i a 
wskazali ba-
riery w komu-
nikacji i nieefektywny przepływ 
informacji na temat tego, co się 
dzieje w PTO w poszczególnych 
gminach. 

Drugi dzień, tj. 23 listopada, 
poświęcony był tematowi 

partnerstwa. Uczestnicy wspól-
nie wypracowali definicje part-
nerstwa. Powtarzające się słowa-
-klucze w definicjach: wspólny 
cel, wspólne działanie, szacunek, 
więź, współodpowiedzialność po- 
mogły uświadomić wszystkim, 
jak wysokie są oczekiwania wobec 
partnerstwa.

Trzeciego dnia uczestnicy 
wypracowali katalog korzy-

ści dla różnych grup interesów. 
Określili, co mogą zyskać poprzez 
funkcjonowanie w ramach PTO 
takie zdefiniowane grupy jak: śro-
dowiska społeczne, organizacje 
społeczne i grupy nieformalne, 
instytucje lokalne, przedsiębiorcy.  
Druga część tego warsztatu doty-
czyła skutecznego marketingu we-
wnętrznego. 

Ostatniego dnia spotkań, tj. 30 
listopada, w obecności trzech 

burmistrzów  uczestnicy podsu-
mowali warsztaty. Omówione zo-
stały obszary problemowe, które 
wyłoniły się podczas warsztatów 
i konkretne propozycje rozwią-
zań poszczególnych problemów.  
Wśród wymienionych inicjatyw 
znalazły się: strona www PTO 
i stała rubryka w biuletynach 
trzech miast „co słychać w PTO?”; 
uwspólniona oferta turystyczna 
oraz wspólny katalog firm i orga-
nizacji pozarządowych z terenu 
PTO; konkurs na inicjatywy lo-
kalne integrujące mieszkańców 
trzech gmin; regularne spotkania 
pracowników wydziałów promo-
cji trzech miejscowości.  

PTO niezależnie od podziałów 
administracyjnych kreuje po-

tencjał miejsca. Dla uczestników 
spotkań - przedstawicieli trzech 

FOT. KAROLINA LIKCHTAROVICH / LGD ZIELONE  ŚĄSIEDZTWO

sektorów z trzech gmin - Podwar-
szawskie Trójmiasto Ogrodów jest 
uwspólnioną ideą, którą należy 
rozwijać, bo zyskać mogą wszyscy. 

O c z e k i w a n i a 
wobec współ-
pracy partner-
skiej nabierają 
k o n k r e t n e g o 
kształtu. Sil-
nym głosem 

wybrzmiał sektor biznesu jako 
motor wzrostu ekonomicznego, 
tworzący nowe miejsca pracy, in-
nowacyjnie łącząc lokalne zasoby 
z podejściem biznesowym. PTO 
to nie tylko porozumienie mię-
dzy samorządami, ale także (a 
może przede wszystkim) umowa 
społeczna oraz współdziałanie 
wszystkich sektorów budujące 
tożsamość lokalną i sprzyjające 
identyfikacji mieszkańców.

– Karolina Likhtarovich
Stowarzyszenie Lokalna Grupa 
Działania „Zielone Sąsiedztwo”

Tytuł oraz skróty w nadesłanym 
tekście – od redakcji „Ratusza”.

O budowaniu 
współpracy 

Brwinowa, Mila-
nówka i Podkowy 

Leśnej

Płać podatki tu, gdzie mieszkasz
osoby, które mieszkają w gminie Brwinów, ale nie są tu zameldowa-
ne i nie złożyły do tej pory w urzędzie Skarbowym deklaracji Zap-3, 
nie dokładają części swojego podatku dochodowego do budżetu 
gminy, na której najbardziej powinno im zależeć.

Z budżetu gminy Brwinów sfinansowane zostały m.in. budowa wo-
dociągów i kanalizacji, przebudowa i remonty dróg (w tym prze-

budowa drogi Brwinów-Parzniew), rewitalizacja parku w Brwinowie 
i otrębuskiej Toeplitzówki, utrzymanie obiektów sportowych, oświata  
i kultura i in. W 2014 r. ma zostać oddane do użytku nowe przedszkole, 
rozpocznie się budowa szkoły w Otrębusach i przebudowa ul. Piłsud-
skiego w Kaniach. Warto dołożyć "swoją cegiełkę"! Deklarację ZAP-3 
można wydrukować ze strony www.brwinow.pl (baner akcji ZAP-3 
umieszczony pod menu z lewej strony), a następnie przesłać lub złożyć 
osobiście w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie, ul. Staszica 1.

W dniach 22-23 oraz 29-30 listopada 2013 r. w podkowie Leśnej odbyły się cztery spotkania warszta-
towe „Budowanie partnerstwa podwarszawskiego Trójmiasta ogrodów”. organizatorem i inicjatorem 
wydarzenia była Lokalna Grupa działania „Zielone Sąsiedztwo”. 

w dwóch Słowach
drzewa zniszczone   
przez wichurę

 
 
 
 
 
 
 
Drzewa powalone na pose-
sjach należy uprzątanąć we 
własnym zakresie. Usunięcie 
drzew starszych niż 10 lat (z 
wyjątkiem drzew owocowych) 
należy zgłosić do Urzędu Gmi-
ny Brwinów, dołączając zdjęcie 
i opis. Sprawami tego typu 
zajmuje się Referat Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa (tel. 
22 738 25 90, e-mail: zielen@
brwinow.pl). Drzewa bardzo 
pochylone, zagrażające bez-
pieczeństwu mieszkańców lub 
budynków należy w pierwszej 
kolejności zgłosić do Straży  
Pożarnej (tel. 998), a w przy-
padku drzew rosnących w li-
niach energetycznych także  
do zakładu energetycznego. 

 mammografia w 2014 r.

W planach jest kontynuacja 
bezpłatnych badań mammo-
graficznych. Mammobus stać 
będzie obok Urzędu Gminy 
Brwinów przy ul. Grodziskiej 
12. w dniach 3-9 stycznia oraz 
1-3 marca.  Badania wykony-
wać będzie firma FADO. 
Zapisy pod numerem tel.  
801 080 007 lub 58 666 2 444.
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Poetyckie hobby mieszkanek gminy
panie Grażyna Wiesława Szymańska oraz monika przybysz-Galus 
zadebiutowały w tym roku swoimi tomikami wierszy.  

mazowiecka 
Gmina 
Roku 2013

NaGRodY 
i WYRÓŻNieNia 
dLa GmiNY BRWiNÓW

Grażyna Wiesława 
Szymańska od uro-
dzenia mieszka w 
Brwinowie. O sobie 
mówi: miłośniczka 
podróży i wyzwań, 
jakie daje rzeczywi-
stość współczesnego 
świata. Fascynuje ją 
bezpośredni kontakt 
z przyrodą, kocha 
góry, lasy, morze. 
Wiersze są właśnie o 

„tej chwili”, która była inspiracją 
do ich napisania. 
Fragment wiersza „Sen”:
Życie cudownym snem jest,
bo trzeba ze wszystkiego  
co możliwe umieć cieszyć się.
Poczucie obowiązku i kontakt z 
naturą mieć. [...]
Dlatego marzyć każdy chce,  
by bogatym się stać.
Lecz ważniejsze od tego jest,
By sobą być, a wówczas spełni się 
sen, o cudownej wyśnionej przez 
każdego miłości tej.

Monika Przybysz-
-Galus jest nauczy-
cielką wychowania 
przedszkolnego. To-
mik „Wiosna, lato, 
jesień, zima – rok 

wierszem się kończy i wierszem 
zaczyna” skierowany jest do 
dzieci w wieku przedszkolnym i 
opisuje ich świat. Wiersz "Biały 
świat" mówi o zimie:

Mamo, mamo!
Zasypało cały świat na biało.
Białe dzieci jak bałwanki
wyruszyły dziś na sanki,
a ten mały, biały kotek 
właśnie wszedł  
na biały płotek.
Razem z pieskiem  
w białe łatki
patrzą na lecące płatki.


