Objazdy

Ankieta

Smoki na medal

Kanalizacja w Domaniewie,
nowa droga i rondo w Parzniewie:
trwają prace drogowe.
Wyznaczone są objazdy. > str. 2

22 i 29 marca studenci UW przeprowadzą badanie opinii mieszkańców
gminy Brwinów oraz miasta
Podkowa Leśna.
> str. 3

Dzieci trenujące w sekcji sztuk walki
UKS Czerwone Smoki rozpoczęły rok
od udanych startów na zawodach
judo i jujitsu.		
> str. 4
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Dobre wiadomości dla mieszkańców i kierowców: przebudowa ważnych dróg!

w dwóch Słowach
Remont wiaduktu
kolejowego w Brwinowie

Trwają prace związane z modernizacją torów dalekobieżnych. Spółka PKP Polskie Linie
Kolejowe zdecydowała się na
wymianę przęseł wiaduktu.
Prace prowadzone są w różnych porach, ale nie powodują
większych utrudnień w ruchu
samochodów „pod tunelem”.
W razie potrzeby wieczorami
pojawiają się tam światła, które
wprowadzają ruch wahadłowy.

Wiosna na placach zabaw
Referat Ochrony Środowiska
i Rolnictwa rozpoczął wiosenne
porządki na placach zabaw.

Został wymieniony łapacz piłek
na placu w Owczarni. Trwa
projektowanie małego placyku
przy OWCY. Gotowy jest już
projekt placu zabaw przy
budowanym przedszkolu
w Brwinowie. W przygotowaniu są umowy dotyczące doposażenia istniejących placów
zabaw oraz wymiany ogrodzeń.

Prace ogrodnicze
od 1 maja do 31 września
Został rozstrzygnięty przetarg:
pracami ogrodniczymi zajmie
się Zakład Usług Wielobranżowych Jolanta Generalczyk
z Otrębus. Prace obejmują m.in.
koszenie raz w miesiącu parków
i skwerów gminnych, koszenie ciągów komunikacyjnych,
wycinkę drzew, a także cięcia
pielęgnacyjne i techniczne.
Cena wybranej oferty wynosi
121.070,25 zł.

Od ronda Wacława Kowalskiego do ul. Pedagogicznej
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłosił 12 lutego 2014 r. nieograniczony przetarg na przebudowę ulicy Pszczelińskiej w Brwinowie.
W pierwszej połowie roku ma zostać gruntownie przebudowany ponad kilometrowy odcinek.
ierwszy etap inwestycji zakła- go. Burmistrz Kosiński zabiegał ulicy Pszczelińskiej, to w 2012 i W tym przypadku wiele zależy
da gruntowną przebudowę o jej przebudowę od początku ob- 2013 roku w budżecie wojewódz- od tego, jak zostanie rozwiązana
najbardziej zniszczonego odcinka jęcia stanowiska. Jego poprzednik twa wciąż brakowało funduszy na kwestia protestów przeciwko wydrogi nr 720. W ramach zadania zerwał porozumienie z MZDW po przeprowadzenie tej kosztownej cince drzew w pasie drogowym –
mówi burmistrz Kosiński.
zostanie wymieniona podbudowa przegranej pierwszej turze wybo- inwestycji.
i nawierzchnia jezdni, zmoder- rów samorządowych. Burmistrz
odczas listopadowej wizyty
to wygrał przetarg na przenizowane odwodnienie, wybu- Kosiński od razu wznowił rozmow
Brwinowie
wicemarszałek
budowę ul. Pszczelińskiej?
dowane miejsca przystankowe. wy z MZDW i już w 2011 r. udało
Krzysztof Strzałkowski zapewnił, W chwili oddawania "Ratusza" do
się
skompletować
niezbędną
doW planach jest także przebudoże dołoży wszelkich starań, aby w druku jeszcze trwały procedury
wa istniejącego chodnika oraz kumentację projektowo-kosztory2014 roku droga wojewódzka 720 przetargowe. Wiadomo jednak,
sową.
budowa nowego ciągu pieszego
została wyremontowana. – To że wśród warunków ogłoszonego
po drugiej stronie ulicy. Zostaną
ermin przebudowy uzależjest odpowiedzialność, która cią- przetargu był termin zakończenia
przebudowane również skrzyżoniony był nie tylko od zebraży na mnie osobiście, aby ten dług prac: koniec czerwca 2014 roku.
wania z drogami niższej kategorii nia potrzebnych dokumentów, ale
za dobrą współpracę,
dochodzącymi do Pszczelińskiej. przede wszystkim od zabezpieczektóry samorząd woje– W pierwszym etapie ulica nia na ten cel środków w budżewództwa zaciąga wobec
Pszczelińska zostanie przebudo- cie województwa mazowieckiego.
lokalnej społeczności
wana na odcinku o długości po- Przebudowa ulicy Pszczelińskiej
gminy Brwinów, został
nad 1 km od ronda w Brwinowie na całym odcinku o długości
przynajmniej w znacz– podkreśla burmistrz Arkadiusz ok. 2,6 km wymaga ogromnych
nej części w tej kadencji
Kosiński.
nakładów finansowych. Wstępspłacony – podkreślał
ziurawa i nierówna ulica nie oszacowany koszt zadania to wicemarszałek.
BurPszczelińska od kilku lat kwota ok. 7 mln zł. Duże nakłady mistrz nie odpuszcza
wymagała pilnego remontu. Z jej finansowe na tę inwestycję wymu- tematu. – Nie będziemy
złego stanu zdawali sobie spra- siły więc podzielenie prac na eta- ustawać w staraniach o Na zdjęciu: lipy przy Pszczelińskiej. Ekolodzy
wę mieszkańcy, przejezdni, także py. I choć wojewoda mazowiecki przebudowę dalszej czę- nie chcą przebudowy drogi kosztem drzew.
władze gminy Brwinów i samo- na początku 2012 roku przyjął ści ulicy Pszczelińskiej. Prace przy przebudowie ulicy, które rozpoczrząd województwa mazowieckie- zgłoszenie zamiaru przebudowy
ną się niebawem, nie obejmą tego odcinka.
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Podwyżek nie będzie: opłaty za wodę i ścieki od 2012 roku bez zmian!

Brwinowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. jest spółką gminną i nie działa z nastawieniem na zysk – obecne stawki
obowiązują już od 1 lipca 2012 r. i będą obowiązywać do 31 marca 2015 r. Uchwałę w tej sprawie podjęła Rada Miejska na sesji 5 marca br.
Gmina Brwinów dopłaca ze swo- był to koszt ok. 715 tys. zł. Dzięki 				
cena netto za m³ do zapłaty za m³ (brutto)
jego budżetu do wody dostarcza- temu można utrzymać dotychczawoda do celów bytowych
3,37 zł
3,35 zł (Gmina dopłaca 0,27)
nej i odprowadzonych ścieków sowe, niższe ceny dla mieszkańwoda do celów gospodarczych
3,37 zł
3,64 zł (bez dopłaty)
z gospodarstw domowych, wspól- ców. Z dopłat nie korzystają podścieki z gospodarstw dom.
7,70 zł
6,70 zł (Gmina dopłaca 1,50)
not, spółdzielni mieszkaniowych, mioty gospodarcze.
ścieki od podmiotów gosp.
8,13 zł
8,82 zł (bez dopłaty)
jednostek budżetowych. W 2013 r.
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eśli mieszkacie Naszej Gminie i chcielibyście, żeby szybciej się rozwijała
i piękniała – rozliczajcie się w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie,
wskazując gminę Brwinów jako swoje miejsce zamieszkania!
- Arkadiusz Kosiński, burmistrz gminy Brwinów

Kanalizacja i objazd w Domaniewie
Trwa budowa kanalizacji w Domaniewie. Do końca maja kierowcy
będą musieli korzystać z objazdu wytyczonego przez Mosznę oraz
pruszkowskie ulice: Promyka, Przejazdową i Żbikowską.
Domaniewie został wyłączony z ruchu odcinek drogi wojewódzkiej 701. Roboty prowadzone przez wykonawcę kanalizacji mają
potrwać ok. 3 miesięcy. W tym czasie obowiązuje zmieniony rozkład
autobusu: nieczynny jest przystanek autobusowy Domaniew I.

W
objazd
przez Mosznę
i dalej do ul. Promyka,
ul. Przejazdową
i Żbikowską

Przetarg na budowę nowego
budynku gimnazjum w Otrębusach cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Wiele
firm uczestniczyło w spotkaniu
w Otrębusach, przesyłało zapytania. Ostatecznie do Urzędu
Gminy Brwinów wpłynęło 20
ofert. Trwa analiza dokumentacji i procedura wyłonienia zwycięzcy przetargu. Gimnazjum
ma rozpocząć funkcjonowanie
w roku szkolnym 2015/2016.
W budżecie zarezerwowano
odpowiednie środki na ten cel.

udowa kanalizacji na terenie Moszny, Domaniewa i Domaniewka
rozpoczęła się jesienią 2012 r. i zostanie zakończona w 2014 r. Koszt
inwestycji, finansowanej ze środków własnych gminy oraz z niskooprocentowanej pożyczki z WFOŚiGW wynosi niemal 3,4 mln zł.

Lider aktywności inwestycyjnej
Gmina Brwinów znalazła się wśród samorządów wyróżnionych
za przedsiębiorczość i podejmowanie działań na rzecz rozwoju.
Certyfikaty wręczane były
na Międzynarodowych Targach
BUDMA w Poznaniu.

Wyróżnienie jest nagrodą za
całokształt działań. Brwinów
należy obecnie do najintensywniej rozwijających się
gmin w naszym regionie.
W ostatnich latach zostało
zbudowanych ponad 120 km
kanalizacji i ponad 30 km
wodociągów. Tylko w 2014 r.
gmina Brwinów wyda na inwestycje ponad 23 mln zł.

o g ł o s z e n i e

		

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

Oznaczenie nieruchomości:
P a r z n i e w działka nr ew. 90/32
o pow. 3.1414 ha, KW WA1P/00110754/1
Cena wywoławcza za dzierżawę nieruchomości:
2.360,00 zł brutto, podatek VAT w stawce zw.
(opłata roczna).
Termin i miejsce przetargu: 11.04.2014 r. godz. 1100
Urząd Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12
Wysokość wadium: 236,00 zł
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego: 7-UO – tereny usług oświaty,
celem dzierżawy jest wykorzystanie rolnicze.
Klasy gruntów wchodzące w skład nieruchomości:
R-IVa 2,4336 ha, R-IVb 0,6305 ha, W – 0,0773 ha.
* Wpływ wadium do kasy Urzędu lub na konto,

najpóźniej do dnia 7.04.2014 r. Miejsce wywieszenia publikacji pełnego ogłoszenia o przetargu:
na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Brwinów
przy ul. Grodziskiej 12 i ul. Kościuszki 4A, na stronach:
www.brwinow.pl, www.brwinow.bipst.pl

Więcej informacji:

Referat Gospodarki Nieruchomościami
Urząd Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12,
pok. 204, tel. 22 738 26 13 lub 22 738 26 53
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Działka przy ul. Suwalskiej

www.wfosigw.pl

FOT. URZĄD GMINY BRWINÓW (PR)

w dwóch Słowach
Wykonawca nowej szkoły
w Otrębusach

B

Budowa kanalizacji
w Domaniewie, Domaniewku
i Mosznie dofinansowana
przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
w Warszawie

Ulica Przyszłości i rondo w Parzniewie
Od 17 marca została zamknięta droga powiatowa w Parzniewie:
Powiat buduje ulicę Przyszłości i nowe rondo w Parzniewie oraz przebudowuje kilkusetmetrowy odcinek ul. 36 pp Legii Akademickiej.

P
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Burmistrz Gminy Brwinów

informuje o ogłoszeniu przetargów
ustnych nieograniczonych
rg
na sprzedaż nieruchomości
przeta
w k wie

tniu

Brwinów, ul. Suwalska,
2014
2
pow. działki: 1.466 m cena wywoławcza: 249.220 zł
Działka położona jest na obszarze o wiodącej funkcji
mieszkaniowej.
Brwinów, ul. Żwirowa
pow. działki: 3.981 m² cena wyw.: 900 tys. zł

rg
przeta
a
w m ju

2014
Położona jest w atrakcyjnym miejscu, wśród
willowej zabudowy jednorodzinnej. Znajdują się
na niej fragmenty przedwojennego budynku. Urząd
Gminy dysponuje dokumentacją, która pozwoli na
odbudowę willi, jeśli taka będzie wola inwestora.
Biskupice, bud. mieszkaniowe i usługi
pow. działki: 5.100 m2, cena wyw.: 142.800 zł
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2014
Działka przylega do drogi wojewódzkiej
nr 720. Jest to obszar mieszany o wiodącej funkcji
mieszkaniowej, usługowej oraz rolniczo-produkcyjnej.

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

Referat Gospodarki Nieruchomościami
Urząd Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12, pok. 204,
tel. 22 738 26 13 lub 22 738 26 53
g
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Działka w Biskupicach

race mają potrwać do 31 maja
2014 r. Powiat Pruszkowski buduje ul. Przyszłości oraz
przebudowuje prowadzącą przez
Parzniew ul. 36 pp Legii Akademickiej na odcinku ok. 300 m, od
Domu Gościnnego Zalewskich
w kierunku Pruszkowa. U zbiegu ulic 36 pp Legii Akademickiej
oraz Przyszłości powstanie nowe
rondo. Zamknięta droga oznacza
konieczność wyboru drogi przez
Brwinów (dojazd do oraz z Pruszkowa drogą wojewódzką nr 719).

K

onieczność zamknięcia ruchu spowodowała zmiany
w gminnej komunikacji autobusowej. Nowy rozkład został umieszczony na przystankach oraz opublikowany na www.brwinow.pl.

O

bjazd w Parzniewie oznacza
utrudnienia dla mieszkańców. Jak przekonuje burmistrz Arkadiusz Kosiński, kilka lat temu w
Brwinowie miała miejsce podobna
sytuacja. Gdy było budowane ron-

do na skrzyżowaniu ulic Pszczelińskiej, Wilsona, Grodziskiej
i drogi pod tunel, wówczas również nie było możliwości zorganizowania objazdu wygodnego dla
kierowców. Analogicznie w Parzniewie: budowa ronda powoduje
wyłączenie całego skrzyżowania.
Prace drogowe wiążą się z przebudową mediów i budową nowego układu drogowego. Będzie też
wykonywany odcinek od ronda
do nowego przejazdu kolejowego. – Mam nadzieję, że efekt prac
będzie cieszył mieszkańców Parzniewa: rondo zmniejszy prędkość
pojazdów, a wzdłuż ul. Przyszłości oraz nowego odcinka ul. 36 pp
LA pojawią się chodnik i ścieżka
rowerowa, która docelowo (może
jeszcze w tym roku) ma zostać
przedłużona do ul. Działkowej.
Wzrośnie bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów w drodze do/z
Pruszkowa – tak burmistrz Arkadiusz Kosiński wypowiedział się
na temat uciążliwości objazdów.

Urząd Gminy
Brwinów
Godziny pracy:
pon 8-18, wt-czw 8-16, pt 8-14

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)

ratusz 3
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Budynek Urzędu Gminy przy ul. Tadeusza Kościuszki 4a
sekretariat zastępcy burmistrza S. Walendowskiego (tel. 22 738 25 66)
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Ankieta wśród mieszkańców
W dniach 22 i 29 marca 2014 r. Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo” we
współpracy z Uniwersytetem Warszawskim oraz
Urzędem Miasta Podkowa Leśna i Urzędem Gminy
Z myślą o pozyskiwaniu dotacji unijnych 21 lutego 2014 r. zostało Brwinów organizuje już po raz drugi ankietę pt: Bapodpisane w Warszawie wielostronne porozumienie o współpracy danie opinii mieszkańców gminy Brwinów i Miasta
samorządów przy realizacji tzw. Zintegrowanych Inwestycji Teryto- Podkowa Leśna na temat warunków życia i jakości
rialnych. Wśród 38 sygnatariuszy jest także gmina Brwinów.
usług publicznych.
nych
gmin
całego
obszaru
–
podintegrowane Inwestycje Teryadania ankietowe przeprowadzą studenci Unitorialne (ZIT) są wprowadza- kreśla burmistrz Kosiński.
wersytetu Warszawskiego Instytutu Geograponiedziałek 3 marca od- fii i Studiów Regionalnych. Studenci, wyposażeni
nym przez rząd nowym sposobem
było się I posiedzenie Ko- w identyfikatory podpisane przez burmistrzów obu
współpracy samorządów, który
mitetu
Sterującego WOF ZIT, gmin, poproszą o wypełnienie ankiety i umówią się
ma pozwolić na skuteczniejsze pozyskiwanie i lepsze wykorzystanie w którym brali udział niemal od razu na jej odbiór w tym samym dniu. Badanie
dotacji unijnych. Miasto stołecz- wszyscy wójtowie, burmistrzowie jest przeprowadzane na statystycznie reprezentane Warszawa oraz otaczające je i prezydenci gmin. Na posiedzeniu tywnej próbie losowo wybranych gospodarstw do37 gmin utworzyło Warszawski podsumowującym kilkumiesięcz- mowych z terenu gminy Brwinów oraz Podkowy
Obszar Funkcjonalny, chcąc re- ną pracę grup roboczych zostały Leśnej (łącznie około 700 ankiet). Udział w badaniu
alizować wspólne przedsięwzię- przyjęte założenia Strategii WOF jest dobrowolny, a ankieta jest całkowicie anonimocia finansowane z Europejskiego ZIT oraz podział środków na kon- wa. Akcję finansuje Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Funduszu Rozwoju Regionalnego kretne działania i komponenty. Działania „Zielone Sąsiedztwo” ze środków Unii
i Europejskiego Funduszu Spo- – Cieszę się, że zgłoszone przeze Europejskiej (w ramach Osi 4 LEADER Programu
łecznego, ze środków dostępnych mnie propozycje dot. zwiększe- Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013).
w Regionalnym Programie Ope- nia dofinansowania na budowę
reść ankiety jak i forma badania jest rekomensystemu ścieżek rowerowych
racyjnym (RPO).
dowana przez Związek Miast Polskich oraz
oraz wprowadzenie wspierania
arszawski Obszar Funk- gospodarki w formie dofinanso- władze samorządowe Brwinowa i Podkowy Leśnej
cjonalny zajmuje 7,7% po- wania na uzbrajanie terenów in- – burmistrza Podkowy Leśnej Małgorzatę Stępieńwierzchni województwa mazo- westycyjnych zyskały akceptację -Przygodę i burmistrza gminy Brwinów Arkadiusza
wieckiego, ale skupia 50,1% jego niemal wszystkich gmin – mówi Kosińskiego. Wyniki badania w postaci zbiorczych
mieszkańców. – Gmina Brwinów burmistrz Kosiński. Dzięki temu zestawień będą publicznie dostępne. Tegoroczne babędzie się starała wykorzystać z niespełna 165 mln zł do ponad danie jest kontynuacją badań z 2011 r., w których
szanse wiążące się z uczestnic- 266 mln zł została zwiększona obie gminy zostały ocenione jako miejsca przyjatwem w tym porozumieniu – za- wartość dofinansowanych ścieżek zne dla mieszkańców. Wnioski ze sporządzonych
powiada burmistrz Arkadiusz rowerowych, zaś na dofinansowa- dla obu gmin raportów wykorzystano w procesach
Kosiński, choć dodaje, że jest jesz- nie uzbrojenia terenów przemy- aktualizacji lokalnych strategii rozwoju. Gospodacze za wcześnie, by mówić o kon- słowych zostanie przeznaczonych rzom domostw, do których zapukają ankieterzy,
kretnych projektach. Sam zgłosił blisko 135 mln zł.
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA WSPÓŁPRACĘ!
też do projektu
o g ł o s z e n i e
porozumienia kilka zastrzeżeń. Była
wśród nich m.in.
kwestia przewagi
Warszawy nad innymi samorządami: stolica jako jedyna posiada obecnie prawo weta i
miałaby samodzielnie reprezentować
Warszawski Obszar Funkcjonalny.
– Chciałbym, abyśmy w gronie samorządów współpracowali kolegialnie,
mogąc w drodze
konsensusu zadbać
o dobro naszych
gmin i ich mieszkańców. To naturalne, że Warszawa
będzie się starać jak
najwięcej otrzymać
z tego „wspólnego
tortu dotacji” na
własne potrzeby,
ale nie może się to
odbywać kosztem
war tościow ych
przedsięwzięć in-

Współpraca Warszawy i 37 gmin
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urmistrz Arkadiusz Kosiński
wraz z kierownikiem Urzędu
Stanu Cywilnego Mirosławą Osęką zaprosił jubilatów z długim stażem małżeńskim na uroczystość
wręczenia medali za długoletnie
pożycie małżeńskie. Bohaterowie
uroczystości ślubowali miłość,
wierność i uczciwość małżeńską
1963 r., a jedna z par nawet w 1956
r. Medale otrzymali państwo Antonina i Ryszard Olejniczakowie,
Teresa i Jan Grabowscy, Irena
i Marian Gipsiakowie, Elżbieta
oraz Bogusław Bukrabowie, Ali-
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NAGRODY
I WYRÓŻNIENIA
DLA GMINY BRWINÓW
Mazowiecka
Gmina
Roku 2013

Sukcesy młodych adeptów
sztuk walki

Rekrutacja do przedszkoli

FOT. ANDRZEJ PILIPCZUK (2)

Trenujący w UKS Czerwone Smoki Janek Rec zajął
III miejsce na Mistrzostwach Polski Jujitsu Juniorów. Dobrze radzą sobie też „małe smoki” na Na zdjęciu: W zawodach judo w Wesołej uczestniczyło ponad 300 zawodników.
zawodach dla dzieci.

W Mistrzostwach Polski Jujitsu
Juniorów i Młodzieżowców, które
odbyły się 8 marca 2014 r. w Katowicach, uczestniczyło ponad dwustu zawodników. Janek Rec zajął

trzecie miejsce w kategorii Fighting plus 81 kg oraz piąte w Newada. – To doskonały wynik: Janek był
najmłodszym startującym w swojej
wadze. Stoczył siedem niezwykle
ciężkich pojedynków. W tej kategorii pozostanie jeszcze dwa lata, a jego
obecni przeciwnicy już niedługo
będą startować w wyższej – podkreśla trener Andrzej Pilipczuk.
z a p r o s z e n i a

Z FUNNY WOM Judo w Wesołej
czworo startujących zawodników
Czerwonych Smoków wróciło z
medalami. Srebrne medale zdobyli Wiktoria Gacka, Ola Gomuła oraz Kacper Gacka. Trzecie
miejsce zajął Jeremi Cichy. Trener
dodaje: „Poza medalami smoczy
wojownicy zdobyli coś znacznie
cenniejszego: wiarę w siebie”.

Jeszcze tylko do 1 kwietnia 2014 r. trwać będzie rekrutacja dzieci
do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w gminie Brwinów
na rok szkolny 2014/2015. W tym roku obowiązują nowe zasady:
obowiązkowe jest przygotowanie przedszkolne dla 5-latków.

P

rzedszkola z terenu gminy
Brwinów przyjmują zapisy
dzieci urodzonych od 1 stycznia
2009 r. do 31 grudnia 2011 r., a oddziały przedszkolne przy szkołach
podstawowych – zapisy dzieci
urodzonych od 1 lipca 2008 r. do
31 grudnia 2009 r. Roczne przygotowanie przedszkolne dla dzieci
w wieku 5 lat jest obowiązkowe,
a rodzice decydują, czy zgłosić
dziecko do przedszkola czy do
oddziału przedszkolnego w szkole. Do przedszkoli publicznych/
oddziałów przedszkolnych będą
przyjmowane w pierwszej kolejności dzieci zamieszkałe na terenie gminy Brwinów.

P

ostępowanie rekrutacyjne w
przedszkolach prowadzonych
przez gminę Brwinów zostanie
przeprowadzone według jednolitych zasad i będzie obejmowało
dwa etapy. Jeżeli liczba kandydatów przekroczy liczbę wolnych
miejsc w przedszkolu, będzie brane pod uwagę łącznie 7 kryteriów,
które określił ustawodawca:
1) wielodzietność rodziny;
2) niepełnosprawność dziecka;
3) niepełnosprawność jednego
z rodziców dziecka;
4) niepełnosprawność obojga
rodziców;
5) niepełnosprawność rodzeństwa;
6) samotne wychowywanie
dziecka w rodzinie;
7) objęcie dziecka pieczą zastępczą.
pełnienie przez dziecko przynajmniej jednego z ww. kryteriów, powoduje przyjęcie dziecka
do wybranego przedszkola. W
drugim etapie postępowania rekrutacyjnego pod uwagę brane są
dodatkowe kryteria:
1) dziecko obojga rodziców lub
prawnych opiekunów
pracujących zawodowo;
2) dziecko, którego rodzeństwo
kontynuować będzie edukację
przedszkolną w tym przedszkolu;

S

3) dziecko rodziców rozliczających podatek dochodowy
od osób fizycznych w Urzędzie
Skarbowym w Pruszkowie;
4) liczba zdeklarowanych godzin
pobytu dziecka w przedszkolu
powyżej 5 godzin podstawy
programowej.
odzice będą mogli wskazać we
wniosku trzy obecnie funkcjonujące przedszkola, w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego. Wypełniony i podpisany wniosek należy złożyć w
przedszkolu pierwszego wyboru.

R

W

ażne terminy dla rodziców
dzieci:
Do 1 kwietnia 2014 r. – składanie wniosków o przyjęcie dziecka
do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole
podstawowej (obowiązkowe dla
wszystkich 5-latków)
7 kwietnia 2014 r. – podanie do
publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych do
dalszego procesu rekrutacji (wnioski spełniające wymogi formalne)
i kandydatów niezakwalifikowanych (wnioski niespełniające wymogów formalnych). Informacji
udziela przedszkole, w którym
został złożony wniosek, tj., przedszkole pierwszego wyboru.
15 kwietnia 2014 r. – podanie do
publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych do danego przedszkola. Informacji udziela przedszkole, w którym został złożony
wniosek, tj., przedszkole pierwszego wyboru.
Wzór wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola,
oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej dostępny jest w
każdym przedszkolu, na stronach
internetowych
poszczególnych
placówek oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Brwinów.

Nabór nie dotyczy powstającego przedszkola w Brwinowie. Rodzice dzieci,
które nie dostaną się do przedszkoli w obecnym naborze z powodu braku
miejsc, zostaną powiadomieni o rekrutacji do nowej placówki (otwarcie
przedszkola planowane w IV kwartale 2014 r.).

Podczas zjazdu Związku Miast Polskich burmistrz Kosiński
wygrał dla Brwinowa darmowy wieczorny pokaz iluminacji.

ILUMINACJA PARKU czy RYNKU?
Więcej informacji w artykule na www.brwinow.pl
Na głosy oraz inne propozycje czekamy pod adresem:
promocja@brwinow.pl

