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Otrębusy: zamiast dyżuru
wakacyjnego - remont

W sobotę 2 marca 2013 r. odbyło się
wręczenie pamiątkowych medali i dyplomów dla nowych Honorowych Obywateli Brwinowa: pani Marty Werner,
pana Lecha Dzikiewicza, kpt. Zdzisława
Krawczyka oraz mjr. Waldemara Kruszyńskiego.

P

rzewodniczący Rady Miejskiej w
Brwinowie Sławomir Rakowiecki odczytał treść uchwał o nadaniu honorowego obywatelstwa. Uzasadnieniem były
życiorysy świadczące o patriotyzmie i zaangażowaniu dla społeczności Brwinowa.

Na zdjęciu z lewej: Kpt. Zdzisław Krawczyk odbiera medal z rąk burmistrza Arkadiusza Kosińskiego.
Kwiaty wręczy wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Brwinowie Sophia van de Boel. Z prawej: HonoroOsobie pani Marty Werner poświęcony wym obywatelem Brwinowa został mjr Waldemar Kruszyński. Gratulować mu będą wiceprzewodnicząbył artykuł w „Ratuszu” nr 17/2012.
cy rady Zbigniew Kurządkowski (z kwiatami) oraz przewodniczący Sławomir Rakowiecki (z dyplomem).

Marta Werner

Termin wakacyjnego dyżuru
przedszkola w Otrębusach
został przełożony z drugiej
połowy lipca na 26-30 sierpnia. Wcześniej w przedszkolu
pojawi się ekipa remontująca
podłogi.
z a p r o s z e n i e
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FOT. A. NOWACKA, UdSKIOR , BIuletyn „KOMBATANT” (4)

Gmina Brwinów jest liderem
projektu „Podwarszawskie
Trójmiasto Ogrodów - poprawa spójności obszaru PTO
poprzez współpracę w zakresie
polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej,
gospodarki wodnej i komunikacji”. Wniosek o dofinansowanie kwotą ponad 2,3 mln zł
z Mechanizmu Finansowego
Europejskiej Obszaru Gospodarczego został złożony
19 kwietnia.

w w w. br w i now. pl

Nowi Honorowi Obywatele Gminy Brwinów

w dwóch Słowach
Podwarszawskie
Trójmiasto Ogrodów
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Święto Narodowe

222. rocznica uchwalenia
Konstytucji 3 Maja

Piątek, 3 maja 2013 r.
 godz. 10.00 Msza w intencji Ojczyzny
kościół parafialny pw. św. Floriana
 godz. 11.00 Uroczystości
pod pomnikiem Niepodległości
 godz. 11.15 Koncert Kapeli Brodów
Organizator koncertu – Fundacja Akademia Profil
otrzymała dotację w ramach wspierania przez gminę
Brwinów działalności pożytku publicznego.

Gmina
Brwinów

Na zdjęciu obok:
medal i dyplom dla
honorowej obywatelki Brwinowa Marty
Werner odebrały jej
córki
Małgorzata
Wittels i Ewa Werner-Gzyra.
Poniżej: Lech Dzikiewicz nie mógł przybyć
osobiście. Na uroczystości reprezentowały
go wnuki.

Mjr Lech Dzikiewicz

Historyk, dr nauk prawnych, badacz historii II wojny światowej.
W latach okupacji działał w AK,
m.in. jako dowódca plutonu wywiadowczego. Zasłużył się dla
gminy Brwinów upamiętnieniem
tutejszego środowiska AK „Bąk”.
Jest autorem monografii „Konspiracja i walka kompanii „Brzezinka” (obwód „Bażant”, środowisko „Bąk”)”. Książka ta jest
cennym źródłem informacji
o bitwie pod Brwinowem
i
konspiracji na terenie
gminy Brwinów. Opisuje
ona wydarzenia z punktu
widzenia naocznego świadka i uczestnika i przedstawia m.in. dokonania
wielu mieszkańców Brwinowa, ich patriotyzm, zaangażowanie w konspirację
i walkę oraz pomoc Żydom
i uchodźcom z Warszawy
po upadku Powstania Warszawskiego.

z a p r o s z e n i e

Kpt. Zdzisław Krawczyk

Prezes Środowiska Armii Krajowej „Bąk” ŚZŻAK w Brwinowie, inicjator założenia w gminie
Brwinów Towarzystwa Przyjaciół
Armii Krajowej (TPAK). Podczas
II wojny światowej był członkiem
grupy podoficerskiej do zadań
partyzanckich i dywersyjnych,
a po wybuchu Powstania Warszawskiego wziął udział w koncentracji sił AK w Lasach Młochowskich. Niestrudzenie wspiera inicjatywy gminne i sam inicjuje
działania upamiętniające AK.
Współpracuje ze szkołami, starając się o propagowanie historii
i patriotyzmu wśród uczniów.

Mjr Waldemar Kruszyński

Prezes Zarządu Obwodu Warszawa
Zrzeszenia
„Wolność
i Niezawisłość”. W czasie
okupacji początkowo włączył się
w podziemną działalność harcerską, był też łącznikiem w oddziale
partyzanckim. Po wojnie zamieszkał w Stargardzie Szczecińskim, gdzie został członkiem
młodzieżowej
grupy
podległej organizacji Wolność
i Niezawisłość Ruchu Oporu
Armii Krajowej. Dziś prowadzi działalność na rzecz kultywowania pamięci o Żołnierzach
Wyklętych, wspiera środowiska
kombatanckie w Polsce, na Litwie,
Ukrainie i Białorusi, współpracuje ze szkołami w całej Polsce.
Efektem współpracy ze szkołami
brwinowskimi jest m.in. nadanie
imienia Gimnazjum nr 1.
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Gminne
autobusy:
zmiany
od 1 maja
Od 1 maja 2013 r. w rozkładach
jazdy gminnych linii autobusowych zostaną wprowadzone
zmiany. Posłużą one lepszej
komunikacji: dogodniejszemu
dojazdowi do szkół i stacji PKP
oraz WKD.

Z

e zmian najbardziej powinni ucieszyć się mieszkańcy
Owczarni, gdzie powstanie kilka
nowych przystanków. Autobus
dojedzie aż do ulicy Koników Polnych, znajdującej się na południu
sołectwa. Przejedzie ulicą Książenicką i zatrzyma się na skrzyżowaniu ulicy Książenickiej z ulicami: Kazimierzowską, Cyprysową,
Małą i Cykady. Godziny odjazdu
autobusów tej linii będą teraz
dopasowane do odjazdu WKD
ze stacji Kazimierówka. Na prośbę mieszkańców Żółwina niektóre kursy zostały przedłużone
do Rynku w Brwinowie, co ułatwi
dostanie się do stacji PKP.

K

ursy na linii Domaniew –
Brwinów – Pruszków – Domaniew będą wydłużone: autobus,
który kursuje z Parzniewa do ZSO
w Brwinowie, dojedzie dalej aż do
Rynku. Będzie również odjeżdżał
z Rynku, jadąc dalej do ZSO przy
ul. Żwirowej, a następnie w stronę
osiedla „Twój Parzniew”.
a prośbę mieszkańców Parzniewa, głównie rodziców
dzieci dojeżdżających do szkół
w Pruszkowie, w dni nauki szkolnej w rozkładzie gminnych linii
autobusowych pojawi się dodatkowy autobus. Rozpocznie
on o godz. 707 kurs spod Urzędu
Gminy Brwinów do Parzniewa
i dalej do Pruszkowa, przez
ul. Promyka aż do ul. Akacjowej.
rozkładu znikną dwa kursy,
które nie cieszyły się zainteresowaniem mieszkańców. W przypadku linii z Domaniewa do Brwinowa zlikwidowany zostaje kurs
rozpoczynający się w Domaniewie
o godz. 2015. Podobnie z ostatnim
wieczornym autobusem z Brwinowa do Rokitna. który do tej pory
odjeżdżał o 2048 z Rynku w Brwinowie i często nie wiózł żadnego
pasażera.

N

Z

„

W

piątek 8 marca ogłosiliśmy przetarg na wybór wykonawcy przebudowy
drogi Brwinów-Parzniew. Mamy na to zadanie zapewnione dofinansowania zewnętrzne (razem: 2.913.939,73 zł) i już wyłoniliśmy wykonawcę,
który przebuduje tę drogę za 4.059.000,00 zł.
				 - Arkadiusz Kosiński, burmistrz gminy Brwinów

„

„Czyste życie”: kanalizacja w Brwinowie, Otrębusach i Kaniach
Prace w projekcie „Czyste życie – kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie
Gminy Brwinów” idą pełną parą.
Na wiosnę pracownicy brwinowskiego ratusza mają dobrą
wiadomość dla kolejnych mieszkańców południowego Brwinowa, Otrębus i Kań: począwszy
od 24 kwietnia 2013 r. można już rozpocząć korzystanie
z nowej kanalizacji sanitarnej.

U

prawomocniła się decyzja
Powiatowego
Inspektora
Nadzoru Budowlanego w Pruszkowie o pozwoleniu na użytkowanie sieci. Mieszkańcy mogą
przyłączać swoje posesje do nowej
infrastruktury.

posesji nr 11), Świerkowa, Tarniny, Tulipanowa, Wiejska, Wspólna, Wrzosowa, Zamkowa;
Kanie
ulice: F. Chopina (od ul. Nadarzyńskiej do dz. nr 388), Nadarzyńska
(od dz. nr 336 do ul. Słonecznej),
Sadowa (od ul. Warszawskiej
do posesji nr 11 w Otrębusach),
Słoneczna (od ul. Nadarzyńskiej
do posesji nr 2), Warszawska (przy
ul. Sadowej), Wspólna.

Pytania o przyłączenie do sieci:
BPWiK
ul. T. Kościuszki 4a, pok. 19
tel. 22 738 25 60

ieszkańcy zainteresowani
przyłączaniem swoich posesji do nowej sieci kanalizacyjnej
mogą kontaktować się z Brwinowskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji lub Jednostką
Realizującą Projekt „Czyste życie”.

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

M

z a p r o s z e n i e

„Czyste życie”: spotkania z mieszkańcami
Burmistrz gminy Brwinów zaprasza mieszkańców na spotkania informacyjne
w związku z oddaniem do użytkowania kolejnych odcinków sieci kanalizacyjnej w ramach projektu
„Czyste życie – kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy Brwinów”.
7 maja, godz. 1800 – spotkanie dla mieszkańców południowego Brwinowa
		
Gminny Ośrodek Kultury w Brwinowie, ul. Wilsona 2
8 maja, godz. 1800 – spotkanie dla mieszkańców Otrębus i Kań
			
świetlica GOK w Otrębusach, ul. Krótka 10

Śmieci: przygotowanie do rewolucji śmieciowej
Zróżnicowanie cen motywuje do segregowania śmieci. Do 31 marca mieszkańcy gminy Brwinów złożyli 5.175 deklaracji (które obejmują ponad 19 tys. osób), w większości wybierając selektywną zbiórkę
odpadów. Formularze przyjmowane są nadal, ale pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej kończą już wprowadzanie danych do systemu komputerowego. W czwartek 18 kwietnia został ogłoszony
przetarg na wybór firmy odbierającej odpady.
Serdeczenie
DZIĘKUJEMY
tym mieszkańcom oraz zarządom wspólnot i spółdzielni
mieszkaniowych, którzy w terminie złożyli deklarację dotyczącą wysokości opłaty za odbiór śmieci.
Dzięki dobrej współpracy łatwiej
będzie zapewnić sprawne funkcjonowanie nowego systemu.
Pracownicy Referatu Gospodarki
Komunalnej wprowadzają dane
do programu komputerowego, zakupionego

A

ktualny rozkład dostępny
jest w Internecie na stronie
brwinow.pl w zakładce w lewym
menu: „Rozkłady jazdy” oraz na
stronach przewoźnika. Kolejny
przetarg na wykonywanie przewozów lokalnych będzie ogłoszony
w czerwcu, a zawarcie nowej umowy przewidziane jest na wrzesień.

Brwinów na południe od torów PKP
ulice: Borkowa, Brzozowa, Cicha,
Dębowa, Fabryczna, Figowa,
Jesionowa, M. Konopnickiej,
T. Kościuszki, J. I. Kraszewskiego, Krucza, Kubusia Puchatka,
Leśnej Polany, Letnia, Niecała, E.
Orzeszkowej, Otrębuska, Owsiana (na południe od ul. Pszczelińskiej), Partyzantów, F. Paszkowskiego, Pedagogiczna, Piaskowa,
Poprzeczna, B. Prusa, Różana, Sosnowa, Stalowa, Wesoła, Wiosenna;
Otrębusy
ulice: Borówki, Bukowa, Czeremchy, Helenowska, Jeżynowa,
Komorowska, Lipowa, Łąkowa,
Łosia, Orzecha, Poziomki, Projektowana, Przejazdowa, Różana,
Sadowa (od ul. Warszawskiej do

Strona w Internecie:

www.eko.brwinow.pl

do obsługi systemu oraz weryfikują poprawność wypełnionych
deklaracji.; zdarzają się także źle
wypełnione, gdzie brakuje np.
podpisu osoby składającej. Nie
opóźnia jednak to przygotowań
do 1 lipca. Został ogłoszony przetarg, w którym zostanie wyłoniona firma odbierająca śmieci.
Termin składania ofert upływa
28 maja 2013 r. o godz. 1300.

Kiedy zostanie podany harmonogram odbioru?

Szczegółowy harmonogram zostanie opracowany
po rozstrzygnięciu
przetargu.

Jak trzeba będzie segregować
śmieci? Skąd można uzyskać informacje i wskazówki dotyczące
np. kartonów po sokach itp.?

Kolejna ulotka będąca „przewodnikiem po reformie śmieciowej”
trafi do mieszkańców w czerwcu.
Wcześniej informacje pojawiać się
będą w biuletynie i Internecie.

Pytania i uwagi dotyczące
realizacji Projektu:
Jednostka Realizująca Projekt
„Czyste życie”
ul. T. Kościuszki 4a, pok. 17
tel. 22 738 25 79
e-mail: jrp@brwinow.pl

w dwóch Słowach
Ogłoszony przetarg
na budowę przedszkola
Przy ul. marsz. J. Piłsudskiego
w Brwinowie (w miejscu oznaczonym na mapce literą P)
powstać ma 4-oddziałowe
przedszkole. Termin składania
ofert upływa 29 kwietnia 2013 r.
o godz. 1300. Przewidywany
termin ukończenia budowy
to czerwiec 2014 r.

P
Boisko w Parzniewie
W tym roku w Parzniewie
powstanie nowe boisko rekreacyjno-sportowe usytuowane
w centrum wsi. Projekt dofinansowany będzie ze środków
PROW na lata 2007-2013.

Kiedy mieszkańcy otrzymają
bezpłatne worki i kontenery?

Worki i kontenery będą dostarczane w czerwcu, tak aby od 1 lipca
nowy system zaczął już funkcjonowanie. Dokładny harmonogram
zostanie ustalony z firmą, która
wygra przetarg.
Jak często będą odbierane śmieci? W jakich pojemnikach?

Odpowiedzi na te pytania ukazywały się w poprzednich numerach
„Ratusza”. Są też na stronie www.
eko.brwinow.pl. Tam jest też m.in.
relacja ze spotkania dla spółdzielni
i wspólnot mieszkaniowych oraz
radiowy wywiad zastępcy burmistrza Sławomira Walendowskiego,
który podsumowuje dotychczasowe działania.

UWAGA: zmiana
terminu odbioru śmieci
w rejonie I: część
Brwinowa, Biskupice,
Czubin, Falęcin, Grudów,
Kotowice i Milęcin
Tak jak jest zaznaczone
w kalendarzyku odbioru śmieci: ze względu na wypadający
w maju dzień wolny w pierwszą środę miesiąca, śmieci
zostaną odebrane dzień
wcześniej, tzn. we wtorek
30 kwietnia.

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 29 50 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 dwóch Słowach
Rewitalizacja otrębuskiej
Toeplitzówki

Miłość, przyjaźń, szacunek i wzajemne zrozumienie połączyły
ponad pół wieku temu pary, które 22 marca 2013 r., wraz z rodzinami i przyjaciółmi wzięły udział w uroczystości wręczenia medali
za długoletnie pożycie małżeńskie.

urmistrz gminy Brwinów Arkadiusz Kosiński wraz z kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego Mirosławą Osęką zaprosił
zamieszkałych w gminie Brwinów jubilatów z długim stażem
małżeńskim do wzięcia udziału
w uroczystości, podczas której
wręczył im przyznane przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego medale za długoletnie

pożycie małżeńskie. W tej wyjątkowej dla kilku par małżeńskich
uroczystości wziął również udział
przewodniczący rady miejskiej
Sławomir Rakowiecki.
Najdłużej w związku małżeńskim
pozostają państwo Alicja i Waldemar Kruszyńscy mieszkający
w Brwinowie. Miłość, wierność
i uczciwość małżeńską ślubowali
sobie równo 60 lat temu – w marcu 1953 roku. Medalami uhonorowano także państwa Stanisławę i Ryszarda Włodkowskich,
Annę i Jana Gawęckich, Stefanię i Eugeniusza Szczegłowów oraz
Zofię i Zbigniewa Sadowskich. W późniejszym terminie, z rąk
zastępcy burmistrza Sławomira Walendowskiego odznaczenia
odebrali Anna i Bogusław Młynarczykowie.

FOT. PR (6)

Na zdjęciu: Państwo Maria i Wojciech Wojtkowiakowie nie mogli
przybyć na uroczystość ze względu na stan zdrowia. Serdecznie
dziękują burmistrzowi Arkadiuszowi Kosińskiemu oraz kierownik USC Mirosławie Osęce za odwiedziny, medale i upominki.

P at r o n at B u r m i s t r z a G m i n y B r w i n ó w

Przedszkolaki - mali artyści
W dniach 15, 18, i 22 kwietnia 2013 r. odbywa się I Przegląd Artystyczny inspirowany twórczością Doroty Gellner. W etapach plastycznym, teatralnym i muzycznym uczestniczą przedszkolaki
z Brwinowa i Milanówka.

Na zdjeciu powyżej: Dorota Gellner, dobrze znana dzieciom autorka wierszy i książek dla maluchów,
uczestniczy w poszczególnych etapach przeglądu inspirowanego jej
twórczością.
Do artystycznej inicjatywy włączyły się: Biblioteka Publiczna w Brwinowie, przedszkola samorządowe
z Brwinowa – Leśne i Słoneczne, oraz niepubliczne – Magiczna Kraina, Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Sióstr Rodziny Maryi oraz Przedszkole Kasperek z Milanówka. Nad organizacją całości i koordynacją
współpracy czuwa Anna Adamkiewicz – pracownik biblioteki.
Gospodarzem pierwszego spotkania było Leśne Przedszkole w Brwinowie. Przedszkolaki zaprezentowały
swoje prace plastyczne polegające na zilustrowaniu wybranych wierszy lub piosenek Doroty Gellner. Druga
część – teatralna, odbyła się w Słonecznym Przedszkolu, a gospodarzem trzeciej został „Kasperek” z Milanówka. Jurorzy nie wyłaniają indywidualnych zwycięzców; już sam udział w finale przeglądu jest dla małych
uczestników ważnym wyróżnieniem. Dzieci otrzymują pamiątkowe dyplomy i upominki.
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Wręczenie medali dla jubilatów

B

ratusz 3

P

ary małżeńskie obchodzące
w przyszłym roku złote gody
oraz pary, które są małżeństwem
dłużej niż 50 lat, a nie otrzymały
jeszcze medali przyznawanych
przez Prezydenta RP, powinny
skontaktować się z Urzędem Stanu Cywilnego w Urzędzie Gminy
Brwinów przy ul. Grodziskiej 12.
Tel. 22 738 25 61
e-mail: usc@brwinow.pl

Na placach zabaw
Referat Ochrony Środowiska
i Rolnictwa przygotowuje gminne place zabaw do nowego sezonu. Pojawią się na nich nowe
urządzenia.
– W kwietniu przystępujemy do
bieżących napraw na placach zabaw oraz do sadzenia pierwszej
zmiany kwiatów – wyjaśnia Edyta Osmańska-Jakóbik, kierownik
Referatu Ochrony Środowiska
i Rolnictwa. W najbliższych tygodniach planowana jest rewitalizacja małego placu zabaw przy świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury
w Otrębusach. Nowe wyposażenie
pojawi się na placach zabaw w
Brwinowie przy ul. Sochaczewskiej oraz w Owczarni. Dzięki
środkom z funduszu sołeckiego
plac zabaw w Domaniewie zyska
linarium i urządzenia fitness. Zostało już zlecone zaprojektowanie
placu zabaw dla dzieci w Kaniach
na osiedlu Słonecznym wraz ze
strefą sportowo-rekreacyjną (boiska, górka dla sanek).

Gmina Brwinów postarała się o środki zewnętrzne
na remont Toeplitzówki.
Wniosek o dofinansowanie z
PROW (na kwotę 260 tys. zł)
przeszedł pomyślnie ocenę
merytoryczną. W budżecie
gminy zarezerwowano na ten
cel 1 mln zł. W ramach prac
m.in. będzie odmalowana cała
elewacja, zostaną odnowione
tarasy, wymienione okna, wybudowane chodniki i miejsca
postojowe. Do tego pojawią się
ławki i kosze na śmieci stylizowane na XIX w.

Nowe chodniki i ciąg
pieszo-rowerowy
Trwa budowa chodników
w Otrębusach (przy ul. Przejazdowej robotnicy ułożą
385 m chodnika) oraz
w Owczarni: chodnik wzdłuż
ul. Kazimierzowskiej zapewni
dojście do przystanku WKD,
a od skrzyżowania Kazimierzowskiej z Książenicką,
aż do skrzyżowania ul. Książenickiej z Małą pojawi się
ciąg rowerowo-pieszy.

Remont sali w ZS nr 1
W wakacje zostanie wykonana nowa elewacja i ocieplenie
budynku sali gimnastycznej
w Zespole Szkół Nr 1 w Brwinowie.

ZACZYNAją SIĘ pRACE W PARKU
zamknięcie terenu planowane jest na 24 kwietnia
Park zostanie czasowo zamknięty dla przechodniów ze względu
na brak możliwości zapewnienia bezpieczeństwa w rejonie
stawu podczas gruntownego
remontu ciągów pieszych i prowadzenia wykopów. Obowiązkiem wyłonionego w przetargu
wykonawcy będzie zapewnienie dojazdu do posesji i dostępu
do budynków w rejonie parku.

II etap rewitalizacji (2013 r.): remont głównego ciągu pieszego,
budowa nowego chodnika, oświetlenia i monitoringu, ustawienie
elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci). W ramach
prac powstanie m.in. nowa nawierzchnia alej w parku o łącznej
długości ok. 670 m. Długość układanych kabli oświetleniowych
oraz zasilania monitoringu wyniesie ponad 4 km. Pojawią się nowe,
stylowe lampy parkowe. Planowane jest zamontowanie 9 kamer,
które poprawią bezpieczeństwo na terenie parku.
Prace te są częścią programu Bezpieczny park.

Przejście w czasie zamknięcia parku: wzdłuż ulic: Przejazd,
marszałka Piłsudskiego, do ulicy Biskupickiej i przez Rynek.
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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.

Kanalizacja w północnych sołectwach
Szansa na pracę i sukces zawodowy
Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza osoby pozostające bez pracy lub chcące podnieść swoje kwalifikacje. Projekt
aktywizacyjny pn. „Od apatii do sukcesu!” obejmuje m.in. bezpłatne kursy komputerowe i zawodowe.

Ś

rodowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej w Brwinowie prowadzi
już VI edycję projektu „Od apatii do sukcesu!”. Osoby chętne do
skorzystania z tej bezpłatnej oferty mogą zgłaszać się do 31 maja br.
– W projekcie ukończysz ciekawy kurs zawodowy, nauczysz się obsługiwać komputer, spotkasz sympatycznych specjalistów, którzy pomogą
Ci poznać Twoje mocne strony. Poznasz nowych ludzi, którzy wspólnie z Tobą będą zdobywać nowe umiejętności społeczne i zawodowe,
co pozwoli Wam zwiększyć szanse na znalezienie pracy lub jej zmianę
na atrakcyjniejszą – zaprasza dyrektor brwinowskiego ŚOPS Joanna
Dzierzba. Podczas indywidualnych rozmów z doradcą zawodowym
przeprowadzona zostanie analiza predyspozcji zawodowych, dotychczasowego doświadczenia i potrzeb. Ustalenie preferencji i charakteru
poszukiwanej pracy pomoże w jej szybszym znalezieniu.
Informacji udzielają:
Anna Krężel, Edyta Ziółkowska i Cezary Bednarczyk
ŚOPS w Brwinowie, ul. Tadeusza Kościuszki 4a pok. 27
tel.: 22-739-51-03, 22-739-51-16, 22-729-54-44.
Projekt „Od apatii do sukcesu” jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki.
k o m u n i k a t

Wiosenna pogoda sprzyja prowadzeniu
prac
budowlanych.
Powstają
kolejne odcinki kanalizacji; także te
budowane poza
„Czystym życiem”.
Obecnie
trwają
prace w północnych sołectwach: Domaniewie, Domaniewku i Mosznie, gdzie
powstaje m.in. 7 650 mb kanalizacji sanitarnej.

P

race w ramach kontraktu zawartego z firmą Instalbud Sp. z o.o.
z Rzeszowa, która buduje też kanalizację w południowej części
Brwinowa, rozpoczęły się w północnych sołectwach pod koniec września ubiegłego roku. W pierwszym etapie przystąpiono do budowy kanalizacji grawitacyjnej w Mosznie, kanału tłocznego z Domaniewa do
Moszny oraz budowy kanalizacji grawitacyjnej w Domaniewku.

akres prac obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z odgałęzieniami w granicach pasa drogowego.
Do połowy kwietnia 2013 r. powstało prawie 3000 m sieci. Zadaniem
rzeszowskiej firmy jest m.in. wybudowanie dwóch przepompowni
ścieków, przebudowa istniejącej
sieci wodociągowej kolidującej
z zaprojektowaną kanalizacją, a
także zaprojektowanie i wybudowanie dwóch dodatkowych
pompowni ścieków, kanału tłoczFOT. PR
nego o dł. ok. 700 m oraz
studni pomiarowej przy zrzucie ścieków do odbiornika. Ostatnim
elementem wykonania robót w ramach kontraktu o wartości ok.
4,4 mln zł będzie połączenie nowej infrastruktury z istniejącą siecią.

Budowa
Wiejskiego
Klubu
Kultury w Owczarni ma zakończyć się 31 lipca 2013 r.
W ciągu najbliższych miesięcy wykonawca prowadzić będzie prace
wykończeniowe; zaczęto już przyFOT. PR
gotowania do budowy miejsc postojowych od strony frontowej.
Budowa świetlicy wiejskiej w Owczarni dofinansowana jest ze środków
PROW na lata 2007-2013.

Publikujemy kolejne informacje o instytucjach pomocowych, działających na terenie
gminy Brwinów. Tam można
znaleźć wsparcie i konkretną
pomoc.
Warto skorzystać z różnych
możliwości: bezpłatne doradztwo, wymiana doświadczeń z
osobami w podobnej sytuacji
lub uruchamianie odpowiednich procedur, jeśli wymaga
tego sytuacja. Więcej informacji na stronie www.brwinow.pl
w menu z lewej strony („Instytucje pomocowe”).

Na szlaku otwartych
pracowni artystycznych
W kwietniu i maju planowanych jest 10 spotkań w Wiosennych Dni Otwartych Pracowni Rzemiosła Artystycznego. Inicjator tego wydarzenia,
LGD „Zielone Sąsiedztwo”
ogłosiło konkurs fotograficzny
na najlepszy fotoreportaż lub
krótki film dokumentujący
spotkania z rzemiosłem i jego
twórcami. Więcej informacji:
www.zielonesasiedztwo.org.pl

Z

Świetlica wiejska

Rozwiązują
problemy
alkoholowe
i przeciwdziałają
przemocy

w dwóch Słowach

Starania o dotacje
na tzw. małe projekty
W wiosennym naborze prowadzonym przez LGD „Zielone
Sąsiedztwo” gmina Brwinów
złożyła dwa wnioski o dofinansowanie unijne w ramach
małych projektów PROW
2007-2013: „Mniej barier
– ułatwienie osobom
niepełnosprawnym dostępu
do budynków użyteczności
publicznej” (50.000 zł)
oraz „Podróże do Brwinowa”
(na kwotę 22.400 zł).

Kartka
z kalendarza
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Wiosenne weeken- maja
dy wypełniają się
ciekawymi imprezami: w sobotę 18 maja Towarzystwo Przyjaciół Brwinowa
obchodzić będzie jubileusz
40-lecia, ZS nr 1 organizuje
przed południem sesję ekologiczną, a wieczorem będzie
można się wybrać na Noc Muzeów, czyli np. na zwiedzanie
siedziby PZLPiT „Mazowsze”
w Otrębusach.

Festiwal Otwarte Ogrody
Koordynacją
Festiwalu, który
odbędzie się
15 i 16 czerwca
br., zajmuje się
Gminny Ośrodek
Kultury. Można zgłaszać współudział i ogrodowe pomysły.

Pomysły na LATO!
Gminny Ośrodek Kultury przygotował już ofertę wakacyjną!
Więcej informacji na stronie
ok.brwinow.pl

