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Sukces BKS Naprzód
Piłkarze BKS Naprzód mają za 
sobą udany rok: awansowali do ligi 
okręgowej. Zawodnicy, działacze  
i kibice świętowali sukces.   > str. 4

Program stomatologiczny
Gmina Brwinów będzie finansować
bezpłatne badania stomatologiczne
dla 610 dzieci. Zapisy do programu  
już się rozpoczęły.  > str. 2

Inwestycje do 2020 r. 
Ostatnia część prezentacji zadań
inwestycyjnych ujętych 
w Wieloletnim Planie 
Inwestycyjnym.    > str. 2

Absolutorium dla burmistrza Kosińskiego

Podczas sesji Rady Miejskiej w 
Brwinowie 29 czerwca 2014 r. 

głównymi punktami obrad było 
zatwierdzenie sprawozdania fi-
nansowego i sprawozdania z wy-
konania budżetu gminy Brwi-
nów za ubiegły rok oraz podjęcie 
uchwały w sprawie absolutorium 
dla burmistrza. Radni wysłucha-
li opinii Komisji Rewizyjnej oraz 
nadzorującej na Mazowszu Re-
gionalnej Izby Obrachunkowej  
w Warszawie. Były to opinie jed-
nogłośnie pozytywne.

Gmina zrealizowała plan do-
chodów i wydatków w niemal 

98 oraz 93 procentach. Zaplano-
wane dochody w 2013 r. wyno-
siły 89.092.063 zł. Ostatecznie 
wyniosły one 87.293.580,95 zł. 
Zaplanowano wydatki w kwocie 
109.932.960, 62 zł, z czego gmina 
Brwinów wydała 102.159.246,49 zł. 
Aż 40% budżetu przeznaczono na 
inwestycje.

W swojej prezentacji bur-
mistrz Arkadiusz Kosiń-

ski przypomniał najważniejsze 
zadania inwestycyjne ubiegłego 

Radni Rady Miejskiej w Brwinowie bardzo dobrze ocenili wykonanie 
budżetu gminy za 2013 r. Uchwała w sprawie absolutorium dla bur-
mistrza Arkadiusza Kosińskiego została podjęta jednogłośnie.

27 czerwca 2014 roku, w ostatnim dniu roku szkolnego, na terenie obecnego Zespołu Szkół w Otrębusach podpisano akt erekcyjny i wmuro-
wano kamień węgielny pod budowę nowego budynku gimnazjum. Budowa ma zakończyć się w 2015 r.

Początkowo myśleliśmy, że wmu-
rowanie kamienia węgielnego 

odbędzie się we wrześniu, ale prace 
postępują na tyle szybko, że uroczy-
stość musiała zostać zorganizowana 
przed wakacjami – podkreślał bur-
mistrz Arkadiusz Kosiński w swoim 
przemówieniu podczas uroczystości, 

która odbyła się w ostatnim dniu 
mijającego roku szkolnego. Dzięki 
tej inwestycji szkoła w Otrębusach 
powiększy się. Gdyby nie było moż-
liwości wybudowania oddzielnego 
budynku gimnazjum, w najliczniej-
szym obecnie sołectwie gminy Brwi-
nów najprawdopodobniej trzeba by 

było wprowadzić naukę w trybie 
trzyzmianowym.

Mury dwukondygnacyjnego 
budynku gimnazjum rosną w 

sąsiedztwie obecnej szkoły, która nie 
mogła być rozbudowana z powodu 
żądań związanych z prawami autor-
skimi projektanta. Połączenie dwóch 
budynków na razie nie będzie więc 
możliwe. Gimnazjum o powierzch-
ni 1,5 tys. m² pomieści 8 typowych 
sal lekcyjnych, pokój nauczycielski, 
gabinet pedagoga, stołówkę, szatnię i 
inne pomieszczenia, które zapewnią 
dzieciom bardzo dobre warunki na-
uczania. Teren wokół budynku bę-
dzie zagospodarowany, zostaną uło-
żone nowe chodniki, droga dojaz-
dowa i powstanie 50 dodatkowych 
miejsc parkingowych. Wykonawcą 
prac jest wyłoniona w przetargu fir-
ma Kartel SA z Kielc.

TEMAT
„Ratusza”

Gmina Brwinów rozpoczyna kolejną dużą inwestycję

w dwóch Słowach
Ul. Pszczelińska: z opóź-
nieniem, ale do przodu!   

Wykonawca przebudowy ulicy 
zgłosił problem: niedostatecz-
ne zagęszczenie gruntu po 
budowie kanalizacji w 2008 r. 
powoduje, że trzeba wykonać 
grubszą warstwę podbudowy 
nowej jezdni, żeby zapewnić jej 
stabilność. Mazowiecki Zarząd 
Dróg Wojewódzkich już uru-
chomił procedury wynikające z 
prawa zamówień publicznych i 
podpisze aneks do zamówienia. 
Prace przesuną się w czasie, ale 
mają zakończyć się jesienią.

Przetarg do poprawki 

Nie udało się znaleźć wykonaw-
cy ciągu pieszo-rowerowego z 
Brwinowa do Parzniewa. Wpły-
nęły cztery oferty, ale najniższa 
cena opiewała na kwotę nie-
spełna 2,5 mln zł i przekraczała 
środki zarezerwowane na ten 
cel. Zostanie ogłoszony ponow-
ny przetarg, a termin oddania 
ścieżki przesunie się. 
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Na uroczystość przybyli m.in. 
sołtysi i radni, a także kierow-

nicy jednostek organizacyjnych oraz 
dyrektorzy szkół i przedszkoli. W 
swoim przemówieniu dyrektor ZS w 
Otrębusach Urszula Wojciechowska 
podziękowała w imieniu dzieci i ro-
dziców, którzy obecnie związani są 
z otrębuską szkołą, za realizację tej 
długo wyczekiwanej inwestycji. Po-
święcenia kamienia węgielnego pod 
budowę gimnazjum dokonał ks. Bo-
lesław Bolek, proboszcz parafii pw. 
NMP Matki Kościoła w Otrębusach. 

Młodzież powita nowy rok szkol-
ny w nowym gimnazjum naj-

prawdopodobniej 1 września 2015 r. 
Zgodnie z Wieloletnim Planem  
Inwestycyjnym gminy Brwinów  
w latach 2017-2018 zostanie wybu-
dowana nowa hala sportowa wraz  
z zapleczem szatniowym.

roku: przebudowę ponad 3-kilo-
metrowego odcinka drogi Brwi-
nów-Parzniew, ulic Czubińskiej  
i Jasnej w Brwinowie, rewitalizację 
parku miejskiego oraz Toeplit-
zówki w Otrębusach. W 2013 r. 
kończono prace związane z re-
alizacją projektu „Czyste życie”. 
Zostały oddane do użytku nowa 
świetlica wiejska w Owczarni oraz 
boisko w Parzniewie. Rozpoczęła 
się budowa przedszkola po pół-
nocnej stronie Brwinowa.

Za absolutorium głosowali 
wszyscy obecni radni. Wcze-

śniej Rada zatwierdziła sprawoz-
danie finansowe oraz sprawozda-
nie z wykonania budżetu za rok 
2013. Burmistrz Arkadiusz Kosiń-
ski dziękował radnym za wsparcie 
w realizacji budżetu, a skarbnik 
gminy Brwinów Elżbiecie Dolo-
cie - za sumienne prowadzenie 
finansów gminy. Burmistrz dzię-
kował także swoim zastępcom: 
Jackowi Janowskiemu i Sławomi-
rowi Walendowskiemu. Pozytyw-
ne skwitowanie za rok 2013 to po-
wód do satysfakcji dla wszystkich.

Na zdjęciu powyżej: Burmistrz Ar-
kadiusz Kosiński oraz przewodni-
czący Rady Miejskiej w Brwinowie 
Sławomir Rakowiecki umieszczają 
w ścianie budowanego gimnazjum 
akt erekcyjny. 
Obok: mury szkoły szybko pną się 
do góry (zdjęcie z początku lipca).



Pieniędzy mamy tyle, ile mamy, i w granicach tych środków będziemy  
inwestowali. Częściowo w drogi, ale także w placówki oświatowe czy też 

budowę kanalizacji sanitarnej. Gmina to duży i skomplikowany organizm  
  i musimy dbać o każdą jej część.       
                                                      - Arkadiusz Kosiński, burmistrz gminy Brwinów                           
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Wieloletni Plan Inwestycyjny dla gminy Brwinów (cz. III)
Pisaliśmy już o wydatkach na inwestycje oświatowe (w najbliższych 7 latach to prawie 62,5 mln zł), drogach, chodnikach, ścieżkach rowerowych. W tym nu-
merze „Ratusza” dokończenie listy planowanych zadań. Gmina Brwinów zamierza przeznaczyć w najbliższych latach ponad 170 mln zł ze środków własnych.

 ZADANIA (PROJEKTY) INWESTYCYJNE ZGŁOSZONE DO WIELOLETNIEGO PLANU INWESTYCYJNEGO GMINY BRWINÓW NA LATA 2014-2020 w złotych - poziom cen 2013 roku

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Łącznie        
2014-2020

1. Projektowanie i budowa sieci wodociągowej w Brwinowie 2014-2020 110 000 80 000 70 000 70 000 70 000 60 000 60 000 520 000
2. Projektowanie i budowa sieci wodociągowej w Kaniach i Otrębusach 2014-2020 190 000 80 000 70 000 70 000 70 000 60 000 60 000 600 000
3. Projektowanie i budowa sieci wodociągowej w Owczarni, Tereni i Żółwinie 2014-2020 430 000 100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 60 000 890 000
4. Projektowanie i budowa sieci wodociągowej w Krosna Wieś 2015-2019 150 000 150 000 150 000 150 000 110 000 710 000

5. Projektowanie i budowa sieci wodociągowej do Osiedla Słoneczne przy ul. 
Pruszkowskiej w Kaniach 2015-2016 50 000 400 000 450 000

6. Projektowanie i budowa sieci wodociągowej w północnych sołectwach 2014-2020 50 000 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 530 000
7. Projektowanie i budowa Stacji Uzdatniania Wody w Owczarni 2014-2016 20 000 180 000 1 800 000 2 000 000

Razem: 800 000 720 000 2 660 000 450 000 440 000 370 000 260 000 5 700 000

1. "Czyste życie - kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy 
Brwinów" (zadanie kontynuowane - dofinansowanie ze środków UE) 2010-2015 300 000 300 000

2. Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Brwinowie 2014-2020 50 000 100 000 100 000 90 000 90 000 80 000 80 000 590 000
3. Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kaniach i Otrębusach 2014-2020 144 475 100 000 100 000 90 000 90 000 80 000 80 000 684 475

4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach Moszna, Domaniew i 
Domaniewek (zadanie kontynuowane) 2012-2020 1 481 890 50 000 50 000 50 000 50 000 40 000 40 000 1 761 890

5. Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Owczarni i Żółwinie *) 2015-2020 1 310 000 2 190 000 270 000 490 000 2 370 000 3 200 000 9 830 000
6. Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Koszajcu 2015-2016 1 000 000 1 000 000 2 000 000

Razem: 1 976 365 2 560 000 3 440 000 500 000 720 000 2 570 000 3 400 000 15 166 365

1 Przebudowa ul. Łomżyńskiej w Brwinowie (zadanie kontynuowane) 2013-2014 940 000 940 000

2 Przebudowa ul. Piłsudskiego i Wiosennej w Kaniach (zadanie kontynuowane - 
dofinansowanie w 2014 r. ze źródeł krajowych) 2014 2 600 000 2 600 000

3 Przebudowa ul. Lipowej i Moczydłowskiego w Brwinowie (zadanie 
kontynuowane) 2014 1 560 000 1 560 000

4

Przebudowa ul. 11 Listopada i ul. Sochaczewskiej na odcinku od ul. 11 
Listopada do osiedla "Źródlane" (w rejonie budynków ul. Sochaczewska 4, 
4A, 4B, 4C, 4D, i 4E oraz 11 Listopada 3, 3A, i 4F) wraz z kanalizacją 
deszczową

2014-2015 500 000 500 000 1 000 000

5
Przebudowa ul. Łosia, ul. Przejazdowej, ul. Wiejskiej i ul. Bukowej w 
Otrębusach oraz ul. Zamkowej i ul. S. Lilpopa (odc. od ul. Zamkowej do DW 
nr 719) w Brwinowie

2014-2015 150 000 3 500 000 3 650 000

6 Budowa obwodnicy wsi Moszna 2014-2015 60 000 1 100 000 1 160 000

7 Ścieżka spacerowo-edukacyjna "Brwinowskie Glinianki" przy ul. Biskupickiej 
w Brwinowie (dofinansowanie w 2014 r. ze środków UE) 2014 99 840 99 840

8 Przebudowa skrzyżowania ul. S. Lilpopa i J. Kraszewskiego w Brwinowie 
wraz z odwodnieniem 2014 200 000 200 000

9 Przebudowa północnego skrzyżowania ul. Glinianej z ul. Biskupicką w 
Brwinowie 2014 72 000 72 000

10 Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ul. Józefowskiej w Krosnach 
Wsi 2014-2015 60 000 500 000 560 000

Planowane koszty realizacji zadania (projektu) inwestycyjnego w roku:

PROGRAM INWESTYCYJNY: DROGI GMINNE 

PROGRAM INWESTYCYJNY: SIEĆ WODOCIĄGOWA

PROGRAM INWESTYCYJNY: SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ

Proponowany 
okres realizacji 

zadania       
Nazwa zadania (projektu) inwestycyjnegoLp

Ochotnicze straże pożarne z Brwinowa, Biskupic, Mosz-
ny oraz Żółwina odgrywają ważną rolę, niejednokrot-
nie pomagając społeczności naszej gminy w sytuacjach 

zagrożenia, a budynki OSP służą zaś mieszkańcom wsi 
jako świetlice i miejsca spotkań – stąd w WPI tyle zadań 
związanych ze strażą pożarną. 

Oprócz planowanych w WPI środków własnych  
burmistrz Arkadiusz Kosiński zapowiada starania  
o pozyskanie kolejnych środków zewnętrznych na inwestycje.

 ZADANIA (PROJEKTY) INWESTYCYJNE ZGŁOSZONE DO WIELOLETNIEGO PLANU INWESTYCYJNEGO GMINY BRWINÓW NA LATA 2014-2020 w złotych - poziom cen 2013 roku

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Łącznie        
2014-2020

Planowane koszty realizacji zadania (projektu) inwestycyjnego w roku:Proponowany 
okres realizacji 

zadania       
Nazwa zadania (projektu) inwestycyjnegoLp

4 Budowa świetlicy wiejskiej w Domaniewie 2015-2017 50 000 150 000 350 000 550 000
5 Budowa świetlicy wiejskiej w Kaniach 2017-2019 50 000 150 000 350 000 550 000
6 Budowa cmentarza przy ul. Szkolnej w Żółwinie 2015-2018 1 000 000 1 500 000 1 500 000 1 000 000 5 000 000
7 Budowa Brwinowskiego Centrum Kultury "Tartak" 2018-2020 5 000 000 5 000 000 5 000 000 15 000 000

Razem: 475 050 1 080 000 1 650 000 1 900 000 6 150 000 5 350 000 5 000 000 21 605 050

1. Renowacja Dworu Toeplitza przy ul. Wiejskiej w Otrębusach (zadanie 
kontynuowane, dofinansowane ze środków UE) 2012-2016 50 000 1 000 000 1 050 000

2. Renowacja dworku Zagroda w Brwinowie (zadanie kontynuowane) 2014-2016 31 900 500 000 1 000 000 1 531 900
3. Rewitalizacja Parku Miejskiego w Brwinowie (zadanie kontynuowane) 2012-2015 150 000 500 000 650 000

Razem: 231 900 1 000 000 2 000 000 0 0 0 0 3 231 900

1. Przebudowa garaży Ochotniczej Straży Pożarnej w Żółwinie 2015-2016 50 000 550 000 600 000

2.
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w rejonie remizy OSP w Mosznie - 
miejscu spotkań i integracji mieszkańców Moszny (zadanie dofinansowane w 
2014 r. ze środków UE)

2014 84 170 84 170

3. Zagospodarowanie terenu wokół budynku OSP we wsi Biskupice (zadanie 
dofinansowane w 2014 r. ze środków UE) 2014 205 990 205 990

4. Budowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z kotłownią w budynku OSP 
przy ul. Pszczelińskiej 3 w Brwinowie 2014 75 000 75 000

5. Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Brwinowie 
(dofinansowanego w 2014 r. z kilku źródeł krajowych) 2014 800 000 800 000

6. Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Żółwinie 2017 600 000 600 000
7. Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Biskupicach 2020 600 000 600 000

8. Budowa odwodnienia ul. Grodzieńskiej i ul. Nadrzecznej w Brwinowie 
(zadanie kontynuowane) 2011-2014 160 000 160 000

9. Zakup prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności budynku 
i budowli nieruchomosci Moszna 49A (zadnie kontynuowane) 2012-2014 1 500 000 1 500 000

10. Budowa sieci monitoringu wizyjnego 2014-2020 200 000 100 000 100 000 50 000 50 000 50 000 50 000 600 000

11. Budowa kompostowni odpadów zielonych na terenie wsi Moszna - etap I: 
opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej 2019-2020 300 000 50 000 150 000 500 000

12. Regulacja własności gruntów z art. 73 oraz wykup gruntów pod poszerzenie 
dróg gminnych 2014-2020 830 000 500 000 500 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 5 830 000

13.

Odszkodowania za grunty pod drogi gminne, które przejdą na własność gminy 
na podstawie decyzji podziałowych (zgodnie z art. 98 ustawy o gospodarce 
nieruchomosciami w związku z zapisami Miejscowych Planów 
Zagospodarowania Przestrzennego)

2014-2020 500 000 500 000 500 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 5 500 000

Razem: 4 355 160 1 450 000 1 650 000 2 650 000 2 050 000 2 100 000 2 800 000 17 055 160
26 172 997 24 330 000 23 780 000 27 000 000 23 000 000 23 000 000 23 000 000 170 282 997

PROGRAM INWESTYCYJNY: INNE ZADANIA INWESTYCYJNE

PRZEWIDYWANE KOSZTY REALIZACJI WSZYSTKICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH 
OGÓŁEM:

PROGRAM INWESTYCYJNY: REWITALIZACJA

o g ł o s z e n i e

TEMAT
„Ratusza”

Zakup nowego wozu bojowego 
dla OSP Brwinów

Gmina Brwinów planuje zakup nowego wozu bojowego 
dla OSP. Udało się na ten cel pozyskać dofinansowania  
w łącznej wysokości 450 tys. zł.

Środki na zakup samochodu ratunkowo-gaśniczego po-
chodzić będą m.in. z dofinansowań zewnętrznych. Gmi-

na Brwinów pozyskała na ten cel z Komendy Wojewódzkiej 
Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie kwotę 150 tys. zł, 
od Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej kwo-
tę 100 tys. zł oraz dotację Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 200.000 zł. 
Pozostałe środki potrzebne na nowy wóz bojowy zostały za-
bezpieczone w budżecie gminy Brwinów.

Nowo zakupiony samochód zastąpi mocno wyeksploato-
wany technicznie samochód ratowniczo-gaśniczy Jelcz 

315 z 1982 r., który nie jest przystosowany do wykonywania 
zadań ratowniczych w obecnych czasach. Nie posiada moż-
liwości umieszczenia podstawowego sprzętu ratowniczego, 
który na takim samochodzie powinien się znajdować. Brak  
w nim m.in. oświetlenia własnego, pilarek, agregatów, podsta-
wowych systemów bezpieczeństwa podczas jazdy w trudnych 
warunkach, niezawodnych układów wodno-pianowych.

Bezpłatna opieka stomatologiczna*
dla 610 dzieci z gminy Brwinów  
z roczników 2005-2008
*Program finansowany z budżetu gminy Brwinów.

Program będzie prowadzony 
od 1.09.2014 r. 

do 30.06.2015 r.

Program 
stomatologiczny
dla dzieci 
w wieku 6-9 lat

Walczymy z próchnicą! 

„Program profilaktyki stomatologicznej prowadzony w latach 2013-2015 obejmujący dzieci 
z Gminy Brwinów w wieku 6-9 lat” realizowany w latach 2014-2015.
Realizatorem programu wybranym w konkursie ofert  jest Fundacja Zdrowie i Medycyna 2000 z Konstancina-Jeziorny.

Więcej informacji o programie:
Urząd Gminy Brwinów

ul. Grodziska 12, pok. 205 
 22 738 26 23

Świadczenia w ramach 
programu to m.in.:

• badanie stomatologiczne 
   z wypełnieniem karty medycznej
• wstępna konsultacja 
   ortodontyczna
• fluoryzacja kontaktowa 
• dojazd zespołu personelu medycznego
   do placówek oświaty. 
Badania prowadzone będą
w szkolnych gabinetach pielęgniarskich. 

• zabezpieczenie zęba szóstki 
   lakiem szczelinowym 
   po rozpoznaniu potrzeby
   wykonania zabiegu
   w gabinecie stomatologicznym  
   Pruszków, ul. Drzymały 13/21

Dokumentem, który potwierdzi zgłoszenie 
dziecka do programu stomatologicznego 
jest pisemna deklaracja. 

Termin składania deklaracji: 
do 15.09.2014 r. 

w sekretariatach szkół   
lub 

w Urzędzie Gminy Brwinów
ul. Grodziska 12, pok. 007

Gmina 
Brwinów

UWaGa:
decyduje 
kolejność 
zgłoszeń

w dwóch Słowach

Prace przy rowach  
melioracyjnych

Gmina Brwinów podpisała 
kolejną umowę dotyczącą kon-
serwacji rowów. Prace obejmą 
ponad 7,7 km na obszarach 
miejscowości Żółwin i Brwi-
nów. Poprawiony zostanie rów 
U7/1 w Domaniewie, gdzie w 
ubiegłym roku doszło do pod-
topień po ulewnym deszczu. 
Prace mają zakończyć się w 
ciągu czterech miesięcy. Ich 
koszt to 117.206,70 zł.

Azbest: przymiarki  
do likwidacji

W lipcu rozpoczęła się inwenta-
ryzacja wyrobów zawierających 
azbest. Przeprowadza ją firma 
Ekolog Sp. z o.o. Jej pracownicy 
(wyposażeni w upoważnienie 
podpisane przez Burmistrza 
Gminy Brwinów) spisują bu-
dynki, na których widoczne są 
materiały zawierające azbest. 
Będą także rozmawiać z ich 
właścicielami.

Dofinansowanie 
zakupu wozu  
bojowego dla OSP 
Brwinów: 400.000 zł

Nowoczesny wóz bojowy Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Brwinowie 

będzie wykorzystywany do prowadze-
nia  działań ratowniczo-gaśniczych 
różnego rodzaju, zarówno na terenie 
gminy Brwinów, powiatu pruszkow-
skiego jak i województwa mazowiec-
kiego.



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, kom. 606 695 024 i bezpłatny 986) 

Budynek Urzędu Gminy przy ul. Tadeusza Kościuszki 4a 
sekretariat zastępcy burmistrza S. Walendowskiego (tel. 22 738 25 66) 
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W każdy czwartek w godzi-
nach od 10.00 do 12.00 

istnieje możliwość rozmowy, wy-
miany doświadczeń przez rodzi-
ców (tatusiowie są również mile 
widziani!), a dla najmłodszych 
jest to okazja do wspólnej zabawy.  
W ramach swojej działalności 
Klub organizuje spotkania z cie-
kawymi ludźmi i specjalistami. 
Działalność Klubu jest inicjatywą 
społeczną. Bardzo cieszy fakt, że 
jest tyle osób, które dają z siebie 
wiele nie oczekując niczego w za-
mian. Dzięki uprzejmości Barbary 
Korytkowskiej Klub Mam spoty-
ka się w Dziale Wspierania Rodzi-
ny ŚOPS przy ul. Grodziskiej 31  
                                    w Brwinowie. 

Do tej pory udało się wspól-
nymi siłami zorganizować 

piknik z okazji Dnia Mamy, za-
prosić autora książek dla dzieci 
Marcina Brykczyńskiego, uzyskać 
wiedzę od specjalisty logopedy 
Edyty Bąk-Buczak i zobaczyć, jak 
ją w praktyce zastosować. Małgo-
rzata Milcarek przybliżyła temat 

Rodzice z małymi dziećmi spotykają się w czwartki w świetlicy przy 
ul. Grodziskiej 31. Rozmawiają o wychowaniu, dzielą doświadcze-
niami, słuchają porad specjalistów, ciekawie spędzają czas i zapra-

edukacji domowej. Na spotkaniu 
wielkanocnym gościem była Klara 
Sielicka-Baryłka z Muzeum Et-
nograficznego w Warszawie.  
Opowiadała o zwyczajach wiel-
kanocnych w Europie. Udało się 
również na świeżym powietrzu 
poćwiczyć pilates pod kierun-
kiem Magdaleny Kruczyńskiej,  
a w deszczowy czwartek udać się 
do sali zabaw. Ostatnie zaś spotka-
nie upłynęło pod hasłem „Poleca-
my sobie książki”. We wrześniu 
planowane jest spotkanie z ini-
cjatorami Wolnej Szkoły w Brwi-
nowie, spotkanie z wizażystką  
i coachem zdrowia oraz spotka-
nie na temat kreatywnych zabaw z 
dziećmi. W planach jest też warsz-
tat z zarządzania sobą w czasie. 

Zapraszamy do współpracy 
osoby, które chciałyby popro-

wadzić bezpłatne spotkanie tema-
tycznie skierowane do mam lub 
do dzieci. Rodziców serdecznie 
zapraszamy w każdy czwartek od 
10.00 do 12.00 na Grodziską 31. 
Informacje o aktualnych tematach 
spotkań można znaleźć na Face-
booku (Klub Mam z Brwinowa) 
lub pod numerem tel. 604 060 980.  

– Hanna Parchomenko
  oraz 

Monika Wiergiles
inicjatorka Klubu Mam

Karta Dużej Rodziny
Duże rodziny mieszkające na terenie 
gminy Brwinów mogą składać wnio-
ski o wydanie ogólnopolskiej Karty 
Dużej Rodziny w Referacie Spraw 
Obywatelskich przy ul. Grodziskiej 12.

Karta Dużej Rodziny to dokument 
uprawniający do zniżek rodziny, 
które utrzymują przynajmniej 
trójkę dzieci. Karty wydawane są 
bezpłatnie dla wszystkich człon-
ków rodziny. Informacje o ogól-
nopolskich zniżkach są zbierane 
na stronie rodzina.gov.pl.
Składając wniosek o przyznanie 
Karty, okazuje się oryginały lub 
odpisy dokumentów potwier-
dzających tożsamość członków 
rodziny. W przypadku dzieci w 
wieku do 18 lat może to być np. akt 
urodzenia. W przypadku dzieci w 
wieku powyżej 18 roku życia  na-
leży przedstawić zaświadczenie ze 

szkoły lub szkoły wyższej o plano-
wanym terminie ukończenia na-
uki w danej placówce. Dodatkowe 
dokumenty powinno się przedsta-
wić w przypadku dzieci powyżej 
18 lat z orzeczeniem o niepełno-
sprawności oraz dzieci z rodzin 
zastępczych i rodzinnych domów 
dziecka.
Wystarczy, jeśli dla całej rodziny 
uczyni to jedna osoba pełnoletnia.

Więcej informacji:  Urząd Gminy 
ul. Grodziska 12, Referat Spraw 
Obywatelskich, pok. 3
tel. 22 738 26 85, 22 738 25 85, 
lub 22 738 25 72

Brwinowski Klub Mam zaprasza
Gmina Brwinów realizuje pro-

jekt „Mniej barier – ułatwie-
nie osobom niepełnosprawnym 
dostępu do budynków użyteczno-
ści publicznej”. Jej partnerami są 
zarówno Gminny Ośrodek Kultu-
ry w Brwinowie, jak też Muzeum 
im. Anny i Jarosława Iwaszkiewi-
czów w Stawisku, gdzie odbył się 
koncert.

Projekt przewiduje m.in. bu-
dowę pochylni i ułatwienie 

osobom niepełnosprawnym do-
stępu do budynków użyteczności 
publicznej – Gminnego Ośrodka 
Kultury w Brwinowie i jego świe-
tlicy w Otrębusach oraz budynku 
OSP w Mosznie. 

 Projekt pn. „Mniej barier – uła-
twienie osobom niepełnosprawnym 
dostępu do budynków użyteczności 
publicznej” współfinansowany jest 
ze środków Unii Europejskiej w ra-
mach Osi IV Leader, PROW na lata 
2007-2013.  

Muzyka nie zna barier
Gmina Brwinów była organizatorem koncertu Maksymiliana 
Chlewińskiego w Stawisku. Pianista wystąpił 6 lipca w ramach reali-
zowanego w tym roku projektu „Mniej barier”.

FOT. URZĄD GMINY BRWINÓW (PR)

W budynku OSP w Mosz-
nie znajduje się świetlica 

wiejska, która jest miejscem spo-
tkań mieszkańców. Projekt pn. 
„Zagospodarowanie przestrzeni 
publicznej w rejonie remizy OSP 
w Mosznie - miejscu spotkań  
i integracji mieszkańców Moszny” 
obejmuje m.in. budowę ogrodze-
nia od strony dróg, budowę odcin-
ka chodnika wraz z przejściem dla 
pieszych, przebudowę istniejącego 
wjazdu na teren OSP w Mosznie, 
budowę miejsc postojowych, w 
tym miejsca dla pojazdów osób 
niepełnosprawnych, rozbudowę 

istniejącego oświetlenia uliczne-
go, doposażenie placu zabaw oraz 
świetlicy, a także organizację im-
prezy kulturalnej i wystawy zwią-
zanej z historią miejscowości.

Projekt ten jest kontynuacją 
realizowanego obecnie pro-

jektu „Mniej barier – ułatwienie 
osobom niepełnosprawnym do-
stępu do budynków użyteczności 
publicznej”, również dofinanso-
wanego ze środków unijnych. W 
ramach tego projektu została już 
wybudowana pochylnia dla osób 
niepełnosprawnych przy budynku 
OSP Moszna, wymieniono drzwi 
wejściowe do budynku OSP oraz 
drzwi wewnętrzne.

Zmieni się otoczenie OSP w Mosznie
10 lipca 2014 r. burmistrz Arkadiusz Kosiński podpisał umowę,  
na podstawie której gmina Brwinów otrzyma dofinansowanie na 
zagospodarowanie terenu wokół budynku OSP w Mosznie. Przy-
znana kwota dotacji to ponad 37 tys. zł.

z a p r o s z e n i e

Rocznica bitwy   
warszawskiej: 

cudu nad Wisłą 
1920 r.

  godz. 10.30  Msza Święta w intencji Ojczyzny 
                            w kościele św. Floriana 

 godz. 11.30 Uroczystości przed Pomnikiem  
                          Niepodległości przy Rynku

 godz. 17.00 Koncert w Zagrodzie (ul. Grodziska 57)
melodie z pierwszych lat XX w. oraz lat 20. i 30.

SIERPNIA15 Program obchodów 
                15 sierpnia 2014 r. w Brwinowie

w dwóch Słowach
Wszystkiego najlepszego 
z okazji 101. urodzin! 

Mieszkanka Brwinowa, poetka 
i bohaterka reportażu z książki 
„Podróże do Brwinowa” Ja-
dwiga Normark-Przetakiewicz 
obchodziła 10 czerwca 2014 r. 
101. urodziny. Z życzeniami  
i kwiatami udał się do niej  
burmistrz Arkadiusz Kosiński.

Rolkarze Kobry Brwinów 
na IV miejscu w Polsce  

Kobra Brwinów zajęła IV miej-
sce na Mistrzostwach Polski: 
turniej finałowy Polskiej Ligi 
Hokeja na Rolkach odbył się  
w Opolu w ostatni weekend 
czerwca. Bramkarz Kobry 
Krzysztof Gutkowski został 
powołany do kadry Polski  
na Mistrzostwa Świata, które  
w lipcu odbyły się we Francji.

Medale z imprez  
lekkoatletycznych

Mieszkaniec Brwinowa Konrad 
Bońda wystartował w XXIV 
Mistrzostwach Polski Wetera-
nów i III Mistrzostwach Polski 
Lekarzy w Lekkiej Atletyce  
w Radomiu, a także w Świato-
wych Igrzyskach Sportowych 
Zawodów Medycznych Medi- 
games w austriackim Wels. 
Zdobył w sumie dwa srebrne 
oraz trzy brązowe medale.

Rozstrzygnięcie konkursu

Znamy laureatów konkursu 
fotograficzno-historycznego 
„Ślady historii września ’39”.  
Są to: Magdalena Teperek, Piotr 
Zawadzki, Żaneta Żakowska, 
Jakub Rycerz, Borys Sobczak  
i Michał Grzela. Najlepsze prace 
zostaną pokazane we wrześniu 
na wystawie plenerowej. Kon-
kurs został zorganizowany  
w ramach obchodów Roku 
Bohaterów Września 1939.

Projekt pn. „Zagospodarowanie 
przestrzeni publicznej w rejonie 
remizy OSP w Mosznie – miejscu 
spotkań i integracji mieszkańców 
Moszny”  współfinansowany jest 
ze środków Unii Europejskiej w ra-
mach Osi IV Leader, PROW na lata 
2007-2013.
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Mazowiecka 
Gmina 
Roku 2013

NAGRODY 
I WYRÓŻNIENIA 
DLA GMINY BRWINÓW

BKS Naprzód: Awans (do ligi okręgowej) jest nasz!

Kolonie na Roztoczu
Na kolonie profilaktyczno-terapeutyczne 
wyjechało do Krasnobrodu na Roztoczu 
80 dzieci z gminy Brwinów. Uczestnicy 
byli zakwalifikowani przez wychowaw-
ców gminnych świetlic socjoterapeutycz-
nych oraz pracowników socjalnych.  

Kolonie trwały od 1 do 10 lipca 2014 r.  
Organizatorzy wypoczynku i ka-

dra pedagogiczna postawili przede 
wszystkim na aktywność ruchową  
i promowanie właściwych wzorców 
zachowań oraz zdrowych postaw.

Dzieci podczas pobytu w ma-
lowniczo położonym Kra-

snobrodzie mogły odpoczywać, 
plażować, bawić się, spacerować, 
uczestniczyć w grach i konkursach oraz 
wycieczkach. Każdego dnia odbywały 
się również zajęcia profilaktyczne reali-
zowane przez psychologów. Prowadzą-
cy, dostosowując formę zajęć do potrzeb  
i wieku dzieci, koncentrowali się głów-
nie na różnorodności. Zajęcia organizo-
wane były w formie zabaw, dyskusji, pracy 
grupowej czy dramy. Najmłodsi uczestni-
cy kolonii doskonale bawili się na zajęciach 
animacyjnych, sportowych i plastycznych. 
Największym zainteresowaniem cieszyły się 
jednak plażowanie i kąpiele w zalewie pod bacznym okiem ratownika  
i wychowawców. Podczas upałów był to świetny sposób na ochłodę i za-
bawę. Ponadto uczestnicy kolonii mieli możliwość korzystania z rower-
ków wodnych, placu zabaw, licznych boisk czy sal świetlicowych. Wiele 
radości i entuzjazmu wzbudził również pobyt w parku linowym, który 
okazał się nie lada wyzwaniem, zwłaszcza dla dzieci młodszych. W ra-
mach zajęć rekreacyjnych zrealizowano wycieczki: do Zamościa (rynek 
wpisany na listę UNESCO), Zwierzyńca (Roztoczański Park Narodo-
wy) oraz Lublina. Na zakończenie kolonii każdy uczestnik otrzymał 
pamiątkową płytę ze zdjęciami z pobytu oraz drobne upominki, które 
będą przypominać o wakacjach spędzonych na urokliwym Roztoczu.

- Barbara Korytkowska, Dział Wspierania Rodziny ŚOPS

Dwa sezony - 52 mecze -  4680 minut – tyle musieli czekać piłkarze i sympatycy Naprzodu, aby cały 
Brwinów mógł świętować awans do Ligi Okręgowej. Podopieczni Zbigniewa Kakietka w tym sezonie 
nie mieli łatwego zadania. Walka o awans była wyjątkowo wyrównana, dopiero kilka kolejek przed 
końcem udało się przeskoczyć najgroźniejszego rywala, który mocno trzymał się prawie cały sezon 
(Zaborowianka Zaborów) i wskoczyć na fotel lidera...

Również drużyny takie jak Pro-
myk Nowa Sucha, LKS Osu-

chów czy Piast Feliksów dosyć 
długo liczyły się w walce o czo-
łowe dwie lokaty, dające awans. 
Bezpośredni pojedynek BKS-u z 
drużyną Zaborowianki pokazał 
jednak, że to nam należy się awans 
z pierwszego miejsca (wygrana 3-2 
w Brwinowie) i dodał wiary we 
własne umiejętności na końcówkę 
rundy.

W rozgrywkach statystycznie 
Naprzód zaprezentował się 

z bardzo dobrej strony. Nasza de-
fensywa, kierowana przez Tomka 
Białeckiego, okazała się najlepszą 
w naszej grupie i drugą spośród 
drużyn A-klasowych w okręgu 
warszawskim, tracąc łącznie tyl-
ko 26 goli (UMKS Piaseczno – 20 
straconych, kl. A, gr. III). Ofensy-
wa również dobrze sobie poczy-
nała, o czym świadczą 72 zdobyte 
gole. Najlepszym snajperem dru-
żyny został Damian Benda. Ogól-
ny dorobek bramkowy Naprzodu 
to 72-26 (bilans +46).

Choć sama „promocja” do wyż- 
szej klasy rozgrywek nastąpi-

ła dwa mecze wcześniej (po wy-
granej z Promykiem Nowa Sucha), 
to jednak dopiero 21 czerwca, po 
ostatnim gwizdku sędziego w se-
zonie 2013/2014, odbyło się zakoń-
czenie sezonu, na którym oprócz 
oczywiście samych zawodników  
i działaczy, stawiło się liczne gro-
no kibiców oraz mieszkańców 
Brwinowa.

Wydawać się mogło, że hu-
mory popsuje nam nieko-

rzystny wynik uzyskany tego dnia 
na boisku (porażka 0-1 z Piastem 
Feliksów), jednak śpiewy kibi-
ców i głośne okrzyki, pozwoliły 
nam uwierzyć, że to tylko wypa-
dek przy pracy i trzeba zacząć 

świętowanie. Rozpoczęło się od 
tańca całej drużyny na środku 
boiska, okraszonego sporą ilością 
szampana, później przeszliśmy 
do wspólnych śpiewów, tańców i 
przybijania piątek z naszymi wier-
nymi  kibicami. Nie lada atrakcją 
był wspólny przejazd piłkarzy, 
działaczy i kibiców odkrytym 
autobusem na wzór autobusu lon-
dyńskiego ulicami Brwinowa, co 
wzbudziło niemałe zainteresowa-
nie mieszkańców miasta. Po oko-
ło 30 minutach wszyscy wrócili na 
stadion, gdzie pod siedzibą klubu 
rozpoczęło się świętowanie.

– Marcin Kośla 
Prezes BKS Naprzód

Na zdjęciach poniżej: Mecz koń-
czący sezon rozgrywek 2013/2014.
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FOT. BKS NAPRZÓD BRWINÓW

FOT. śOPS BRWINÓW (4)

Wakacje dla laureatów 
konkursu radiowej Trójki

Dzieci ze świetlicy socjoterapeutycz-
nej przy ul. Grodziskiej 31 w Brwinowie 
wygrały wakacyjny wyjazd. Ich praca 
zachwyciła jurorów 33. edycji konkursu   
"Wymarzone wakacje w górach".

Trud włożony w przygotowanie pracy był ogromny. Dzieci wyko-
rzystały bowiem technikę origami modułowego, która polega na 

składaniu kartek papieru w małe trójkąty łączące się ze sobą i tworzące 
rozmaite kształty. Trójkątów powstało około tysiąc, a tworzenie pracy 
trwało prawie dwa miesiące. 

Wygrana przyniosła dzieciom nie tylko satysfakcję i radość, ale 
również wyjazd na wakacje do Szklarskiej Poręby. Odwiedziły 

wiele ciekawych miejsc: Karkonoski Park Narodowy, hutę szkła krysz-
tałowego, park miniatur. Poza wycieczkami rozrywki dostarczały 
atrakcje na terenie hotelu – basen, kort tenisowy, dyskoteka. Po pobycie 

w Hotelu Las zostały cie-
płe wspomnienia, zdję-
cia, pamiątki i przede 
wszystkim przyjaźnie 
na całe życie. Wygrana 
natomiast pokazała, że 
warto się starać i ciężko 
pracować, aby osiągnąć 
sukces.
- Barbara Korytkowska, 
Dział Wspierania Rodziny 

ŚOPS  w Brwinowie

z a p r o s z e n i e

FOT. śOPS BRWINÓW (2)

Mistrzostwa organizowane przez firmę Falk 
odbywać się będą m.in. na terenie Brwinowa, 
Pruszkowa i Otrębus. 
Rozpoczęcie zawodów uświetni parada  
ambulansów, która przejedzie przez Brwinów  
po południu w czwartek 21 sierpnia. 

Więcej wkrótce na stronie: www.brwinow.pl  
oraz www.facebook.com/Brwinow 


