„Czyste życie”

Od 1 lipca: nowy system gospodarki odpadami

Kolejny kamień milowy:
zakończenie budowy kanalizacji
w północnej części Brwinowa.
		
> str. 2

Samorządy w całej Polsce przygotowują się do "rewolucji śmieciowej".
W gminie Brwinów prace nad wprowadzeniem przebiegają zgodnie z planem.
Teraz czas na mieszkańców: do 31 marca br. trzeba będzie wypełnić deklaracje
		
				
> str. 3 i 4
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Upamiętnienie gen. Antoniego Hedy-Szarego w Kaniach i Otrębusach

w dwóch Słowach
Dyżury Urzędu
Skarbowego w Urzędzie
Gminy Brwinów

FOT. ARCHIWUM RODZINNE

Pracownicy Urzędu Skarbowego w Pruszkowie będą pomagać w składaniu rozliczeń rocznych i przyjmować deklaracje
podczas dyżurów w Urzędzie
Gminy Brwinów w czwartki
14 marca oraz 18 kwietnia.

Przekaż 1% na dobry cel
Mszą św. odprawioną 17 lutego 2013 r. w kościele w Otrębusach
zostały zainaugurowane uroczystości nazwania jednej z ulic w Kaniach imieniem legendarnego generała Antoniego Hedy-Szarego.
Antoni Heda-Szary był żołnierzem Rzeczpospolitej, dowódcą
oddziałów partyzanckich Armii
Krajowej w Górach Świętokrzyskich. Za swą działalność partyzancką, a w późniejszych latach
antykomunistyczną i niepodległościową był odznaczany m.in.
krzyżem Virtuti Militari, Krzyżem Walecznych, Krzyżem Ko-

mandorskim z Gwiazdą Orderu
Odrodzenia Polski. Skazany przez
komunistyczne władze na śmierć,
uwolniony na mocy amnestii
w 1956 r. W Kaniach zamieszkał w
latach 60. W wolnej Polsce działał
na rzecz zjednoczenia środowisk
kombatanckich. Otrzymał tytuł
honorowego obywatela gminy
Brwinów. Zmarł 14 II 2008 r.

z a p r o s z e n i e

Burmistrz Gminy Brwinów
Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Brwinowie
Prezes Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” Obwód Warszawa
zapraszają na uroczystość

nadania Gimnazjum nr 1 w Brwinowie
imienia Żołnierzy Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”
oraz

nadania tytułów Honorowego Obywatela Gminy Brwinów

Pani Marcie Werner, Panu Lechowi Dzikiewiczowi,
Panu Zdzisławowi Krawczykowi i Panu Waldemarowi Kruszyńskiemu

sobota 2 marca 2013 r., godz. 1000
ZS nr 1 w Brwinowie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 11
Organizatorzy uroczystości 2 marca:

Wsparcie finansowe organizacji:

Urząd do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych

Patronat nad uroczystością:

Minister Jan Stanisław Ciechanowski
Kierownik Urzędu do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych

Na zdjęciu powyżej:
Tablicę odsłoniły córki
Generała, Teresa Heda-Snopkiewicz i Maria
Hamilton, wraz z burmistrzem A. Kosińskim.
Na zdjęciu z prawej:
Wśród gości byli m.in.
gen. Ryszard Matrzak
i prezes Klubu Katyńskiego Andrzej Melak.

FOT. PR (4)

Na zdjęciu z lewej:
Po mszy świętej, odprawionej w kościele pw.
NMP Matki Kościoła
w Otrębusach przez
ks. Bolesława Bolka, odbył się koncert pieśni patriotycznych. Zabrzmiała
m.in. piosenka partyzantów świętokrzyskich
„Szumcie nam, jodły..."

PTO nagrodzone za spójną strategię
Dzięki głosom internautów Brwinów, Milanówek i Podkowa Leśna zdobyły wyróżnienie w kategorii „spójna strategia rozwoju”:
Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów zostało nagrodzone podczas
I Konferencji Inwestycyjnej Gmin Metropolii Warszawskiej „Miasto
– Wizja – Warszawa”.
Konferencja odbyła się 14 lutego w Hotelu Westin. Wśród tematów poruszanych podczas prezentacji i dyskusji panelowych były m.in. kwestie
związane z planowaniem przestrzennym oraz inwestycjami. W rozwoju Warszawy oraz otaczających ją gmin można odkryć wiele powiązań
i wzajemnych zależności. Po konferencji nastąpiła uroczystość wręczenia nagród w konkursie dla gmin ze stołecznej aglomeracji. Pierwsze
miejsce i wyróżnienie w kategorii „Spójna
strategia rozwoju” zdobyła wspólna inicjatywa Brwinowa, Milanówka i Podkowy Leśnej.
Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów zasłużyło na nagrodę w ocenie ponad 40% internautów uczestniczących w głosowaniu. Swój
udział w zdobyciu pamiątkowej statuetki
mają wszyscy, którzy oddali na nie swoje głosy. Dziękujemy za głosowanie na PTO!

FOT. Urząd Miasta Milanówka

Przy okazji rozliczeń rocznych
można przekazać 1% podatku
na rzecz organizacji pożytku
publicznego: szkół, klubów
sportowych lub na cele charytatywne. Informacje na ten
temat będą zbierane na stronie
www.brwinow.pl (baner pod
menu z lewej strony). Nauczyciele i Rada Rodziców ZS nr 1
w Brwinowie zbierają pieniądze potrzebne
na leczenie nauczycielki Anny
Kapuścińskiej.
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J

ak zostałem burmistrzem, położyłem bardzo duży nacisk na pozyskiwanie
środków zewnętrznych. Staramy się i widać efekty: w 2011 r. pozyskaliśmy
16 różnych dofinansowań ze źródeł unijnych i krajowych, a w 2012 r.
– 22 dofinansowania. Ufam, że rok 2013 będzie jeszcze lepszy...
				 - Arkadiusz Kosiński, burmistrz gminy Brwinów

„

„

w dwóch Słowach
Park miejski:
wynik przetargu
Wiosną rozpoczną się prace
związane z rewitalizacją parku miejskiego w Brwinowie.
Ceny złożonych sześciu ofert
sięgały od 1.176.160,81 zł do
2.292.947,11 zł. Najniższą cenę
przedstawiła spółka Mabau
Polska z Baniochy.

Pozimowe remonty dróg
Topniejący śnieg odsłania
dziury i nierówności. Gdy pozwolą na to warunki atmosferyczne, rozpoczną się remonty
dróg. Zostały już rozstrzygnięte przetargi na remonty
cząstkowe nawierzchni bitumicznych masą mineralno-asfaltową (cena: 41 zł/m2,
łacznie 205 tys. zł, wykonawca: Elbet z Grodziska Maz.)
oraz równanie dróg gruntowych i tłuczniowych za pomocą równiarki samojezdnej
wraz z zawałowaniem walcem
samojezdnym i uzupełnieniem ubytków odpowiednio
pospółką lub tłuczniem (cena:
100,17 tys. zł, wykonawca: Zakład Usług Torowo-Drogowych
M.A.M. Góral z Otwocka)

Ponad 24 km kanalizacji sanitarnej na terenie północnego Brwinowa
W lutym 2013 r. oddano do użytkowania ostatni odcinek kanalizacji sanitarnej wybudowanej
po północnej stronie Brwinowa
w ramach projektu „Czyste życie”. Mieszkańcy ul. Jagiellońskiej mogą już przyłączać się
do sieci.

O

statnio wykonany odcinek
sieci w ul. Jagiellońskiej, obejmujący kanał główny w ulicy wraz
z odgałęzieniami do granic nieruchomości odbiorców usług ściekowych, liczy łącznie ponad 0,5 km.
Wraz z oddaniem do użytkowania
kanalizacji sanitarnej w tej ulicy
zostały zakończone prace budowlane przewidziane do realizacji
w ramach dużego kontraktu „Czystego życia”, obejmującego budowę kanalizacji sanitarnej w całym
północnym Brwinowie. Prace budowlane w tej części miasta rozpoczęły się dokładnie dwa lata temu,
a zakończyły na dwa miesiące
przed ustalonym terminem. Ich
wykonawcą była firma SKANSKA
SA Oddział Budownictwa Hydroinżynieryjnego w Rzeszowie.

k o m u n i k a t y

OPŁATA
ZA PSA

ierwszy etap sieci kanalizacyjnej wykonany w ramach jednego z ośmiu kontraktów budowlanych realizowanych w ramach
„Czystego życia” został oddany do
użytkowania już w maju 2012 r.
i obejmował następujące ulice:
Biskupicka (przy ul. Ciechanowskiej oraz przy budynkach Biskupicka 57), Błońska (na północ od
ul. Żukowskiej), Ciechanowska,
Czubińska, Gliniana (od ul. Biskupickiej w kierunku płn.-wsch.
do rejonu ul. Augustowskiej),
Jasna (pomiędzy ul. F. Chopina
a ul. Konspiracji), Kampinoska
(na północ od ul. Żukowskiej),
Klonowa (pomiędzy ul. F. Chopina a ul. Kampinoską), Konspiracji
(na północ od ul. A. Mickiewicza),
Kościelna, Kryniczanka (od ul.
Ciechanowskiej do ul. Augustowskiej), J. Kusocińskiego, Kwiatowa
(pomiędzy ul. F. Chopina a ul.
Konspiracji), A. Mickiewicza (w
rejonie ul. Kościelnej), Modlińska
(przy ul. Glinianej), Płocka (przy
ul. Glinianej), H. Sienkiewicza
(przy ul. Kościelnej), dr. S. Skudry (od ul. Wigusin do rejonu ul.
Kryniczanki), J. Słowackiego (w
rejonie ul. Kościelnej), Jana III Sobieskiego, Turystyczna, Wiejska
(od nr 39 do ul. J. Kusocińskiego),
Wigusin (od ul. Ciechanowskiej
do posesji nr 22).

W

Płatna bez wezwania
w terminie
do 15 MARCA 2013 r.
Wysokość opłaty:

P

Gdzie można uiścić opłatę za posiadanie psa?

50 zł

u inkasenta (na terenie gminy)

od jednego psa

gotówką w kasie Urzędu Gminy
przy ul. Grodziskiej 12

lub
od jednego psa,
jeśli ma wszczepiony
chip.

na rachunek bankowy:
79 9291 0001 0097 6738 2000 0010

30 zł

Kto jest zwolniony z opłaty za posiadanie psa?

• osoby powyżej 65 r. życia, prowadzące samodzielnie gospodarstwo domowe
• osoby zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności wg przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

• podatnicy podatku rolnego (posiadający gospodarstwo rolne)
• z opłaty jest też zwolnione posiadanie drugiego i każdego następnego psa

100% dofinansowania
z budżetu Gminy Brwinów

BEZPŁATNE

CHIPOWANIE
Psów

Wykaz lecznic weterynaryjnych w Brwinowie, Otrębusach, Żółwinie i Pruszkowie,
gdzie można założyć chip w ramach akcji umieszczony jest na plakatach w tablicach
informacyjnych oraz na ulotkach.

Więcej informacji: Referat Gospodarki Komunalnej
Urząd Gminy Brwinów, ul. Tadeusza Kościuszki 4A, pok. 23  22 738 26 37

ramach drugiego etapu
budowy kanalizacji sanitarnej oddanego do użytkowania
w sierpniu zeszłego roku wybudowano sieć kanalizacyjną w następujących ulicach:
Augustowska, Białostocka, Biskupicka (między ul. A. Mickiewicza
a ul. Kwiatową i między ul. Jasną
a ul. Klonową), F. Chopina (na
północ od ul. A. Mickiewicza),
Gliniana (od rejonu ul. Biskupickiej w kierunku płd.-wsch.
do rejonu ul. Augustowskiej),
B. Głowackiego, Grodzieńska, Jasna (pomiędzy ul. Biskupicką a ul.
F. Chopina), Klonowa (pomiędzy
ul. Biskupicką a ul. F. Chopina),
Kwiatowa (pomiędzy ul. Biskupicką a ul. F. Chopina), Kryniczanka
(na północ od ul. Augustowskiej),

Łomżyńska, A. Mickiewicza (na
wschód od ul. B. Głowackiego),
Modlińska, Nadrzeczna, Płocka
(pozostały zakres), H. Sienkiewicza (w rejonie ul. B. Głowackiego),
dr. S. Skudry (od ul. Biskupickiej
do ul. Kryniczanki), J. Słowackiego (na wschód od rejonu ul. B.
Głowackiego), Suwalska, Wigusin
(na płn. od posesji nr 22), Wileńska, Żabia, Żółwia, Żurawia,
Żwirki i Wigury (północne części
sięgaczy nr 1, 2 i 3 licząc od ul. Powstańców Warszawy).

jętym harmonogramem prac. Na
ukończeniu jest obecnie kolejny,
blisko 1,3-kilometrowy odcinek
kanalizacji sanitarnej w ul. Borówki i w ul. Tarniny w Otrębusach. Równolegle prowadzone są
prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w Brwinowie

Z

aledwie miesiąc później rozpoczęli podłączanie do sieci
mieszkańcy ulic: Stefana Batorego, Bratniej, Owocowej, Wiśniowej i Wygonowej.

P

rawie 24,2 km nowej kanalizacji sanitarnej obejmującej
kanały grawitacyjne, tłoczne
oraz odgałęzienia do granic nieruchomości i 25 przepompowni
ścieków powstało w ramach projektu „Czyste życie” w północnym Brwinowie. Wartość prac
budowlanych realizowanych w
ramach tego zadania zamknęła się
w kwocie 12 725 264,06 zł netto.
Więcej informacji
o rozpoczęciu korzystania
z wybudowanej sieci
kanalizacji sanitarnej
oraz o procedurach
związanych z budową
przyłączy kanalizacyjnych:

Brwinowskie
Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji
(BPWiK)
Brwinów, ul. T. Kościuszki 4a
 22 738 25 60

Ł

ącznie, od początku realizacji
projektu „Czyste życie” wybudowanych zostało ponad 31 km
sieci wodociągowej, ok. 95 km sieci kanalizacyjnej oraz dwie pompownie sieciowe wody. Dotychczasowe płatności na rzecz wykonawców zamykają się w kwocie
ok. 56 mln zł.
ealizacja projektu „Czyste życie” przebiega zgodnie z przy-

R

na południe od torów PKP. W
grudniu ub. r. oddano do użytkowania pierwszy, 18-kilometrowy
odcinek sieci, a przewidywany termin oddania kolejnego to kwiecień 2013 r. Trwa budowa kanalizacji sanitarnej w Otrębusach i Kaniach. Pierwsi mieszkańcy Otrębus od listopada ub. r. mogą już
przyłączać swoje posesje. Kolejny
odcinek został oddany w styczniu, następne powinny być gotowe
w kwietniu 2013 r. Na ukończeniu
jest rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Brwinowie i w Parzniewie; prace mają zakończyć się
jeszcze w lutym 2013 r.

F

inalizacja wszystkich robót
prowadzonych w ramach projektu „Czyste życie ” przewidziana
jest na grudzień 2013 r.
Projekt „Czyste życie – kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa
na terenie Gminy Brwinów”
jest współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach
Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko.

o g ł o s z e n i e

Działki na sprzedaż								
www.oferta.brwinow.pl
Biskupice, pow. 0,51 ha
Działka przylegająca od południa do drogi wojewódzkiej nr 720.
Jest to obszar mieszany o wiodącej funkcji mieszkaniowej
i rolniczo-produkcyjnej. Cena wywoławcza brutto: 150 000 zł.
Przetarg odbędzie się 20 marca br. Warunkiem przystąpienia do niego jest wpłacenie wadium do 18 marca br.
Więcej informacji: Referat Gospodarki Nieruchomościami
Urząd Gminy Brwinów , ul. Grodziska 12, pok. 204  22 738 26 13 oraz 22 738 26 53

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

ratusz 3

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)

Biuletyn informacyjny
Urzędu Gminy Brwinów

Budynek Urzędu Gminy przy ul. Tadeusza Kościuszki 4a
sekretariat zastępcy burmistrza S. Walendowskiego (tel. 22 738 25 66)
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Od 1 lipca: nowy system gospodarki
odpadami
Przygotowania do wprowadzenia „rewolucji śmieciowej” trwają
w całej Polsce. Rada Miejska w Brwinowie podejmuje kolejne uchwały
związane z wprowadzeniem nowego systemu, a Urząd Gminy Brwinów przygotowuje się do jego obsługi. Teraz kolej na mieszkańców:
do 31 marca br. należy złożyć deklarację (wzór obok oraz na str. 4).
Deklaracje dotyczące wysokości
opłat wkrótce trafią do skrzynek pocztowych mieszkańców,
będą dostępne w Urzędzie Gminy
Brwinów oraz na stronie internetowej www.eko.brwinow.pl.

„1 lipca gminy staną się właścicielami śmieci”. Co to znaczy?

Samorządy będą odpowiadać za
odbiór odpadów na swoim terenie.
Mieszkańcy nie będę musieli podpisywać z firmami odbierającymi
śmieci indywidualnych umów.
Zrobi to za nich gmina.
Kto od 1 lipca będzie odbierać
śmieci od mieszkańców?

Firma, którą gmina wyłoni
w przetargu. Obecnie Urząd Gminy Brwinów opracowuje dokumenty przetargowe. Ogłoszenia
przetargu można się spodziewać
w ciągu najbliższych tygodni.

Co mieszkańcy mają zrobić z zawartymi już wcześniej umowami
na wywóz śmieci?

Należy sprawdzić warunki wypowiedzenia, jakie są zapisane w
umowie z firmą dotychczas wywożącą śmieci, i trzeba w odpowiednim czasie rozwiązać umowę. W przeciwnym razie może
dojść do sytuacji, że po 1 lipca br.
trzeba będzie zapłacić podwójnie:
i gminie, i firmie, z którą jest podpisana umowa.
Kogo obejmie nowy system?

Na

terenie

gminy

Brwinów

Stawki za odbiór odpadów*,
które będą obowiązywać
w gminie Brwinów od 1 lipca br.

12,60
zł
za śmieci segregowane
22,90
zł
za śmieci zmieszane
* Podane stawki liczone
są za 1 osobę / 1 miesiąc
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nowy system obejmie wszystkich mieszkańców nieruchomości zamieszkałych. Przedsiębiorstwa, szkoły itp. instytucje
w dalszym ciągu będą musiały
posiadać swoją umowę na wywóz
śmieci.

zgodn

Jak będą naliczane opłaty?

Zgodnie z ustawą można je naliczać w zależności od liczby zamieszkujących osób, powierzchni lokalu mieszkalnego, zużycia
wody lub określić jedną stawkę od
gospodarstwa domowego. W gminie Brwinów przyjęto rozliczenie
od liczby osób zamieszkujących
nieruchomość. Wyliczenie kwoty
nastąpi na podstawie złożonej deklaracji.
Kto ustala wysokość stawki?

Wysokość stawek uchwala Rada
Miejska w Brwinowie.
Ile płacą mieszkańcy w innych
gminach?

W okolicznych gminach stawki
kształtują się na zbliżonym poziomie: za śmieci segregowane trzeba
płacić od 11 do 13 zł, za niesegregowane od 20 do 25 zł.
Czy jest możliwość uzyskania
zniżek?

Można oszczędzać, segregując
śmieci. Wówczas obowiązuje niższa stawka niż w przypadku oddawania wszystkich śmieci zmieszanych. Umowa, która zostanie podpisana z firmą odbierającą śmieci,
określi zasady dzielenia odpadów
na śmieci nadające się do ponownego przetworzenia,
bioodpady oraz
pozostałe.
W jaki sposób trzeba
będzie płacić opłatę
za wywóz
śmieci?

W kasie lub
na
konto
Urzędu Gminy Brwinów, co

KAZIMIERZ KOWALSKI
63031203538

STANISŁAW
22 729 XX XX

POLSKA
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KKOWALSKI@BRWINOW.PL

MAZOWIECKIE

BRWINÓW

BRWINÓW
84 0

kwartał (do 15. dnia w kolejnych
miesiącach: marzec, czerwiec,
wrzesień, grudzień) lub co miesiąc.

Jaką stawkę będzie płacić mieszkaniec, który segreguje odpady,
ale jednocześnie będzie przekazywał część odpadów jako
zmieszane? Przecież nie można
w 100% posegregować wszystkich odpadów i zawsze zostaje
coś, co się nie nadaje na surowce
wtórne.

W takim przypadku mieszkaniec
będzie uiszczał stawkę miesięczną w wysokości 12,60 zł od osoby. Stawkę 22,90 zł będą ponosić
wyłącznie mieszkańcy, którzy
będą przekazywać odpady tylko
w sposób zmieszany lub będą je
źle segregować.
Czy warto segregować odpady?

Tak. Jeśli mieszkańcy zdecydują
się na segregowanie śmieci, zapłacą niższą stawkę.
Dokończenie na str. 4 >>>
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Rekrutacja do przedszkoli samorządowych
Od 1 marca 2013 r. w przedszkolach samorządowych w gminie Brwinów
będą prowadzone zapisy dzieci do oddziałów przedszkolnych na rok
2013/2014. Dokumenty można składać do 29 marca br.
Kartę zgłoszeniową można otrzymać w placówkach przedszkolnych lub
pobrać ze stron internetowuch przedszkoli i Urzędu Gminy Brwinów.
Należy ją złożyć tylko w jednym, wybranym przez siebie przedszkolu.
Listy dzieci przyjętych do przedszkola zostaną ogłoszone 12 kwietnia br.
Szczegółowe informacje można uzyskać w danej placówce
lub na jej stronie internetowej:
Samorządowe Przedszkole nr 1
Brwinów, ul. S. Lilpopa 4
www.lesneprzedszkole.pl

Samorządowe Przedszkole nr 3
Brwinów, ul. Słoneczna 6
www.sloneczneprzedszkole.of.pl

Samorządowe Przedszkole
Otręby, ul. Wiejska 1a
www.przedszkoleotrebusy.republika.pl

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.
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kresie, na wykonanie
których nie jest wymagane
uzyskanie
pozwolenie na budowę lub na wykonanie
których nie jest wymagane zgłoszenie do
organu administracji
architektoniczno-budowlanej.
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>>> Dokończenie ze str.3
Jakie odpady będą odbierane
w ramach opłaty śmieciowej?

x
x
37,8
Kazimierz Kowalski

BRWINÓW, 20.03.2013 r.
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Przy łnienie
wype aracji
dekl

Gmina będzie odbierać od mieszkańców nie tylko odpady komunalne, zmieszane lub zbierane
selektywnie (tworzywa sztuczne, papier i tektura, metal, szkło,
opakowania wielomateriałowe),
ale też np. odpady zielone (liście,
trawa). Mieszkańcy nieruchomości zamieszkałych będą mogli
również oddać bez żadnych dodatkowych opłat np.: meble i inne
odpady wielkogabarytowe, zużyte
opony, zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny, przeterminowane
leki, zużyte świetlówki, baterie i
akumulatory, chemikalia, ubrania
i tekstylia, a nawet odpady budowlane i rozbiórkowe niezawierające
odpadów niebezpiecznych (np.
azbestu) pochodzące z remontów
wykonywanych we własnym za-

Jak często będą odbierane odpady?

Określenie częstotliwości jest częścią Regulaminu utrzymania porządku i czystości w gminie Brwinów. Uchwałę w tej sprawie Rada
Miejska w Brwinowie podejmie
w marcu.

Czy zostanie utrzymany podział
na rejony odbioru?

Na potrzeby zorganizowania
przetargu Gmina Brwinów została podzielona na dwa sektory – na
północ oraz na południe od torów
PKP. Dokładny harmonogram
odbioru poda firma, która wygra
przetarg.

Czy firma, która wygra przetarg,
będzie dostarczać mieszkańcom
pojemniki i worki?

Im bliżej lipca, tym bardziej
szczegółowo będzie można mówić
o nowym systemie. Mieszkańcy
będą informowani m.in. poprzez
stronę internetową, plakaty, ulotki i „Ratusz”.

Brwinów w Brennej jest OKej!
Konsultacje społeczne
z mieszkańcami Biskupic
Prywatna firma zamierza
wybudować w Biskupicach
lądowisko dla ultralekkich
obiektów latających (zaliczają
się do nich np. balony, motolotnie i wiatrakowce). Przed wydaniem swojej opinii burmistrz
Arkadiusz Kosiński postanowił
zasięgnąć opinii mieszkańców.
Od 1 do 28 lutego 2013 r. będą
trwały konsultacje społeczne
z mieszkańcami Biskupic.
Zgodnie z Prawem lotniczym
do uruchomienia lądowiska
wymagana jest nie tylko zgoda
posiadacza nieruchomości,
ale też pozytywna opinia
Polskiej Agencji Żeglugi
Powietrznej oraz pozytywna
opinia burmistrza.

Książka o historii I wojny światowej
Dramatyczne wspomnienia właściciela dworu w Pęcicach, który był
świadkiem walk stoczonych w październiku 1914 r. między wojskami rosyjskimi i niemieckimi – to przyczynek do historii Brwinowa.
Ukazał się reprint wspomnień posła Antoniego Marylskiego, właściciela dworu w Pęcicach. Broszura
wydana została z inicjatywy Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, koła
w Brwinowie, na podstawie
egzemplarza zachowanego
w zbiorach prywatnych.
Publikację można nabyć
w Gminnym Ośrodku Kultury w Brwinowie oraz
w księgarniach w Pruszkowie
(„Ania”, ul. Kraszewskiego), w Milanówku (ul. Warszawska)
lub przez Internet:
ksiazkihistoryczne.pl

Nawiązaliśmy współpracę partnerską z Ośrodkiem Promocji Kultury
i Sportu Brenna. Podczas ferii zimowych uczestnicy obozu narciarskiego organizowanego przez Klub
Podróżnika GOKtroter działający
w Ośrodku Kultury w Brwinowie
odbyli intensywny kurs jazdy na
nartach. Pod okiem instruktorów
z Polskiego Związku Narciarskiego
niektórzy stawiali pierwsze kroki
„pługiem”, a inni doskonalili umiejętności narciarskie na stokach
Beskidu Śląskiego. Po zakończeniu
cyklu szkoleniowego wszyscy wzięli udział w zawodach zorganizowanych przez Ośrodek Promocji
Kultury i Sportu Brenna, Ośrodek
Narciarski „Pod Starym Groniem”
i Gminny Ośrodek Kultury Okej.

Laureaci Pucharu Brwinowa
w Narciarstwie Alpejskim – Brenna
2013 otrzymali z rąk sędziego i jednocześnie szkoleniowca PZN Bartłomieja Pędziwiatra pamiątkowe
dyplomy. Postępy naszych narciarzy śledziła śląska telewizja
regionalna TVT. Wśród uczestników obozu udało się wyłonić kilka
gwiazd i otworzyć nowy rozdział
w sportowej historii Brwinowa.

FOT. GOK (2)

w dwóch Słowach

Grupa dzieci z Brwinowa wyjechała podczas ferii na zimowisko
narciarskie, zorganizowane przez Gminny Ośrodek Kultury. Mali
narciarze radzili sobie na stoku doskonale: w zawodach o Puchar
Brwinowa w Narciarstwie Alpejskim Brenna 2013 wszyscy zasłużyli
na nagrody. Relację nadesłała dyrektor Anna Sobczak.

