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Dotacje

Stary sprzęt RTV/AGD, akcesoria
komputerowe itp. można wrzucać
do specjalnych pojemników
		
> str. 2

Zbliża się Dzień Wszystkich
Świętych. Wiele osób uda się
na groby bliskich.
		
> str. 3

LGD Zielone Sąsiedztwo
pomaga w uzyskaniu
dotacji. Kolejny nabór
w listopadzie > str. 4
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Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich prowadzi prace na
odcinku DW nr 720: od Rynku
do skrzyżowania ul. Biskupickiej z ul. Piłsudskiego i Armii
Krajowej. Roboty zaczęły się od
ułożenia nowych chodników po
obu stronach drogi. Frezowanie
nawierzchni i układanie nowego asfaltu ma zakończyć się
24 października br.

Akcja "Zima 2013/2014"
W przetargu na zimowe utrzymanie dróg i chodników złożono 2 oferty. Informacje
o rozstrzygnięciu przetargu
oraz kolejności odśnieżania
dróg - w następnym „Ratuszu”.

w w w. br w i now. pl

Zakończył się cykl spotkań burmistrza Arkadiusza Kosińskiego z mieszkańcami

w dwóch Słowach
Ul. Biskupicka: chodnik
i nowa nawierzchnia drogi

issn 2083-9278

nieodpowiedzialne postępowanie
powoduje czasami duże szkody,
np. wlewane przez wandali do
fontanny detergenty wytwarzają
lepką pianę, która niszczy pompy
i dysze. Koszty napraw obciążają
budżet gminy – czyli wszystkich
mieszkańców.

Spotkania burmistrza Arkadiusza Kosińskiego z mieszkańcami były okazją do rozmowy na
różne tematy dotyczące gminy.
Burmistrz mówił o kolejnych
zamierzeniach, słuchał opinii
mieszkańców i odpowiadał na
pytania.

B

urmistrz Arkadiusz Kosiński
omawiał najważniejsze zadania realizowane obecnie w gminie
Brwinów oraz dużą aktywność w
pozyskiwaniu środków zewnętrznych, która tylko w 2013 r. zaowocowała zdobyciem kilkunastu dotacji na różne cele. Są wśród nich
zarówno projekty inwestycyjne
(m.in. „schetynówka” Brwinów-Parzniew), jak też tzw. „projekty
miękkie”: zajęcia dodatkowe realizowane we wszystkich szkołach
prowadzonych przez gminę Brwinów.

M

ieszkańcy zadawali wiele
pytań, które pozwalały im
lepiej poznać zasady funkcjonowania samorządu. Dowiadywali
się np., że ukończone inwestycje
oznaczają dla budżetu gminy kolejne duże wydatki: nowe przed-

W
jeszcze napraw po zakończeniu
budowy kanalizacji. Z kolei równa nawierzchnia „zachęca” wielu
kierowców do zbyt szybkiej jazdy.
Burmistrz Arkadiusz Kosiński
zdecydowanie opowiada się w takich przypadkach za budową wyniesionych skrzyżowań i przejść
dla pieszych. Jest to rozwiązanie
lepsze od zwykłych progów zwalniających.

szkole samorządowe, które ma
zostać oddane do użytku w przyszłym roku, to roczny wydatek
rzędu ok. 2 mln zł. Na taką kwotę złożą się m.in. koszty wynagrodzeń personelu i opłacenie
rachunków za media, zakup wyposażenia i bieżące utrzymanie.
Na utrzymanie jednego miejsca
w przedszkolu samorządowym
gmina Brwinów wydaje ok. 950 zł
miesięcznie, a oprócz tego – zgodnie z obowiązującym prawem –
przekazuje też pieniądze dla
przedszkoli niepublicznych (tylko
w 2013 r. jest to ponad 3,9 mln zł).

B

urmistrz Arkadiusz Kosiński notował zgłoszenia konkretnych spraw: brakujących lub
uszkodzonych tablic ogłoszeniowych, konieczności napraw chodników, dróg itp. Ze swojej strony
prosił też mieszkańców o czujność
i dbanie o mienie publiczne. Monitoring nie dociera wszędzie, zaś

W

śród tematów poruszanych
przez mieszkańców pojawił się temat remontów dróg –
zwłaszcza tych, które wymagają

śród pytań powracała
kwestia ul. Pszczelińskiej:
Burmistrz zapewnił, że dokłada
wszelkich starań, by Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich
umieścił tę inwestycję na pierwszym miejscu w swoich planach na
2014 rok. Wspomniał jednak o złej
kondycji finansowej województwa
mazowieckiego, która jak dotąd
uniemożliwia przeprowadzenie
tej kosztownej inwestycji.

Z

darzało się, że wyrażane
przez mieszkańców życzenia były wzajemnie sprzeczne,
a różnice zdań doprowadzały do
gorącej dyskusji. Burmistrz słuchał argumentów różnych stron.
Będą one mieć z wpływ na podejmowane przez niego decyzje
i przygotowanie projektu przyszłorocznego budżetu gminy
Brwinów.

Pół wieku wspólnego życia mają za sobą małżeństwa, które
11 października wraz z rodzinami i przyjaciółmi wzięły udział
w uroczystym wręczeniu medali za długoletnie pożycie małżeńskie.

B

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.

M

iłość, przyjaźń, szacunek
i wzajemne zrozumienie
połączyły ponad pół wieku temu
osiem mieszkających w gminie
Brwinów par – bohaterów październikowej uroczystości. Medale otrzymali państwo Danuta i
Józef Babiczowie, Zofia i Sławomir
Bieniaszowie, Alicja i Józef Foręcowie, Irena i Jerzy Grabowscy,

Teresa i Jerzy Marszałkowie, Janina i Włodzimierz Szelągowscy,
Teresa i Robert Włodarczykowie,
Genowefa i Wiktor Załugowie.
Wszyscy ślubowali miłość, wierność i uczciwość małżeńską w
1963 roku. Najdłuższym stażem
mogą pochwalić się państwo Irena i Jerzy Grabowscy. Aż pięć spośród wyróżnionych par zawarło
związek małżeński w Brwinowie
i złączyło z miastem swoje dalsze
życie.

Ż

yczenia zdrowia i dalszego
darzenia się miłością i szacunkiem składali burmistrz Arkadiusz Kosiński oraz wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w
Brwinowie Zbigniew Kurządkowski. Jubilaci otrzymali również
kosze wypełnione słodyczami
oraz bukiety kwiatów.

G

ratulacjom i życzeniom nie
było końca. Na sali pojawił
się okazały tort z napisem „złote
gody”, zaproszeni goście wznieśli
toast lampką szampana i głośno
zaśpiewali jubilatom „Sto lat”.
Wiele wspomnień wypełniło wyjątkową uroczystość: rozmawiano
o pogodzie, która towarzyszyła
zawarciu związku małżeńskiego,
wspominano pierwsze, podobno
najtrudniejsze lata wspólnego życia, ale przeważały wspomnienia
szczęśliwych dni. Rozradowane
pary i ich opowieści o planach
na przyszłość napełniały uczestników jubileuszu optymizmem.
Dzieci i wnuki zgodnie przyzna-
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Małżeństwa na medal

wały, że małżonkowie z ponad
50-letnim stażem są dla nich wzorem. Dziękując za wspólnie spędzony czas burmistrz Arkadiusz
Kosiński obdarował małżonków
pamiątkowymi ręcznie malowanymi talerzami prezentującymi
zabytki Brwinowa. – Talerz na
pewno będzie zdobić naszą komodę – mówił jeden z jubilatów.

W

szystkim jubilatom życzymy pogody ducha i radości,

a także dobrego zdrowia i wielu,
wielu kolejnych wspólnych lat!
ary małżeńskie, które w przyszłym roku obchodzić będą
50. rocznicę zawarcia związku
małżeńskiego, oraz pary, które są
małżeństwem dłużej niż 50 lat,
a nie otrzymały jeszcze medali
przyznawanych przez prezydenta RP, mogą zgłaszać się już teraz
do Urzędu Stanu Cywilnego.
Urząd Gminy, nr tel. 22 738 25 61.

P

2 ratusz

O

dznaka Honorowa im. Pamięci Prezydenta Stefana Starzyńskiego,
przyznawana za działalność społeczną polegającą m.in.
na przekazywaniu młodemu pokoleniu historii i tradycji Warszawy
- otrzymana przez Arkadiusza Kosińskiego, burmistrza gminy Brwinów
w dniu 14 października 2013 r.
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w dwóch Słowach

Dobiega końca realizacja zadań w ramach projektu "Czyste życie..."

P

race realizowane w ramach
projektu
dofinansowanego
ze środków unijnych dobiegają
końca zgodnie z zaplanowanym
harmonogramem. „Czyste życie”
to największa inwestycja gminy
Brwinów, na której realizację została pozyskana dotacja w wysokości ponad 60 mln zł. Projekt był
podzielony na kilka kontraktów:
jednym z największych zadań
była budowa sieci kanalizacyjnej
w Brwinowie po obu stronach torów PKP. W północnej części miasta ostatni odcinek sieci sanitarnej
oddano do użytkowania w lutym

2013 r. Wybudowano ok. 24,2 km
nowej kanalizacji obejmującej kanały grawitacyjne, tłoczne oraz
odgałęzienia do granic nieruchomości i 25 sztuk przepompowni
ścieków. Wartość prac budowlanych realizowanych w ramach
tego zadania zamknęła się w kwocie 12,7 mln zł netto.

S

ieć wybudowana po południowej stronie miasta jest jeszcze
dłuższa i obejmuje ponad 37,3 km.
Obecnie dobiega końca realizacja
trzeciego etapu prac w rejonie ulic
przyległych do ul. Pszczelińskiej
w Brwinowie. Zakończenie budowy przewidziane jest w październiku br., ale trzeba będzie jeszcze
zaczekać na uprawomocnienie
decyzji Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego.

W

ostatnich dniach wakacji
nadeszła dobra wiadomość
dla kolejnych mieszkańców Otrębus i Kań: mogą oni przyłączać

swoje posesje do nowej sieci kanalizacji sanitarnej.

P

rzed końcem roku planowe jest oddanie do użytkowania ostatnich odcinków sieci
w Otrębusach i Kaniach, a także
wykonanie wodociągu i kanalizacji w ul. Warszawskiej w Otrębusach i budowa ponad kilometrowego odcinka tych sieci w ul.
Przyszłości w Parzniewie prowadzącej do osiedla „Twój Parzniew-Miasto Ogród”.
ciągu trzech lat wybudowano ok. 120 km sieci kanalizacji sanitarnej i ok. 30 km sieci
wodociągowej, dwie pompownie
sieciowe wody, które utrzymują
stałe ciśnienie wody w sieci wodociągowej i rozbudowano dwie
stacje uzdatniania wody: w Brwinowie i w Parzniewie. Ta ostatnia inwestycja niezbędna była w
związku z rosnącą liczbą przyłączających się do sieci odbiorców
wody. Nowy budynek SUW-u

W

PRZYPOMNIENIE: trzeba złożyć

Dokąd wyrzucić
zużyte żarówki?
Żarówki starego typu
można wrzucać wraz z
innymi odpadami komunalnymi do pojemnika
na śmieci zmieszane.
Żarówki nowego typu
(energooszczędne, świetlówki) zbiera Referat
Gospodarki Komunalnej,
ul. T. Kościuszki 4A, pok. 10.

Druki nowych deklaracji dostępne
są na stronie internetowej
www.eko.brwinow.pl
oraz w Urzędzie Gminy Brwinów.

Odbiór bioodpadów

Z powodu bardzo dużej ilości odpadów zielonych, oddawanych w
sektorach na południe od torów
PKP, terminy odbioru dla części
terenu są przesuwane o 2 dni (z
soboty na poniedziałek). Informacje o zmianach publikowane są z
kilkudniowym wyprzedzeniem
na stronie www.brwinow.pl

Wpłynęły zgłoszenia 76 gospodarstw domowych zainteresowanych otrzymaniem sprzętu
komputerowego z bezpłatnym
dostępem do Internetu.

W

szyscy zainteresowani przyłączeniem swoich nieruchomości do nowopowstałej sieci
sanitarnej powinni skontaktować
się z Brwinowskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o. o. z siedzibą w Brwinowie
przy ul. Kościuszki 4A, nr tel. (22)
738-25-60 lub Jednostką Realizującą Projekt „Czyste życie…”
Urzędu Gminy Brwinów, ul. Kościuszki 4A, nr tel. (22) 738-25-79.
Projekt „Czyste życie – kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa
na terenie Gminy Brwinów” współfinansowany jest ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko.

Po weryfikacji dokumentów
komisja wyłoniła 58 uczestników. 12 gospodarstw domowych znalazło się na liście
rezerwowej. Kryteriów naboru
nie spełniło 6 wnioskodawców.
Obowiązkowe szkolenia komputerowe rozpoczną się
w listopadzie.

Zbiórka sprzętu RTV/AGD i baterii

NOWE DEKLARACJE.
Obniżka opłat za śmieci
spowodowała konieczność
złożenia przez mieszkańców
nowych deklaracji, ze stawkami
obowiązującymi od 1 lipca br.

w Brwinowie, a w nim wydajna linia technologiczna zostały oficjalnie otwarte w czerwcu br. Wtedy
też, podczas Festiwalu Otwarte
Ogrody, mieszkańcy mogli zwiedzić SUW i dowiedzieć się, „skąd
się bierze woda w kranie”.

Zużyty sprzęt AGD/RTV oraz baterie nie powinny trafiać do pojemników lub
worków z innymi odpadami. Na „kłopotliwe odpady” tego typu ustawiono specjalne pojemniki. W budynkach Urzędu Gminy Brwinów i Gminnego Ośrodka
Kultury – tekturowe ELEKTROboxy. Na zewnątrz – pojemniki na sprzęt
o większych wymiarach.

Z

użyte baterie oraz sprzęt RTV
i AGD o niewielkich wymiarach, akcesoria komputerowe
itp. można przynosić do Urzędu
Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12 oraz przy ul. T. Kościuszki 4A lub do Gminnego Ośrodka
Kultury w Brwinowie przy ul. T.
Wilsona 2 i do świetlicy w Otrębusach przy ul. Krótkiej. W tych
budynkach ustawiono tekturowe
"ELEKTROboxy”. Przeznaczone
są one na baterie oraz drobny
sprzęt AGD, IT, RTV, np. tostery,
suszarki, zegary, telefony, kalkulatory, myszki, klawiatury, kamery,

MP3, aparaty fotograficzne, konsole do gier, gry wideo.

D

odatkowo na zewnątrz budynków urzędu ustawiono duże metalowe pojemniki na
sprzęt o większych rozmiarach:
telewizory, komputery, radioodbiorniki, odkurzacze, żelazka,
wiertarki, szlifierki, wkrętarki itp.

FOT. URZĄD GMINY BRIWINÓW

Wraz z końcem roku zostaną
zrealizowane ostatnie zadania
w ramach projektu „Czyste życie – kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie
gminy Brwinów”. Budowa sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej
to priorytetowe zadanie inwestycyjne prowadzone obecnie
przez gminę Brwinów.

Zakończona rekrutacja
do projektu "Internet
w zasięgu": wybrano 58
gospodarstw domowych

G

mina Brwinów umożliwia
także bezpłatny odbiór większego sprzętu (pralki, lodówki
itp.). Chęć oddania takich elektrośmieci trzeba wcześniej zgłosić i uzgodnić termin pod nr tel.

22 755 62 24, poprzez infolinię
801 301 540 lub za pośrednictwem
strony www.decydujesz.pl.

o g ł o s z e n i e

Burmistrz Gminy Brwinów informuje o ogłoszeniu przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości niezabudowanych na okres do 3 lat,
stanowiących własność Gminy Brwinów. Przedmiotem oferty przetargowej są następujące nieruchomości:
1) Parzniew, działka nr ew. 90/32 o pow. 3.1414 ha, KW WA1P/00110754/1. Cena wywoławcza za dzierżawę nieruchomości: 3 200,00 zł brutto, podatek VAT w stawce zw. (opłata roczna). Termin
i miejsce przetargu: 15 listopada 2013 r. godz. 10.00, Urząd Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12. Wysokość wadium: 320,00 zł. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
7-UO – tereny usług oświaty, celem dzierżawy jest wykorzystanie rolnicze.
2) Brwinów obręb 11, ul. Powstańców Warszawy, 1500 m2 z działki nr ew. 28/2 o ogólnej pow. 1.8686 ha, KW WA1P/00060870/4. Cena wywoławcza za dzierżawę części nieruchomości 2 600,00 zł
brutto, podatek VAT w stawce 23% (opłata roczna). Termin i miejsce przetargu: 15 listopada 2013 r. godz. 11.00 , Urząd Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12. Wysokość wadium: 260,00 zł. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: U/MN – tereny usługowo mieszkaniowe. Część gruntu przeznaczonego do wydzierżawienia, będzie wykorzystywana pod urządzenie parkingu dla samochodów ciężarowych (w ilości 2 sztuki).
3) Parzniew, 500 m2 z działki nr ew. 7 o ogólnej pow. 3.0400 ha. Cena wywoławcza za dzierżawę części nieruchomości 6 800,00 zł brutto, podatek VAT w stawce 23% (opłata roczna). Termin i miejsce
przetargu: 15 listopada 2013 r. 12.00, Urząd Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12. Wysokość wadium: 680,00 zł. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: 12KD – droga dojazdowa
o szerokości 25 m. Część gruntu przeznaczonego do dzierżawy, będzie wykorzystywana pod prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży nagrobków oraz zniczy i wieńców.
Wpływ wadium do kasy Urzędu lub na konto, najpóźniej do dnia 12 listopada 2013 r. Miejsce wywieszenia publikacji pełnego ogłoszenia o przetargu:
na tablicach ogłoszeń przed budynkami i w budynkach Urzędu Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12 i ul. T. Kościuszki 4A, na stronach internetowych: www.brwinow.pl, www.brwinow.bipst.pl

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

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 i bezpłatny z terenu gminy 986)
Budynek Urzędu Gminy przy ul. Tadeusza Kościuszki 4a
sekretariat zastępcy burmistrza S. Walendowskiego (tel. 22 738 25 66)

Październikowe spotkania z historią Brwinowa
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Burmistrz Gminy Brwinów zaprasza do uczestnictwa
w przetargach ustnych nieograniczonych.
Nieruchomości na sprzedaż:
gi

FOT. URZĄD GMINY BRWINÓW (3)

FOT. ARCHIWUM RODZINNE PROF. JANA ZIELIŃSKIEGO

r
przeta

Brwinów, ul. Suwalska,
powierzchnia działki: 1 466 m2
cena wywoławcza: 249 220 zł

Dzięki środkom z projektu pn. „Internet w zasięgu – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Brwinów”, którego realizację
rozpoczęła gmina Brwinów, najbardziej potrzebujący mieszkańcy
otrzymają sprzęt komputerowy wraz z bezpłatnym dostępem do
Internetu. Do 20 września 2013 r. trwa nabór uczestników projektu.

Biskupice, budownictwo mieszkaniowe i usługi
powierzchnia działki: 5 100 m2, cena wywoławcza: 142 800 zł

Zbliża się 1 listopada: zmiany w komunikacji
Dzień Wszystkich Świętych oraz Dzień Zaduszny to okazja do odwiedzenia cmentarza. Kierowcy w Brwinowie powinni zwrócić uwagi na znaki drogowe w rejonie ul. Zgoda i Armii Krajowej (zmiany w organizacji ruchu obowiązywać będą od 30 października do 1 listopada włącznie). 1 listopada zostaną też
uruchomione dodatkowe kursy gminnej komunikacji autobusowej.
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Działka leży na terenie nieposiadającym obecnie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Położona jest na obszarze o wiodącej funkcji mieszkaniowej.

W październiku w Gminnym Ośrodku Kultury w Brwinowie odbyły się dwa spotkania dotyczące historii
Brwinowa: Stowarzyszenie Projekt Brwinów zorganizowało wieczór autorski por. Stanisława Rumianka
na temat książki "Szpitale wojenne w Brwinowie", a w ramach wykładu Uniwersytetu Każdego Wieku
wystąpił profesor Jan Zieliński, inicjator wydania "Raportów lekarza dyżurnego filii Szpitala Wolskiego
w Pszczelinie".
W ubiegłym roku ukazało się rozsze- „Moje związki z Brwinowem” – tak prof.
rzone wydanie książki por. Stanisława Jan Zieliński, długoletni pracownik warRumianka, która opowiada historię szpi- szawskiego Instytutu Gruźlicy i Chorób
tali wojennych w Brwinowie. Pierwszy Płuc, zatytułował spotkanie, na którym
z nich utworzono we wrześniu 1939 r., prezentował m.in. fotografie ze szkoły nr 2
kolejne powstawały w 1944 r., kiedy sprzed ponad 70 lat, z nadzieją, że uda
schronienia poszukiwała w Brwino- się odnaleźć żyjących do dzisiaj uczniów
wie ludność wysiedlona jego ojca Bronisława Zielińskiego (fot.
z Warszawy oraz ewaku- powyżej). Prof. Zielińujące się stamtąd placówki ski zajmuje się historią
Wolskiego.
medyczne. Zebrane wspo- Szpitala
mnienia i dokumenty po- Z jego inicjatywy zotwierdzają ofiarność brwi- stały wydane „Raporty
nowian. Autor opowia- lekarza dyżurnego filii
Wolskiego
dał o pracy nad książką Szpitala
i wracał też do swoich w Pszczelinie”. Wznowspomnień z Powstania wienie tej pozycji w 2012 r. zostało sfinansowane przez gminę Brwinów.
Warszawskiego.
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Działka przylega do drogi wojewódzkiej nr 720. Jest to obszar mieszany o wiodącej funkcji mieszkaniowej, usługowej oraz rolniczo-produkcyjnej. Działka leży na terenie nieposiadającym obecnie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
* 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
z a p r o s z e n i a

4 ratusz
Biuletyn informacyjny
Urzędu Gminy Brwinów

Redakcja biuletynu: Biuro Promocji (PR)
Urząd Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12
e-mail: promocja@brwinow.pl

„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.

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
FOT. PRZEMYSŁAW GŁĘBOCKI - UKS KOBRA BRWINÓW

Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich

Dotacje: dla przedsiębiorczych i pomysłowych
LGD „Zielone Sąsiedztwo” zachęca do składania wniosków w ramach działań „Tworzenie i rozwój mikroprzesiębiorstw” oraz „Małe
projekty”. Wnioski o dotację można składać od 8 do 21 listopada br.

N

a tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
przeznaczona jest pula 146 457 zł. Pomoc
skierowana jest do powstających
albo rozwijających się przedsiębiorstw z terenu gmin Brwinów i
Podkowa Leśna, zatrudniających
mniej niż 10 osób i posiadających
obrót roczny lub całkowity bilans
roczny do 2 mln euro. Można
otrzymać nawet 50% poniesionych kosztów kwalifikowalnych,
w tym kosztów budowy lub modernizacji obiektów budowlanych,
zakupu sprzętu i wyposażenia
oraz częściowej refundacji kosztów ogólnych, bezpośrednio związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji.

N

W

nioski wraz z załącznikami
należy składać od 8 do 21
listopada 2013 r. w Biurze LGD
Zielone Sąsiedztwo przy ul. Lilpopa 18 w Podkowie Leśnej, od
poniedziałku do piątku w godz.
8-15. Wnioski nadsyłane listem,
faksem lub mailem nie będą
uwzględnione. Formularze wniosków znajdują się na stronie internetowej: www.zielonesasiedztwo.
org.pl oraz na stronie Samorządu
Województwa Mazowieckiego:
www.prow.mazovia.pl. Pracownicy biura LGD Zielone Sąsiedztwo
zapewniają bezpłatną pomoc przy
wypełnieniu wniosku. Szczegółowe informacje: tel. 22 759 22 20
wew. 22

Dziesięć osób, pod okiem specjalisty teologii ikony i historii sztuki,
w czasie 12 spotkań „napisało”
w Domu Pracy Twórczej „Józefówka” w Owczarni swoje własne
ikony przedstawiające Chrystusa
Pantokratora.
Podczas bezpłatnych warsztatów
uczestnicy projektu poznali nie
tylko techniki ikonopisania, ale
również zasady łączące się z tym
rodzajem sztuki sakralnej.
Ikony wykonane na warsztatach
zostały pokazane w niedzielę 20 września br. na wystawie
w kościele św. Floriana w
Brwinowie. Kolejne działanie
w ramach projektu to wykład
otwarty dla wszystkich zainteresowanych.
Spotkanie ze specjalistą w zakresie teologii ikony odbędzie
się w Gminnym Ośrodku Kultury w Brwinowie w sobotę
9 listopada o 1700. Zapraszamy!

FOT. URZĄD GMINY BRIWINÓW

a realizację tzw. małych
projektów przeznaczona jest
kwota 256 218,65 zł. Dofinansowanie mogą otrzymać osoby
fizyczne i prawne, w tym organizacje pozarządowe, kościoły i
związki wyznaniowe. Przedsię-

wzięcia, które można realizować,
to np. warsztaty edukacyjne, publikacje książkowe, tworzenie tras
pieszych i rowerowych, imprezy
kulturalne i in. Przykład jednego z
realizowanych małych projektów:
w ramce obok.

Jeden z małych projektów:
„Bizancjum na desce pisane…”
Wnioskodawca: Maria Stachurska

Kobra na podium

W turnieju finałowym o Mistrzostwo Polski Młodzików, rozegranym w dniu 12 października 2013 r. w Malborku, UKS Kobra
Brwinów zajął medalowe III miejsce.
Chociaż nie udało się zawodnikom Kobry zdobyć wymarzonego złota,
to na zawodach udowodnili swoją mistrzowską klasę: Jan Jalowski został wybrany najlepszym zawodnikiem, a Robert Szczechura – najlepszym bramkarzem turnieju. Na pochwałę za dzielną postawę zasłużył
Lech Kowalewski – najmłodszy zawodnik turnieju (ur. 2006). Bramki
dla UKS Kobra strzelili: Jan Jalowski – 2, Bartosz Jalowski – 1, Michał
Kosiński – 1. W składzie zagrali również: Kamil Król, Mikołaj Siwczuk,
Jan Głębocki, Stanisław Głębocki oraz Piotr Kuśmierczyk.

OWCA zaprasza do Owczarni
Świetlica wiejska w Owczarni została oddana do użytku we wrześniu. Gminny Ośrodek Kultury stara się, by Owczarniańskie Wiejskie Centrum Animacji (OWCA) od początku działało prężnie, z pożytkiem dla mieszkańców.
Na ulicę Cyprysową w Owczarni warto zajrzeć z wielu powodów: już
ruszyły tam zajęcia dla dzieci: rytmika z plastyką oraz warsztaty Leo
Maniak, które mają pomagać w efektywnym uczeniu się i rozwijaniu
zdolności. W ofercie OWCY jest także aerobik oraz warsztaty dziewiarskie. Już można dowiadywać się o zajęcia językowe oraz naukę gry na
instrumentach. Więcej informacji uzyskać można kontaktując się pod
numerem tel. 22 729 34 15 lub e-mailowo: owca@ok.brwinow.pl
z a p r o s z e n i e

w dwóch Słowach
Nowy gminny plac zabaw
Referat Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, który dba o gminne
place zabaw, przystąpił do urządzenia kolejnego miejsca dla
najmłodszych: plac na Osiedlu
Słonecznym w Kaniach będzie
stopniowo doposażany w kolejne zabawki. W planach jest też
niewielkie boisko trawiaste.

Myśląc o przyszłej wiośnie
Jesień to dobra pora na sadzenie
cebulek kwiatowych. W przyszłym roku wzdłuż ul. Wilsona
i Grodziskiej zakwitną różne
gatunki krokusów, a na klombach – tulipanów.

Aktywizacja osób bezrobotnych
Dla 15 uczestników projektu „Od apatii do sukcesu!” realizowanego przez Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej w Brwinowie
jesień jest wyjątkowo pracowita.

U

czestnicy projektu rozpoczęli w październiku kursy i szkolenia zawodowe wybrane z pomocą doradcy zawodowego. Ten rok charakteryzuje się dużą różnorodnością kursów zawodowych, kształcących w
kierunkach: opiekunka osób starszych, manicure i pedicure ze stylizacją paznokci, sprzedawca z fakturowaniem, obsługa kasy fiskalnej i
magazynu, kadry i płace od podstaw, florystyka, magazynier z obsługą
komputera i wózków jezdniowych, projektowanie wnętrz. Kursy są prowadzone przez profesjonalne firmy szkoleniowe. Zajęcia odbywają się
w Brwinowie, Pruszkowie i Warszawie. Jednocześnie trwają warsztaty
umiejętności i kompetencji społecznych prowadzone przez psychologa, których celem jest poprawa własnego wizerunku i rozwój zdolności
komunikacyjnych. Uczestnicy projektu wykonują też badania lekarskie
niezbędne przy podejmowaniu zatrudnienia, np. zdobywając książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych.
— Anna Krężel, Edyta Ziółkowska
Projekt „Od apatii do sukcesu” jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki.

