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Nowe boisko w Parzniewie

Dofinansowanie w kwocie  
100 tys. zł ze środków Progra-
mu Rozwoju Wiejskich na lata 
2007-2013 pomogło w zbudo-
waniu nowego boiska rekre-
acyjnego do gier zespołowych 
w Parzniewie przy ul. Głównej. 
Można tam uprawiać piłkę 
nożną oraz koszykówkę. Na-
wierzchnia została wykonana  
z trawy syntetycznej, a oświetle-
nie pozwala na grę po zmroku.

Prace na drodze  
Brwinów-Parzniew

Zgodnie z planem prace zwią-
zane z przebudową drogi Brwi-
nów-Parzniew mają zakończyć 
się do 31 października. Nadal 
obowiązuje zakaz ruchu pojaz-
dów: wyjątkiem była jedynie 
Brwinowska Masa Krytyczna: 
rowerzyści "przetestowali" 
nowy odcinek 29 września.

issn 2083-9278

„Orlik” na medal
Kompleks boisk w Żółwinie 
otrzymał wyróżnienie:
to jest „Boisko na medal!” 
    > str. 4

Dla lepszej edukacji
Wszystkie szkoły samorządowe  
na terenie gminy Brwinów realizują  
ciekawe projekty (np. „Bezpieczna  
Jedynka” w ZS nr 1)                   > str. 3

Inwestycje - cdn.
Inwestycje: część się kończy (jak 
świetlica w Owczarni), część zaczy-
na (ruszyła budowa przedszkola w 
Brwinowie).           > str. 2

Na zdjęciach od góry: 1. Uroczystości pod pomnikiem na Rynku: upa-
miętnienie rocznicy bi-
twy pod Brwinowem. 2. 
KULTowy występ Kazi-
ka Staszewskiego z ze-
społem. 3. Koncert piose-
nek żołnierskich w parku 
miejskim w Brwinowie. 
Obok: Dekoracja burmi-
strza A. Kosińskiego me-
dalem "Pro Patria". 

Głównym punktem rozpo-
czynających się 14 września 

KULTowych Dni Miasta był kon-
cert zespołu Kult. Wcześniej na 
scenie zaprezentowały się zespół 
Support oraz Chór Wydartych 
Domom Kur. Podczas koncertu 
na stadionie bawiły się różne po-
kolenia brwinowian oraz przy-
jezdni, którzy podążają za swoimi 
idolami: na koncert Kultu i Kazika 
Staszewskiego przyjechali m.in. 
„kult-turyści” z Tomaszowa.

Obchody rocznicowe rozpo-
częła tradycyjnie uroczysta 

msza św., odprawiona 15 wrze-
śnia przez ks. Arkadiusza Śledzika  
w kościele pw. św. Floriana  
w Brwinowie. Potem uroczystości 
przeniosły się pod pomnik 36 PP 
Legii Akademickiej. Burmistrz 
Arkadiusz Kosiński w swoim 
przemówieniu wspominał boha-
terską postawę brwinowian we 
wrześniu 1939 roku. Padły na-
zwiska poległych mieszkańców, 
którzy młodym pokoleniom mogą 
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Rozmowy z mieszkańcami  

o sprawach gminy i o współpracy
Kończy się tegoroczny cykl spotkań burmistrza Ar-
kadiusza Kosińskiego z mieszkańcami. W niedzie-
lę 6 października odbędzie się ostatnie spotkanie  
z tego cyklu: w brwinowskiej OSP.
W planach jest jest jeszcze jedno dodatkowe spotkanie 
w gronie członków stowarzyszeń oraz klubów sporto-
wych. Zaproszenia zostały już wysłane do ich preze-
sów. Od 4 do 11 października trwają bowiem konsulta-
cje „Rocznego programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi na 2014 rok”.  Więcej informacji na 
stronie www.ngo.brwinow.pl

Wrześniowe wydarzenia: Dni Brwinowa

z a p r o s z e n i a

Burmistrz Arkadiusz Kosiński zaprasza mieszkańców  
na spotkanie i rozmowę o sprawach samorządowych 

Brwinów, 6 października (ndz), sala OSP, godz. 16

być stawiani jako wzór patriotycz-
nej postawy. Niespodzianką pod-
czas uroczystości było uhonoro-
wanie burmistrza Arkadiusza Ko-
sińskiego medalem „Pro Patria”.  
W imieniu ministra Jana Sta-
nisława Ciechanowskiego de-
koracji dokonał Jacek Dziuba, 
Dyrektor Gabinetu Kierownika 
Urzędu ds. Kombatantów i Osób 
Represjonowanych. Medal „Pro 
Patria” przyznawany jest „za 
szczególne zasługi w kultywowa-
niu pamięci o walce o niepodle-
głość Rzeczypospolitej Polskiej”. 
Podczas uroczystości głos zabrał 
także gość z miasta partnerskie-
go: por. Sławomir Szymański z 
3 batalionu zmechanizowanego  
z Trzebiatowa.  W uroczystościach 
wzięli udział mieszkańcy, a wśród 

12 września 1939 r. wojska polskie, w skład których wchodził 36 
pułk piechoty Legii Akademickiej, stoczyły bitwę z wojskami nie-
mieckimi okrążającymi Warszawę. Upamiętnieniem tych wydarzeń 
są doroczne Dni Brwinowa. Ich obchody mają różnorodny charak-
ter: sobota z koncertem muzycznym, a w niedzielę uroczystości 
rocznicowe, spotkanie kombatantów oraz turniej sołectw.

nich kombatanci, honorowi oby-
watele, poseł na sejm RP Barbara 
Czaplicka, reprezentanci władz 
samorządowych, przedstawicie-
le powiatu pruszkowskiego oraz 
poczty sztandarowe i przedstawi-
ciele brwinowskich stowarzyszeń.

Park miejski w Brwinowie  
15 września w niedzielne po-

południe rozbrzmiewał pieśnia-
mi żołnierskimi. Koncert zor-
ganizowany z okazji obchodów  
74. rocznicy bitwy pod Brwino-
wem był kontynuacją oficjalnych 
uroczystości. To pierwszy koncert 
w odnowionym parku miejskim 
po drugim etapie rewitalizacji.  

W tym roku park zyskał nowe ale-
je, ławki, stylowe oświetlenie par-
kowe oraz monitoring. Burmistrz 
Arkadiusz Kosiński rozpoczął 
koncert od podziękowań, które 

skierował na ręce autorów kon-
cepcji: Grzegorza Rycerza, który 
społecznie współpracował przy 
tworzeniu projektu, oraz Leszka 
Chojnackiego. Deszczowa aura 
nie przeszkodziła uczestnikom 
koncertu we wspólnym śpiewaniu 
znanych i lubianych pieśni żoł-
nierskich: Serce w plecaku, Wo-
jenko, wojenko, Przybyli ułani pod 
okienko i wielu innych. Na scenie 
wystąpili: Krzysztof Matuszak, 
Damian Marat i Maciek Kierz-
kowski. 

Po południu burmistrz Arka-
diusz Kosiński spotkał się z 

kombatantami oraz honorowymi 
obywatelami Brwinowa. Wśród 
poruszonych tematów nie zabra-
kło odniesień do historii. Obecni 
dyrektorzy brwinowskich szkół 
oraz goście z Towarzystwa Przy-
jaciół Warszawy mogli wymienić 
doświadczenia w przekazywaniu 
historii młodym pokoleniom. 

W II Turnieju Sołectw wystar-
towało sześć drużyn. Zwy-

ciężyła reprezentacja Owczarni, 
pokonując Domaniew i Żółwin. 
Poza podium znalazły się Parz-
niew,  Koszajec i Biskupice.Na zdjęciu: pierwsze spotkanie we wrześniowym cy-

klu spotkań odbyło się w Biskupicach w remizie OSP. 
Mieszkańcy przeznaczyli na jej rozbudowę cały swój 
fundusz sołecki.

1.

2.



Są sprawy zwykłe i oczywiste, w tym dbanie o pamięć o walkach  
  o wolność i niepodległość Naszej Ojczyzny - niezależnie od miejsca     

       zamieszkania czy zajmowanego stanowiska. 
                                   - Arkadiusz Kosiński, burmistrz gminy Brwinów 
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Kamień węgielny pod budowę przedszkola w Brwinowie

Obecnie na terenie gminy 
Brwinów funkcjonują trzy 

przedszkola samorządowe: dwa w 
Brwinowie i jedno w Otrębusach. 
Mieszkańcy Brwinowa już od 
wielu lat czekali na wybudowanie 
przedszkola po północnej stronie 
miasta. Burmistrz Arkadiusz Ko-
siński uznał je za jedno z najważ-
niejszych zadań inwestycyjnych 
dla gminy i w efekcie, po wielu 
miesiącach przygotowania nie-
zbędnej dokumentacji oraz wy-
konaniu badań archeologicznych 
ruszyły prace na placu budowy.

W czwartek 12 września zo-
stał wmurowany kamień 

węgielny. Na tę uroczystość przy-
byli zaproszeni goście: starosta 
Elżbieta Smolińska, wicestarosta 
Agnieszka Kuźmińska, radni, soł-
tysi, dyrektorzy jednostek organi-
zacyjnych, właściciel firmy, która 
wygrała przetarg na budowę Prze-
mysław Niewiadomski, kierownik 
budowy Artur Pakulski, inspek-
tor nadzoru budowlanego Maciej 
Łyżwiński oraz ks. Sylwester La-
ment, który dokonał poświecenia 
kamienia węgielnego.

Dzień ten został wybrany nie-
przypadkowo. – Otwieramy 

nową historię, opierając to wszyst-
ko o pamięć 12 września 1939 r. 
– mówił w swoim przemówieniu 
burmistrz Arkadiusz Kosiński.

Czterooddziałowe przedszko-
le powstaje przy ul. Piłsud-

skiego w Brwinowie, vis-a-vis ul. 
Sienkiewicza.  Wyłoniona w prze-
targu firma Elmir ma je zakoń-
czyć do 30 czerwca 2014 r. Koszt 
prac wyniesie 4,376 mln zł. Parte-
rowy budynek będzie mieć ponad 
1,3 tys. m kw. powierzchni użyt-

kowej. W jego pobliżu 
powstanie 38 
miejsc parkin-
gowych. Dzie-
ci będą miały 
dwa place zabaw  
z piaskownicą, 
domkiem wspi-
naczkowym i in-
nymi zabawkami.

o g ł o s z e n i e

Burmistrz Gminy Brwinów zaprasza do uczestnictwa 
w przetargach ustnych nieograniczonych.  
Nieruchomości na sprzedaż:

Brwinów, ul. Żwirowa 7  
powierzchnia działki: 3 981 m2  
cena wywoławcza: 920 000 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: 3 852 000 zł

Działka położona przy granicy Pruszkowa. Przeznaczona jest pod 
wielorodzinną zabudowę mieszkaniową z dopuszczeniem usług 
nieuciążliwych. Teren  znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie 
osiedla mieszkaniowego. 

Kanie, usługi nieuciążliwe, powierzchnia działki: 3 594 m2

cena wywoławcza: 1 095 000 zł

Działka położona jest między drogą wojewódzką nr 719 (trasa  
Warszawa-Grodzisk Maz.), a ul. Szkolną w Kaniach. Na działce znaj-
dują się pozostałości budynku gospodarczego o powierzchni 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 

16.10.2013

wadium*  

do 14.10.2013

o g ł o s z e n i e

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza  Gminy  Brwinów
o zamiarze dokonania  podziału 

Stosownie do art. 97a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r.
Nr 102 poz. 651 ze zm.)  z a w i a d a m i a m
o zamiarze dokonania podziału nieruchomości o nieuregulowa-
nym stanie prawnym, położonych w miejscowości Milęcin gm. 
Brwinów, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr nr 21/2, 
37, 36.

Akta sprawy udostępnia zainteresowanym:  
Referat Gospodarki Nieruchomościami
Urząd Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12, pokój 204, II piętro
tel. 22 738 26 13 oraz 22 738 26 53

PŁATNOŚCI ZA ODBIÓR  
ODPADÓW KOMUNALNYCH

Do 15 września 2013 r.
należało wpłacić opłatę  
za odbiór odpadów 
w okresie od lipca do września:

Gmina Brwinów, ul. Grodziska 12, Brwinów 
nr konta: 79 9291 0001 0097 6738 2000 0010
z dopiskiem: 
Opłata za obiór odpadów z ul. ............ w .......... (adres nieruchomości)

W imieniu mieszkańców budynków wielorodzinnych  
wpłat dokonują zarządcy/administratorzy.

NOWE DEKLARACJE trzeba złożyć w związku z obniżką opłaty  
za odbiór śmieci. Druki można otrzymać w Urzędzie Gminy Brwinów 
lub pobrać z Internetu: www.eko.brwinow.pl (dział "Dokumenty").

„Dwunastego dnia września Roku Pańskiego 2013, w 74. rocznicę bitwy pod Brwinowem...” – tak za-
czyna się akt erekcyjny wmurowany wraz z kamieniem węgielnym pod budowę nowego przedszkola 
samorządowego w Brwinowie.

Nowa świetlica w Owczarni: oddana do użytku

Licząca ponad 1300 miesz-
kańców Owczarnia dotąd nie 

miała swojego miejsca spotkań: 
we wsi nie ma szkoły, ani remi-
zy. Teraz mieszkańcy zyskali swój 
własny „dom kultury”. Świetlica 
w Owczarni została „zasiedlona” 
przez Gminny Ośrodek Kultury w 
Brwinowie i rozpoczęła działanie 
jako OWCA – Owczarniańskie 
Wiejskie Centrum Animacyjne. 
Będzie miejscem integracji miesz-
kańców oraz centrum kultural-
nym i edukacyjnym obejmującym 
swoimi działaniami całą okolicę.

Podczas uroczystego otwarcia 
burmistrz Arkadiusz Kosiński 

dziękował wielu osobom, które 
przyczyniły się do realizacji całe-

go projektu. Z kolei przewodni-
czący Rady Miejskiej w Brwino-
wie Sławomir Rakowiecki chwalił 
aktywność burmistrza w pozy-
skiwaniu środków zewnętrznych, 
dzięki którym możliwa jest reali-
zacja wielu projektów. Burmistrz 
podkreślił, że jednym z dokumen-
tów, który pozwolił na zdobycie 
takiej dotacji, był „Plan odnowy 
miejscowości Owczarnia”, opra-
cowany przez radnego Mariusza 
Pawła Baranowskiego i uchwalo-
ny najpierw przez mieszkańców 
Owczarni, a następnie przez rad-
nych Rady Miejskiej w Brwinowie.

Świetlicę poświęcił ks. Wojciech 
Osial, proboszcz podkowiań-

skiej parafii św. Krzysztofa, do 

której należy Owczarnia. Andrzej 
Baranowski otrzymał jako „miej-
scowy baca” pamiątkową koszul-
kę ze stylizowanym barankiem, 
a „juhasi” z Gminnego Ośrodka 
Kultury – po przecięciu przez 
burmistrza Kosińskiego siekierą 
powroza zastępującego tradycyj-
ną wstęgę, urządzili „redyk”, za-
praszając wszystkich do nowego 
budynku.

Jednym z punktów uroczystości 
było rozstrzygnięcie konkursu 

„Owczarnia oczami mieszkań-
ców – 4 pory roku”, zorganizowa-
nego przez sołtysa i radę sołecką 
pod patronatem burmistrza Ar-
kadiusza Kosińskiego. Dyplomy 
i nagrody trafiły do Magdaleny 
Zielińskiej i Grzegorza Baranow-
skiego. Ich nagrodzone zdjęcia 
ozdobiły ściany świetlicy.

Mieszkańcy zainteresowa-
ni sprawami gminy i swo-

jej miejscowości mieli okazję do 
długiej rozmowy z burmistrzem.  
Na tarasie gospodynie z Owczarni 
częstowały pysznymi, domowy-
mi ciastami. – Udała się świetlica  
w Owczarni! Udała się pierwsza 
impreza! – słychać było komenta-
rze. Budowa świetlicy w Owczarni 
była możliwa dzięki pozyskaniu 
400 tys. zł ze środków PROW  
na lata 2007-2013.

W niedzielę 22 września 2013 r. uroczyście otwarto świetlicę w Owczarni. Burmistrz Arkadiusz Kosiński 
dotrzymał słowa danego rok temu: doroczne spotkanie z mieszkańcami odbyło się w nowym budyn-
ku, który odtąd służyć będzie integracji całej społeczności.

Na zdjęciach: miejsce uroczystości - plac budowy przedszkola. Akt erekcyjny został wmurowany przez repre-
zentantów władz samorządowych gminy Brwinów, zaś kamień węgielny - przez starostę Elżbietę Smolińską.

o g ł o s z e n i e
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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) 

Poprawa bezpieczeństwa na terenie szkoły
Projekt „Bezpieczna Jedynka” znalazł się wśród 35 najlepszych projektów z ca-
łej Polski, które w tym roku uzyskały środki przyznawane przez Ministra Spraw 
Wewnętrznych w ramach rządowego programu „Razem bezpieczniej”. Reali-
zowany jest w Zespole Szkół nr 1 w Brwinowie. 

Konferencja dla rodziców, pro-
gram „Przyjaciele Zippie-

go” (obejmujący zarówno zajęcia 
z dziećmi, jak też szkolenia dla 
prowadzących je później nauczy-
cieli) oraz  nowy monitoring to 
tylko niektóre elementy projektu 
„Bezpieczna Jedynka”. Zakłada 
on wiele różnych działań. Wiedza 
na temat bezpieczeństwa będzie 
sprawdzana w praktyce podczas 
ćwiczeń ewakuacyjnych, a po-
prawność ich wykonania prze-
śledzi 36 kamer zainstalowanych 
niedawno w szkole. Obejmują 
one swoim zasięgiem zarówno 
pomieszczenia wewnątrz, jak też 
okolice kompleksu boisk. W ra-
mach projektu „Bezpieczna Je-

dynka” szkoła mogła zatrudnić 
dwóch recepcjonistów oraz zyska-
ła też nowe wyposażenie: 180 za-
mykanych szafek dla wszystkich 
uczniów gimnazjum.

Daję dobry przykład – dbam 
o bezpieczeństwo: konferen-

cja pod takim hasłem odbyła się 
25 września 2013 r. Jej uczestnicy 
wspólnie – w gronie rodziców, na-
uczycieli oraz zaproszonych gości 
reprezentujących różne instytucje 
udzielające wsparcia – zastana-
wiali się nad „dawaniem dobrego 
przykładu” dzieciom i młodzieży. 
Podczas konferencji zaprezento-
wali się m.in. Fundacja „Nadzie-
ja” Doroty Stalińskiej, Centrum 

Pozytywnej Edukacji oraz zespoły 
zajmujące się kwestiami związa-
nymi z przemocą w rodzinie oraz 
alkoholizmem. Służby mundu-
rowe na co dzień dbające o bez-
pieczeństwo publiczne zwracały 
uwagę na różne zagrożenia, np. 
czad ulatniający się z domowych 
piecyków, zasady zachowania się 
na drodze przez pieszych i ro-
werzystów. Jednym z dłuższych 
wystąpień była prezentacja firmy 
PKP Polskie Linie Kolejowe SA, 
która już od wielu lat prowadzi 
kampanię "Zatrzymaj się i żyj".

Całkowita wartość projektu 
wynosi 170.305,68 zł, a kwota 

dofinansowania sięga 99.958 zł.  
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Konkurs o bezpiecznym parku
Zakończone latem prace w parku miejskim w Brwinowie sprawiły,  
że „zielone serce miasta” wypiękniało. Pojawiły się wachlarzowo 
ułożone alejki, stylowe lampy i ławki oraz monitoring. Konkurs pla-
styczny dla dzieci ma pokazać, jak najmłodsi wyobrażają sobie „bez-
pieczny park”.

W konkursie mogą wziąć 
udział dzieci w wieku 

przedszkolnym oraz uczniowie 
szkół podstawowych z terenu 
gminy Brwinów. Prace plastyczne 
wykonane na kartkach formatu 
A4 powinny być związane z te-
matyką bezpieczeństwa w parku 
miejskim. Mogą prezentować bez-
pieczne zachowania dzieci i doro-
słych, ukazywać piękno przyrody 
i przykłady dobrego spędzania 
czasu w otoczeniu zieleni. Jeśli 
tylko pozwalać będzie jesienna 
aura, warto wybrać się do parku i 
odkryć go na nowo – jako miejsce 
zmienione przez II etap rewita-

lizacji: teraz bardziej bezpieczne  
i przyjazne dla mieszkańców.

Pełny tekst regulaminu konkur-
su wraz z kartą zgłoszeniową 

zostały opublikowane na stronie: 
www.konkurs.brwinow.pl. 

Prace należy składać w Urzę-
dzie Gminy Brwinów przy  

ul. Grodziskiej 12 osobiście  
(w pok. 007) lub za pośrednic-
twem poczty do 15.11.2013 r.  
do godz. 14. Informacje o kon-
kursie: Urząd Gminy Brwinów -  
Biuro Promocji tel. 22 738 26 29, 
e-mail: promocja@brwinow.pl

Programy edukacyjne  realizowane we wszystkich szkołach samorządowych na terenie gminy
Umiem coraz więcej

Gmina Brwinów realizowała 
wcześniej projekt „Bawmy się i 
uczmy”. Nowy projekt stanowi 
jego kontynuację. Do czerwca 
2014 r. dzieci z klas I-III szkół 
podstawowych będą mogły 
uczestniczyć w bezpłatnych za-
jęciach dodatkowych.

Projekt obejmie uczniów ze 
wszystkich czterech szkół podsta-
wowych na terenie gminy Brwi-
nów i zakłada realizację ponad  
2,7 tys. godzin zajęć dodatkowych. 
Dzieci będą mogły rozwijać swoje 
zainteresowania i uzdolnienia na 
zajęciach sportowych, tanecz-
nych, plastycznych, muzycznych 
i teatralnych. Oddzielny program 
przygotowano dla dzieci z trudno-
ściami: będą zajęcia logopedyczne, 
socjoterapeutyczne i psychoedu-
kacyjne, gimnastyka korekcyjna, 
zajęcia usprawniające umiejęt-
ności matematyczne oraz czyta-
nia i pisania. W ramach projektu 
zostaną także zakupione pomoce 
dydaktyczne.
Rekrutacja uczniów rozpocznie się 
w październiku. Kwota przyzna-
nej dotacji wynosi 233.449,50 zł.

Projekt „Umiem coraz więcej” 
współfinansowany jest ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecz-
nego, Program Operacyjny Kapi-
tał Ludzki.

Pływam Pierwsza klasa

„Pływam pierwsza klasa” – tak 
nazywają się zajęcia na base-
nie, które gmina Brwinów zor-
ganizowała dla uczniów klas I 
ze wszystkich szkół podstawo-
wych na swoim terenie. 

Od 9 września do końca paździer-
nika wszystkie pierwszaki wezmą 
udział w zajęciach z nauki pły-
wania. Dzięki dofinansowaniu 
pozyskanemu z Funduszu Zajęć 

Sportowych dla Uczniów zarówno 
zajęcia na pływalni w Pruszkowie, 
jak też dojazdy na basen i z powro-
tem do szkoły są bezpłatne. Wyso-
kość pozyskanej z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki dotacji wynosi 
25 tys. zł.
Każdy uczeń pierwszej klasy bę-
dzie uczestniczyć w 16-godzin-
nym kursie na basenie. Zajęcia 
będą prowadzić wykwalifikowani 
instruktorzy. Gmina Brwinów za-
pewnia również dodatkowe ubez-
pieczenie, a opiekę nad dziećmi 
będą sprawować wolontariusze 
(rodzice i nauczyciele z poszcze-
gólnych szkół) oraz opiekun głów-
ny - Zofia Sławińska, która dba o 
dzieci podczas każdego kursu na 
i z basenu, jest obecna na płycie 
basenu podczas nauki pływania i 
koordynuje pracę wolontariuszy. 
– Umiejętność pływania przyda-
je się w życiu. Dzięki niej można 
uniknąć wielu niebezpiecznych 
sytuacji nad wodą – podkreśla 
burmistrz Arkadiusz Kosiński, 
który już teraz zapowiada, że gmi-
na Brwinów będzie starać się o ko-
lejne środki, aby kontynuować ten  
projekt w przyszłym roku szkol-
nym, zapraszając do uczestnictwa 
w nim następną grupę pierwsza-
ków.

BezPieczna i Przyjazna szkoła

Gmina Brwinów pozyskała 
dofinansowanie na realizację  
w Otrębusach i Żółwinie projek-
tu edukacyjnego „Bezpieczna  
i przyjazna szkoła”.

Wniosek o dotację został złożony 
przez gminę Brwinów w ramach 
otwartego konkursu ogłoszone-
go przez Ministerstwo Edukacji 
Narodowej. Dofinansowanie w 
wysokości 22.049 zł pozwoli na 
podjęcie działań w zakresie bez-
pieczeństwa w internecie, nauki 
udzielania pierwszej pomocy oraz 
przeciwdziałaniu wykluczeniu.  
Zdarza się, że uczniowie niewła-
ściwie wykorzystują internet: 
zamieszczają na portalach spo-
łecznościowych obraźliwe teksty 
na temat innych osób, wstawiają 
zdjęcia bez zgody osób na nich 
występujących, włamują się na 
konta kolegów i dokonują zmian 
itp. Młodzież nie ma poczucia 
odpowiedzialności za swoje po-
czynania w sieci. Z rozmów pro-
wadzonych przez wychowawców 
i pedagogów wynika również, że 
rodzice nie mają świadomości, co 
ich dzieci robią przy komputerze. 
Prelekcje dotyczące zagrożeń pły-

nących z niewłaściwego wykorzy-
stania sieci uświadomią uczniom i 
rodzicom, że nie można do tematu 
podejść lekceważąco i beztrosko.
Ważną kwestią jest także umie-
jętność udzielania pierwszej po-
mocy. Czasami nie wystarczy 
wiedza teoretyczna: ważne jest też 
przełamanie bariery lęku. Prak-
tyczne ćwiczenia na fantomach 
mają oswoić nauczycieli i mło-
dzież z sytuacjami, które mogą 
ich spotkać w przyszłości, gdy 
będą w praktyce wykorzystywać 
wiadomości dotyczące sposobów 
ratowania zdrowia i życia poszko-
dowanych w wypadkach. Trzeci 
obszar działań projektowych bę-
dzie skoncentrowany na relacjach 
rówieśniczych: przeciwdziałaniu 
wykluczeniu i nietolerancji. Mło-
dzież weźmie udział w warszta-
tach interpersonalnych.
Zajęcia w ramach projektu po-
trwają do połowy listopada 2013 r.

Więcej informacji na temat pro-
jektów można uzyskać w sekreta-
riatach poszczególnych szkół:
ZS nr 1, tel. 22 729 59 60
ZSO, tel. 22 729 57 71
ZS w Otrębusach, tel. 22 758 58 10
ZS w Żółwinie, tel. 22 758 93 97
lub na ich stronach internetowych.

Na zdjęciach: 1. nowoczesny mo-
nitoring pozwala na obserwację 
terenu szkoły w czasie rzeczywi-
stym oraz późniejsze odtwarza-
nie wybranych nagrań. System 
jest skuteczny, działając przede 
wszystkim prewencyjnie. 
2. Uczniowie gimnazjum otrzy-
mali szafki z zamkami szyfro-
wymi. Przechowują tam odzież 
i obuwie oraz np. podręczniki, 
które dotychczas bardzo obcią-
żały uczniowskie plecaki. 
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„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.
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„Orlik” boisko na medal
Wysoką jakość zarządzania 
kompleksem boisk „Orlik”  
w Żółwinie docenił Klub Spor-
towa Polska, który przyznał mu 
tytuł „Boisko na medal”.

Wśród najważniejszych argumen-
tów przemawiających za wyróż-
nieniem żółwińskiego „Orlika” są 
aktywne działanie zatrudnionych 
tam animatorów oraz wysoki sto-
pień wykorzystania całego kom-
pleksu.  Jest on czynny siedem dni 
w tygodniu. Regularnie odbywają 

się tam zajęcia dla dzieci i mło-
dzieży – nie tylko piłka nożna, 
koszykówka, siatkówka i  tenis. 
W sezonie w Żółwinie odbyło się 
wiele imprez sportowych, które 
promowały zdrowy styl życia i 
integrowały lokalną społeczność. 
W czerwcu odbyła się pierwsza 
brwinowska SpecOlimpiada, a w 
sierpniu do Żółwina przyjechała 
drużyna futbolu amerykańskie-
go Warsaw Eagles. Z okazji Dni 
Brwinowa został rozegrany drugi 
już Turniej Sołectw.

– Animatorzy starają się rozsze-
rzać ofertę, odpowiadać na za-
potrzebowanie użytkowników 
i sami aktywnie biorą udział w 
treningach i sparingach. Przy-
znanie, że nasz „Orlik” jest „na 
medal” pozwala nam sądzić, że 
podążamy w dobrym kierunku 
– podkreśla dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury Anna Sobczak.

Wyróżnienie dla „Orlika” w Żół-
winie zostało przyznane przez 
Klub Sportowa Polska, który 
od wielu lat promuje gminy, in-
stytucje i władze samorządowe 
wspierające rozwój sportu na 
swoim terenie. Od trzech lat ty-
tuł „Sportowej gminy” uzyskuje 
gmina Brwinów. Teraz laury zdo-
był żółwiński „Orlik”, zarządzany 
przez Gminny Ośrodek Kultury w 
Brwinowie.

Alkohol nie dla nieletnich: akcja w sklepach

Działania zostały zrealizo-
wane na zamówienie re-

alizatora Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych tj. Śro-
dowiskowego Ośrodka Pomocy 
Społecznej i objęły 46 punktów 
sprzedaży oraz podawania napo-
jów alkoholowych znajdujących 
się na terenie gminy. Koordyna-
torem oraz opiekunem meryto-
rycznym projektu była Gminna 
Komisja Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych. Projekt 
był odpowiedzią na ciągle zwięk-
szające się zagrożenia związane  
z kontaktem młodych ludzi z alko-
holem oraz wzrastającą dostępno-
ścią alkoholu dla osób nieletnich. 

Celem kampanii było również 
wsparcie sprzedawców alkoholu 
w należytym i zgodnym z prawem 
wykonywaniu pracy. 

Kampania zrealizowana zo-
stała przez doświadczonych 

trenerów Małopolskiego Centrum 
Profilaktyki z Krakowa. Małopol-
skie Centrum Profilaktyki specja-
lizujące się we współpracy z insty-
tucjami administracji publicznej 
i samorządowej w zakresie profi-
laktyki i rozwiązywania proble-
mów społecznych.

Pracownicy i właściciele punk-
tów sprzedaży alkoholu mieli 

możliwość przekonać się w prak-
tyce jak ważne jest legitymowanie 

osób, których wieku nie są pewni, 
oraz utrwalenia postaw asertyw-
nych jak i zaktualizowania wie-
dzy dotyczącej przepisów prawa.

Badanie wykonane metodą ob-
serwacji uczestniczącej tzw. 

„tajemniczego klienta” ujawni-
ło iż w 17 punktach (spośród 46  
badanych) alkohol został sprze-
dany bez ustalenia wieku kupu-
jącego. W pozostałych punktach 
sprzedawcy zachowali się wła-
ściwie, żądając okazania dowo-
du tożsamości potwierdzającego 
wiek kupującego. I to właśnie tym 
sprzedawcom wydano po zakoń-
czeniu projektu „Certyfikat Od-
powiedzialnego Sprzedawcy”.

W dniach 9-13 września br. na terenie miasta i gminy Brwinów przeprowadzona został projekt profi-
laktyczno-interwencyjny pt. „Badanie dostępności napojów alkoholowych dla osób nieletnich” oraz 
szkolenie terenowe dla przedsiębiorców i sprzedawców napojów alkoholowych: „Odpowiedzialna 
sprzedaż napojów alkoholowych”. Relację nadesłała Agnieszka Olejniczak, przewodnicząca Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

ZAPROSZENIE NA JESIENNE WARSZTATY 
DLA RODZICÓW

Rodzicu,
przyjdź na warsztaty, 
jeśli chcesz nauczyć się:

 skutecznego wydawania poleceń, stosowania pochwał, nagród  
 i przywilejów, konsekwencji niewłaściwych zachowań;
 aktywnego, wspierającego słuchania;
 nawiązywania efektywnej współpracy z dzieckiem;
 modyfikowania niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań   
 dziecka;
 zasad i norm rodzinnych;
 zastosowania systemów żetonowych w wychowaniu;
 wyrażania oczekiwań i ograniczeń w taki sposób, by były one   
 przez dziecko respektowane;
 rozpoznawania, wyrażania i akceptowania uczuć, a także  
  radzenia sobie z "trudnymi" uczuciami w duchu poszanowania  
  godności osobistej człowieka;
 uwalniania siebie i dziecka od funkcjonowania w  sztywnych   
 rolach;
 wspierania procesu usamodzielniania się dziecka;
Skuteczność wychowania w znacznym stopniu zależy od osoby 
wychowującego - oznacza to, że aby zmienić dziecko, często należy 
zacząć od zmiany siebie.

W trakcie cyklu spotkań rodzice mogą zdobyć wiedzę na temat 
rozwoju dziecka oraz umiejętności, które pozwolą im radzić sobie w 
wielu nowych, a także trudnych dla nich sytuacjach związanych  
z wychowywaniem dziecka.

TRWA REKRUTACJA na WARSZTATY!

Więcej informacji nt. organizowanych warsztatów, terminy  
oraz tematyka dostępne są na stronie www.sops.brwinow.pl 
oraz pod nr tel. 22 729 63 11

o g ł o s z e n i e

Anonimowi Alkoholicy - spotkania w Brwinowie

Ocenia się, że na całym świecie 
jest ponad 2 miliony człon-

ków AA. W Polsce istnieje niemal 
2 tys. grup, a w Brwinowie - dwie.  
Jak mówią Anonimowi Alkoho-
licy o sobie: AA proponuje zasa-
dę całkowitej abstynencji. Osoby 
należące do wspólnoty po prostu 
powstrzymują się od wypicia al-

koholu dzień po dniu. Trzeźwość 
utrzymuje się przez dzielenie się 
doświadczeniem, siłą i nadzie-
ją na spotkaniach, w oparciu  
o program 12 kroków. Pierwszy 
z nich to przyznanie się, że pi-
cie stało się problemem: jesteśmy 
bezsilni wobec alkoholu, przesta-
liśmy kierować własnym życiem.  

Wsparcie można uzy-
skać w grupach działają-
cych w Brwinowie (uwaga: 
zmiana terminów spotkań). 
Grupa AA "Opoka" spotyka się  
w czwartki o godz. 19 przy ul. Gro-
dziskiej 31. Grupa AA "Florian" 
ma spotkania w piątki o godz. 18. 
Kontakt tel. 22 616 05 68 (g. 16-21)

Anonimowi Alkoholicy są dobrowolną wspólnotą mężczyzn i kobiet, osób w różnym wieku, z różnym 
wykształceniem i przeszłością, których łączy wspólny cel: osiągnięcie i utrzymanie trzeźwości. Jedy-
nym warunkiem uczestnictwa w mityngach (spotkaniach) AA jest chęć zaprzestania picia alkoholu. Nie 
ma żadnych składek, ani opłat, a każdy może liczyć na zachowanie anonimowości i wsparcie innych.

FO
T.

 A
RC

H
. U

RZ
ĘD

U
 G

M
IN

Y 
BR

W
IN

Ó
W

 


