
Brwinów... gmina dobrych ludzi, którzy szczególnie mocno angażują się  
w działania na rzecz innych!             

     - Arkadiusz Kosiński, burmistrz gminy Brwinów 
 

[Wypowiedź na temat kiermaszu charytatywnego w ZS nr 1 w Brwinowie; organizatorzy zbierali środki na leczenie 
nauczycielki Anny Kapuścińskiej. Kiermasz pokazał 17 marca „Kurier Warszawy i Mazowsza”, TVP Info]
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Śmieci: przygotowanie do rewolucji śmieciowej 

 „Czyste życie”: kanalizacja w Brwinowie, Otrębusach i Kaniach
Prace w projekcie „Czyste ży-
cie – kompleksowa gospodar-
ka wodno-ściekowa na terenie 
Gminy Brwinów” idą pełną parą. 
Na wiosnę pracownicy brwi-
nowskiego ratusza mają dobrą 
wiadomość dla kolejnych miesz-
kańców południowego Brwino-
wa, Otrębus i Kań: począwszy 
od 24 kwietnia 2013 r. moż-
na już rozpocząć korzystanie  
z nowej kanalizacji sanitarnej.

Uprawomocniła się decyzja 
Powiatowego Inspektora 

Nadzoru Budowlanego w Prusz-
kowie  o pozwoleniu na użytko-
wanie sieci. Mieszkańcy mogą 
przyłączać swoje posesje do nowej 
infrastruktury.

Brwinów na południe od torów PKP
ulice: Borkowa, Brzozowa, Cicha, 
Dębowa, Fabryczna, Figowa, 
Jesionowa, M. Konopnickiej,  
T. Kościuszki, J. I. Kraszewskie-
go, Krucza, Kubusia Puchatka, 
Leśnej Polany, Letnia, Niecała, E. 
Orzeszkowej, Otrębuska, Owsia-
na (na południe od ul. Pszczeliń-
skiej), Partyzantów, F. Paszkow-
skiego, Pedagogiczna, Piaskowa, 
Poprzeczna, B. Prusa, Różana, So-
snowa, Stalowa, Wesoła, Wiosenna;
Otrębusy
ulice: Borówki, Bukowa, Cze-
remchy, Helenowska, Jeżynowa, 
Komorowska, Lipowa, Łąkowa, 
Łosia, Orzecha, Poziomki, Pro-
jektowana, Przejazdowa, Różana, 
Sadowa (od ul. Warszawskiej do 

posesji nr 11), Świerkowa, Tarni-
ny, Tulipanowa, Wiejska, Wspól-
na, Wrzosowa, Zamkowa;
Kanie
ulice: F. Chopina (od ul. Nadarzyń-
skiej 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.

Mieszkańcy zainteresowani 
przyłączaniem swoich po-

sesji do nowej sieci kanalizacyjnej 
mogą kontaktować się z Brwinow-
skim Przedsiębiorstwem Wodo-
ciągów i Kanalizacji lub Jednostką 
Realizującą Projekt „Czyste życie”. 

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

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

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

Zróżnicowanie cen motywuje do segregowania śmieci. Do 31 marca mieszkańcy gminy Brwinów zło-
żyli 5.175 deklaracji (które obejmują ponad 19 tys. osób), w większości wybierając selektywną zbiórkę 
odpadów. Formularze przyjmowane są nadal, ale Urząd Gminy Brwinów kończy już wprowadzanie 
danych do systemu komputerowego. Został ogłoszony przetarg na wybór firmy odbierającej odpady.

Serdeczenie DZIĘKUJEMY tym 
mieszkańcom oraz zarządom 
wspólnot i spółdzielni mieszka-
niowych, którzy w terminie zło-
żyli deklarację dotyczącą wysoko-
ści opłaty za odbiór śmieci. 

Dzięki dobrej współpracy łatwiej 
będzie zapewnić sprawne funk-
cjonowanie nowego systemu. Po-
nad XX% deklaracji to w porów-
naniu do innych gmin dobry wy-
nik. Urzędnicy zajmują się teraz 
wprowadzaniem tych 
danych do programu 

komputerowego, zakupionego do 
obsługi systemu. Można jeszcze 
dostarczyć deklarację. Trochę cza-
su zajmuje teraz uzupełnianie bra-
kujących formularzy; zdarzają się 
także źle wypełnione, gdzie bra-
kuje np. podpisu osoby składają-
cej. Nie opóźnia jednak to przygo-
towań do 1 lipca. Został ogłoszony 
przetarg, w którym zostanie wy-
łoniona firma odbierająca śmieci. 
Termin składania ofert upływa  
28 maja 2013 r. o godz. 1300.

Kiedy zostanie 
podany harmo-
nogram odbioru?

Szczegó-
łowy har-
monogram 
zostanie 

opracowany po rozstrzygnięciu 
przetargu.
Jak trzeba będzie segregować 
śmieci? Skąd można uzyskać in-
formacje i wskazówki dotyczące 
np. kartonów po sokach itp.?
Kolejna ulotka będąca „przewod-
nikiem po reformie śmieciowej” 
trafi do mieszkańców w czerwcu. 
Wcześniej informacje pojawiać się 
będą w biuletynie i Internecie.
Kiedy mieszkańcy otrzymają 
bezpłatne worki i kontenery?
Worki i konery będą dostarczane 
między 20 a 30 czerwca, tak aby 
od 1 lipca nowy system zaczął już 
funkcjonowanie.
Jak często będą odbierane śmie-
ci? W jakich pojemnikach? 
Odpowiedzi na te pytania ukazy-
wały się w poprzednich numerach 
"Ratusza". Można je znaleźć na 
stronie www.eko.brwinow.pl. Tam 
jest też m.in. relacja ze spotkania 
informacyjnego dla spółdzielni  
i wspólnot mieszkaniowych oraz 
radiowy wywiad zastępcy burmi-
strza Sławomira Walendowskiego, 
który podsumowuje dotychczaso-
we działania.

Od 1 maja 2013 r. w rozkładach 
jazdy gminnych linii autobu-
sowych zostaną wprowadzone 
zmiany. Posłużą one lepszej 
komunikacji: dogodniejszemu 
dojazdowi do szkół i stacji PKP 
oraz WKD. 

Ze zmian najbardziej powin-
ni ucieszyć się mieszkańcy 

Owczarni, gdzie powstanie kilka 
nowych przystanków. Autobus 
dojedzie aż do ulicy Koników Po-
lnych, znajdującej się na południu 
sołectwa. Przejedzie ulicą Książe-
nicką i zatrzyma się na skrzyżo-
waniu ulicy Książenickiej z ulica-
mi: Kazimierzowską, Cyprysową, 
Małą i Cykady. Godziny odjazdu 
autobusów tej linii będą teraz 
dopasowane do odjazdu WKD  
ze stacji Kazimierówka. Na proś-
bę mieszkańców Żółwina nie-
które kursy zostały przedłużone  
do Rynku w Brwinowie, co ułatwi 
dostanie się do stacji PKP. 

Kursy na  linii Domaniew – 
Brwinów – Pruszków – Do-

maniew 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. 

Na prośbę mieszkańców Parz-
niewa, głównie rodziców 

dzieci dojeżdżających do szkół  
w Pruszkowie, w dni nauki szkol-
nej w rozkładzie gminnych linii 
autobusowych pojawi się do-
datkowy autobus. Rozpocznie  
on o godz. 707 kurs spod Urzędu 
Gminy Brwinów do Parzniewa  
i dalej do Pruszkowa, przez  
ul. Promyka aż do ul. Akacjowej. 

Z rozkładu znikną dwa kursy, 
które nie cieszyły się zaintere-

sowaniem mieszkańców. W przy-
padku linii z Domaniewa do Brwi-
nowa zlikwidowany zostaje kurs 
rozpoczynający się w Domaniewie  
o godz. 2015. Podobnie z ostatnim 
wieczornym autobusem z Brwino-
wa do Rokitna. który do tej pory 
odjeżdżał o 2048 z Rynku w Brwi-
nowie i często nie wiózł żadnego 
pasażera.  

Aktualny rozkład dostępny 
jest w Internecie na stronie 

brwinow.pl w zakładce w lewym 
menu: „Rozkłady jazdy” oraz na 
stronach przewoźnika.  Kolejny 
przetarg na wykonywanie przewo-
zów lokalnych będzie ogłoszony  
w czerwcu, a zawarcie nowej umo-
wy przewidziane jest na wrzesień. 

Gminne 
autobusy:

zmiany  
od 1 maja

Strona w Internecie: 
www.eko.brwinow.pl

 „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. T.W. Wilsona 2 
8 maja, godz. 1800    – spotkanie dla mieszkańców Otrębus i Kań
         świetlica GOK w Otrębusach, ul. Krótka 10

z a p r o s z e n i e W DWÓCH SŁOWACH

Ogłoszony przetarg  
na budowę przedszkola

Przy ul. marsz. J. Piłsudskie-
go w Brwinowie (w miejscu 
oznaczonym na mapce literą 
P) powstać ma 4-oddziałowe 
przedszkole. Termin składania 
ofert upływa 24 kwietnia 2013 
r. o godz. 1300. Przewidywany 
termin ukończenia budowy to 
czerwiec 2014 r. 
 
 
 
 
 
 

Boisko w Parzniewie

W tym roku w Parzniewie 
powstanie nowe boisko rekre-
acyjno-sportowe usytuowane 
w centrum wsi. Projekt dofi-
nansowany będzie ze środków 
PROW na lata 2007-2013.  
 
 
 
 

UWAGA: zmiana  
terminu odbioru śmieci 
w rejonie I: część  
Brwinowa, Biskupice, 
Czubin, Falęcin, Grudów,  
Kotowice i Milęcin
Termin odbioru śmieci w re-
jonie I „powinien” przypaść 
w pierwszą środę miesiąca, 
ale ze względu na wypadający 
w maju dzień wolny, został 
zmieniony. Worki trzeba  
wystawić dzień wcześniej,  
tzn. we wtorek 30 kwietnia.

P


