Na ludowo

Zieleń w gminie

Małżeństwa na medal

Zakończył się
II Przegląd Artystyczny
dla dzieci w wieku
przedszkolnym > str. 3

Informacje
Referatu Ochrony
Środowiska
i Rolnictwa > str. 4

W piątek 11 kwietnia spotkały się w Otrębusach
kolejne pary uhonorowane
przez prezydenta RP medalami
za długoletnie pożycie małżeńskie > str. 4
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Wielkanoc 2014

w dwóch Słowach
Zmiana godzin pracy
Straży Miejskiej
w Brwinowie

Wielkanocnej
wiary i spełnionej nadziei,
wiosennego optymizmu,
pogody ducha,
dużo zdrowia
oraz radosnych
spotkań
przy wielkanocnym stole

Od 1 maja 2014 r. zmieniają się
godziny pracy Straży Miejskiej.
Będzie ona pełnić służbę
od poniedziałku do soboty
w godzinach 6.00 - 22.00
Poza tymi godzinami oraz
w niedziele zgłoszenia i prośby
o interwencje kierować należy
do komisariatu policji w Brwinowie: tel. 997, 22 729 79 97.

życzą
mieszkańcom Gminy Brwinów

Zaproszenie do teatru
dla 900 dzieci
Straż Miejska w Brwinowie
zaprosiła dzieci z najmłodszych
klas szkół podstawowych
z terenu gminy Brwinów a także przedszkolaki z gminnych
przedszkoli na spektakl teatralny "O Florce, która chciała zostać piłkarzem".

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Sławomir Rakowiecki

Burmistrz
Gminy Brwinów
Arkadiusz Kosiński
Pisanki z Owczarni, gm. Brwinów, z pracowni Jerzego i Marii Wilków.

Inwestycja za ponad 7 mln zł: nowe gimnazjum w Otrębusach
We wtorek 8 kwietnia 2014 r. burmistrz Arkadiusz Kosiński podpisał umowę z wykonawcą budynku szkoły w Otrębusach – firmą Kartel S.A.
z Jędrzejowa. Młodzież powita nowy rok szkolny w nowym gimnazjum najprawdopodobniej 1 września 2015 r.

D
Spektakl na scenie Matecznika
Mazowsze w Otrębusach
zaprezentowali 21 marca br.
strażnicy miejscy z Warszawy.

wukondygnacyjny budynek
gimnazjum ma powstać w
sąsiedztwie obecnej szkoły w ciągu maksymalnie 18 miesięcy. W
późniejszym etapie zostanie wybudowana nowa hala sportowa
wraz z zapleczem szatniowym.

Gimnazjum o powierzchni 1,5 tys.
m² pomieści 8 typowych sal lekcyjnych i salę komputerową, pokój
nauczycielski, gabinet pedagoga,
stołówkę, szatnię i inne pomieszczenia, które zapewnią dzieciom
komfortowe warunki nauczania
– Umożliwi to równoległe prowa-

22 IV Dzień Ziemi
Dzieci ze szkoły w Żółwinie,
ZSO w Brwinowie oraz
z przedszkola w Otrębusach
uczestniczą w pisaniu „Listów
dla Ziemi". Temat prac: „Czyste
powietrze – zdrowy człowiek”.

Na zdjęciu: wymiana uścisków dłoni i podpisanych dokumentów między
burmistrzem Arkadiuszem Kosińskim i wiceprezesem spółki Kartel SA
Pawłem Karpińskim. Przy podpisaniu obecni byli wiceprezes Tomasz Sękiewicz (pierwszy z lewej) i zastępca burmistrza Sławomir Walendowski.

dzenie zajęć dla trzech roczników
klas gimnazjalnych. Kanie i Otrębusy to sołectwa, które bardzo
się rozwijają – tłumaczył podczas
spotkania z wykonawcą burmistrz
Kosiński.
a zaproszenie burmistrza do
Brwinowa przyjechali wiceprezesi firmy Kartel S.A.: Paweł
Karpiński oraz Tomasz Sękiewicz, którzy zapewnili, że przed
przystąpieniem do złożenia swojej oferty w przetargu dokładnie
obejrzeli teren obecnej szkoły. Wiceprezes Karpiński zaprezentował
Kartel S.A. jako firmę znaną z
wykonania inwestycji głównie na
południu kraju. – Obecnie wykonujemy halę sportową na zlecenie
Ministerstwa Obrony Narodowej,
halę sportową w Górze Kalwarii
i budynek gimnazjum w Zalesiu
Górnym – wyliczał inwestycje kubaturowe realizowane przez spółkę w województwie mazowiec-

N

kim. – Rocznie oddajemy około
14 obiektów. Zapewniam, że nie
będziecie mieli Państwo z nami
żadnych problemów – dodał.
spotkaniu udział wzięli
również zastępca burmistrza gminy Brwinów Sławomir
Walendowski, kierownik Referatu
Inwestycji i Remontów Urszula
Wróbel, kierownik Zespołu ds.
Zamówień Publicznych Halina
Bąk, dyrektor ZS w Otrębusach
Urszula Wojciechowska oraz
Anna Rak – przewodnicząca rady
rodziców w otrębuskiej szkole.
Podpisanie umowy było dobrą
okazją do zaprezentowania dyrektora realizacji kontraktu, kierownika budowy oraz ustalenia szczegółów budowy. Tuż po podpisaniu
umowy strony umawiały się na formalne przekazanie terenu budowy.

W

K

oszt budowy nowego gimnazjum to kwota ponad 7,2 mln zł.
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„

P

owstaje pierwszy McDonald's w gminie Brwinów. Wielu internautów,
którzy przeczytali ten wpis na mojej stronie na Facebooku 1 kwietnia,
uznało to za primaaprilisowy dowcip. Tymczasem dwie restauracje McDonald's
naprawdę powstają przy autostradzie w Kotowicach, przy MOP Brwinów.
- Arkadiusz Kosiński, burmistrz gminy Brwinów

„

w dwóch Słowach
Dalsza rozbudowa sieci
wodociągów i kanalizacji

Zakończyła się realizacja projektu "Czyste życie..." w Kaniach i Otrębusach
W Kaniach i w Otrębusach w ramach projektu „Czyste życie –
kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy
Brwinów” powstało dotychczas
ok. 26,5 km sieci wodociągowej
oraz ok. 46,5 km sieci kanalizacji sanitarnej. Mieszkańcy tych
sołectw mogą podłączać się do
nowej sieci.

M

azowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał decyzję o pozwoleniu
na użytkowanie odcinków kanalizacji sanitarnej w Kaniach pod
drogą wojewódzką nr 719. Ostatni etap budowy sieci sanitarnej w
ramach największego inwestycyjnego projektu w Otrębusach i w
Kaniach liczy łącznie ok. 14,5 km

sieci kanalizacyjnej obejmującej
kanał w ulicy wraz z odgałęzieniami do granic posesji przyszłych
odbiorców usług ściekowych. Z
nowej infrastruktury mogą już
korzystać mieszkańcy ulic:
w Otrębusach:
Klonowiec, Torfowej oraz terenu pomiędzy ul. Natalińską oraz
ul. Anny Marii;
w Kaniach:
Cichej, Chopina (od ul. Słonecznej do rejonu ul. Zdrojowej) wraz
z sięgaczami, Działkowej, Gościnnej, Kolejowej z sięgaczami,
Krętej, Małej Łąki (od ul. Kolejowej do dz. nr 49/20), Miłosnej,
Piaskowej, Piłsudskiego, Polnej
z sięgaczami, sięgacz ul. Porannej,
Promiennej, Radosnej, Słonecznej
z sięgaczami, Spokojnej, Szkolnej,

Warszawskiej (od ul. Zdrojowej
do ul. Piłsudskiego), Wiklinowej
(od ul. Kolejowej do dz. 76/3),
Wiśniowej, Zdrojowej (od ul. Moniuszki do rejonu ul. Warszawskiej).

W

2014 r. gmina Brwinów
planuje przebudowę ulic
Piłsudskiego oraz Wiosennej
w Kaniach. Po zakończeniu przebudowy obowiązywać będzie
okres gwarancji i wybudowanie
przyłącza nie będzie możliwe nawet do końca 2019 r. Mieszkańcy
powinni z wyprzedzeniem pomyśleć o jak najszybszym przeprowadzeniu koniecznych robót ziemnych w ulicy. Listy oraz ulotki informacyjne trafiły już do skrzynek
pocztowych mieszkańców.

W

szyscy
zainteresowani
przyłączeniem swoich nieruchomości do nowopowstałej
sieci sanitarnej powinni skontaktować się z Brwinowskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji.

Brwinów, ul. Kościuszki 4A
tel. 22 738 25 60
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.

Trwa współfinansowana ze
środków WFOŚiGW budowa
kanalizacji w Domaniewie, Domaniewku i Mosznie, a gmina
Brwinów wyłoniła w przetargu
wykonawcę kolejnych odcinków sieci. Powstać ma ponad
400 m wodociągów w ul. Żwirki
i Wigury oraz Grodziskiej
w Brwinowie, a także łącznie
ok. 480 m wodociągów w Kaniach, Żółwinie i Owczarni.
Nowe przyłącza i odgałęzienia
kanalizacji sanitarnej powstaną
w Kaniach, Otrębusach (ul.
Wiejska), Domaniewie oraz
Brwinowie (ul. Cicha). Prace
mają potrwać do 30 października 2014 r. Do przetargu stanęło
trzech oferentów. Najkorzystniejszą ofertę złożył Zakład
Usługowo-Handlowy MAZURY z Pisza (kwota 113.883,00 zł)

Z myślą o dotacjach unijnych: uchwalony plan odnowy kolejnej miejscowości gminy Brwinów
Biskup

ice

„Plan odnowy miejscowości Biskupice na lata 2014-2020” to dokument strategiczny, pomocny przy ubieganiu się o dofinansowania z funduszy
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Kolejne sołectwo zaczyna w ten sposób starania o pozyskanie dodatkowych środków na swój rozwój.
Rada Miejska w Brwinowie podjęła uchwałę przyjmującą "Plan..." na sesji 24 marca 2014 r.

Autorkami „Planu odnowy miejscowości
Biskupice na lata 2014-2020” są panie: sołtys
Elzbieta Dolota oraz mieszkanka Biskupic Magdalena Matusiak. To już kolejny, po Owczarni, Otrębusach, Parzniewie
i Żółwinie taki dokument, mający na celu rozwój wsi oraz
poprawę warunków i jakości życia mieszkańców. Zawiera on
m.in. charakterystykę miejscowości, jej historię, określenie
mocnych i słabych stron, planowane kierunki rozwoju wraz

z kluczowymi dla wsi zadaniami
w sferze społeczno-gospodarczej.
Główne zadanie, jakie postawili
sobie mieszkańcy, to zagospodarowanie terenu wokół budynku Ochotniczej Straży Pożarnej.
Dzięki ich zaangażowaniu sam
budynek został już zmodernizo-

o g ł o s z e n i e

Brwinów, ul. Żwirowa 7 , powierzchnia działki: 3 981 m2
cena wywoławcza: 900 000 zł
Działka znajduje się w atrakcyjnym miejscu, na terenie zurbanizowanym, w otoczeniu willowej
zabudowy jednorodzinnej. Znajdują się na niej fragmenty przedwojennego budynku.
Parzniew, wielorodzinna zabudowa mieszkaniowa , powierzchnia działki: 9 697 m2
cena wywoławcza: 3 600 000 zł
Działka położona przy granicy Pruszkowa. Przeznaczona jest pod wielorodzinną
zabudowę mieszkaniową z dopuszczeniem usług nieuciążliwych. Teren znajduje się
w bezpośrednim sąsiedztwie osiedla mieszkaniowego przy ul. Działkowej.
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Kanie, usługi nieuciążliwe,
powierzchnia działki: 3 594 m2
cena wywoławcza: 1 040 000 zł

* 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

W ostatnich latach dzięki środkom PROW na terenie gminy
powstała świetlica w Owczarni,
kompleks boisk w Żółwinie, boisko w Parzniewie, a w Otrębusach
wybudowano chodnik w ulicy
Przejazdowej, zaś pałacyk Toeplitza zyskał nową elewację i otoczenie.

z a p r o s z e n i e

Burmistrz Gminy Brwinów zaprasza do uczestnictwa
w przetargach ustnych nieograniczonych.
Nieruchomości na sprzedaż:

Działka położona jest przy drodze
wojewódzkiej nr 719 (trasa Warszawa
-Grodzisk Maz.), w rejonie ul. Szkolnej
w Kaniach.
Na działce są pozostałości budynku
gospodarczego o pow. 30 m².

wany. Teraz czas na teren wokół:
m.in. ogrodzenie, plac zabaw,
miejsca postojowe, garaż. Plan
zakłada też budowę chodnika lub
ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż
drogi wojewódzkiej 720, rozbudowę oświetlenia ulicznego, budowę
kanalizacji sanitarnej.
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Urząd Gminy
Brwinów
Godziny pracy:
pon 8-18, wt-czw 8-16, pt 8-14

Imprezy

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 63 94, kom. 606 695 024 i bezpłatny 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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Burmistrza Gminy Brwinów
FOT. ZESPÓŁ SZKÓŁ w OTRĘBUSACH

Festiwal przedszkolaków: tym razem na ludowo
Biblioteka Publiczna w Brwinowie oraz przedszkola z Brwinowa i Milanówka zorganizowały tegoroczny II Przegląd Artystyczny dla dzieci w wieku przedszkolnym pod hasłem „Raz na ludowo”.

w dwóch Słowach
Ankieta zakończona
Tegoroczne badanie ankietowe
zorganizowane w marcu przez
LGD Zielone Sąsiedztwo było
kontynuacją badań z 2011 r.

Bądź gwiazdą

FOT. ANNA ADAMKIEWICZ

28 marca 2014 r. w Zespole Szkół
w Otrębusach odbył się finał
I Gminnego Konkursu Piosenki
Angielskiej „Be a star!”.

w dwóch Słowach
Utwardzanie dróg
Podbudowa z tłucznia
betonowego i na niej warstwa
kruszywa dolomitowego: w ten
sposób zostanie utwardzonych
20 tys. m2 dróg gminnych.
Cena wybranej oferty wynosi
391.368,00 zł. Wykonawca: PHU
KRUSZYWOSORT z Radomia.

Równanie dróg gminnych
Rozpiętość cen w przetargu
na równanie dróg na terenie
gminy Brwinów wahała się od
70.107,50 zł do ponad 550 tys.
zł. Najkorzystniejszą ofertę
złożył Zakład Usług Torowo-Drogowych M.A.M. Góral z
Józefowa. Zgodnie z umową
naprawa obejmie do 30 tys. m2
dróg gruntowych i 75 tys. m2
dróg tłuczniowych.

Prawie 100 tys. zł
na odwodnienie
w rejonie ul. Grodzieńskiej
W I etapie budowy wykonano
odcinek odwodnienia od wylotu do rzeki Zimna Woda do
końca rowu bez nazwy w poboczu ul. Nadrzecznej. W II etapie
wykonany zostanie odcinek od
ww. rowu do studni na końcu
kanału w ul. Grodzieńskiej.
Zostanie też naprawiony wylot
do rzeki Zimna Woda. Nowe
rowy odwadniające będą umocnione płytami eco na długości
ok. 145 m. Wykonawca ułoży
rurociągi drenarskie i wykona
studnie rewizyjne. Wyłoniona
w przetargu Firma Hydrotechniczno-Budowlana HYDRODOM Ireneusz Getka, z Wilgi
zaoferowała cenę 99.579,80 zł.

w Brwinowie. Przegląd muzyczny
zorganizowany został dla uczczenia obchodzonego obecnie Roku
Oskara Kolberga.
Spotkanie teatralne odbyło się
9 kwietnia na terenie przedszkola
„Kasperek” w Milanówku, przy
współorganizacji
przedszkola
„Magiczna Kraina” z Brwinowa.
Trzecie spotkanie – plastyczne
– zorganizowało 10 kwietnia br.
samorządowe przedszkole przy
ul. Słonecznej w Brwinowie. Gościnnie na przegląd przyjechały też dzieci z samorządowego
przedszkola w Otrębusach. Impreza łączy różne placówki i obejmuje coraz większe grupy dzieci.

Uczestnikami tegorocznego przeglądu było w sumie 156 małych
artystów. Dzieci doskonale się
bawiły, ale miały także okazję do
poznania ludowej kultury, poprzez wykonywane piosenki, inscenizacje obyczajów i spotkanie
z prowadzącym w Otrębusach
muzeum szktuki ludowej prof.
Marianem Pokropkiem.

z a p r o s z e n i a

FOT. URZĄD GMINY BRWINÓW (PR)

Cykl spotkań w ramach II Przeglądu Artystycznego rozpoczął
się 8 kwietnia w samorządowym
przedszkolu przy ul. Lilpopa

Nowa inicjatywa Zespołu Szkół
w Otrębusach miała mobilizować
uczniów do rozwijania swoich
zdolności językowych oraz muzycznych. Przy okazji konkurs "Be
a star" ujawnił też talenty dziennikarskie. – Każdy piosenkarz,
oprócz wspaniałego wokalu wykazał się pełnym profesjonalizmem,
jeśli chodzi o udzielanie wywiadów i pozowanie do zdjęć. Wśród
najmłodszych uczestników konkursu zdecydowanie wyróżnił się
Franek, który zaskoczył nas żywiołowym wykonaniem „Knocking on heaven’s door”. Chłopiec
doskonale czuł się na scenie, a po
występie dostał owacje na stojąco
– napisała w swojej relacji Jagoda Ślesińska (całość tekstu oraz
sprawozdanie Oliwii Borkowskiej
na www.brwinow.pl). Pierwsze
miejsca zajęli: Franek Lato (kl. I-III), Kasia Rabczenko (kl. IV-VI)
oraz duet gimnazjalistek Zosia
Kłoś i Magda Panak.

g m i n n e g o

o ś r o d k a

Ankiety w Podkowie Leśnej
przeprowadzało 25 studentów
UW, a w Brwinowie 40. Zdażało się, że mieszkańcy odmawiali
udziału w tym anonimowym
badaniu opinii publicznej. Zebrano 223 ankiety w Podkowie
(co stanowi 77,16% założonej
próby) a w Brwinowie 319
(87,16%). Wyniki badania
i wnioski ze sporządzonych
dla obu gmin raportów porównawczych będą udostępnione
na www.brwinow.pl.

Rodzinna wycieczka
rowerowa św. Floriana
Wiosna: najwyższy czas na
rower! Stowarzyszenie Projekt
Brwinów zaprasza całe rodziny
3 maja na rowerowe odwiedziny w trzech
remizach OSP.
Więcej informacji: wkrótce
na plakatach.

k u l t u r y
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NAGRODY
I WYRÓŻNIENIA
DLA GMINY BRWINÓW
Mazowiecka
Gmina
Roku 2013

Jubileusze 50 lat małżeństwa
Sześć małżeństw mieszkających w gminie Brwinów otrzymało 11
kwietnia 2014 r. z rąk burmistrza Arkadiusza Kosińskiego medale
przyznawane przez Prezydenta RP.

N

Ż

yczenia składali burmistrz
Arkadiusz Kosiński oraz
przewodniczący Rady Miejskiej
w Brwinowie Sławomir Rakowiecki. – Idźcie dalej wspólnie
przez życie mocno trzymając się
za ręce – życzył przewodniczący.
Oprócz medali jubilaci otrzymali kosze wypełnione słodyczami
oraz bukiety wiosennych tulipanów. Był także tort, toast za zdrowie jubilatów, śpiew „Sto lat” oraz
krótki koncert muzyczny. Łukasz
Parcheta zagrał na skrzypcach
„Marsz turecki” Mozarta i popularną miniaturę Beethovena „Dla
Elizy”. Wspominano szczęśliwe
chwile, a opowieści jubilatów o ich
planach na przyszłość napełniały
optymizmem.
Informacji o zasadach przyznania
medali udziela Urząd Stanu Cywilnego w Brwinowie, ul. Grodziska 12, tel. 22 738 25 61.

Zielona gmina Brwinów
Już od wczesnej wiosny widać
efekty pracy Referatu Ochrony
Środowiska i Rolnictwa. Najpierw
na trawnikach zakwitły krokusy,
a teraz na skwerach i zieleńcach
posadzone zostały bratki. Nowe
pojemniki na kwiaty pojawiły się
m.in. w Otrębusach przy ul. Krótkiej. Niestety zdarzają się kradzieże. – Aby ogołocić donice kwiatowe przy poczcie w Brwinowie,
złodziej musiał wstać przed piątą
rano. Straż miejska będzie przeglądać nagrania z monitoringu, a
w razie potrzeby ustawi „ukrytą
kamerę” – zapowiada kierownik
referatu Edyta Osmańska-Jakóbik. – W tym roku zadbamy o
zieleń przy wyremontowanym
w ubiegłym roku chodniku przy

O zieleńce, drzewa i krzewy na terenie gminy dba
Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa.
ul. Biskupickiej, na odcinku od liśmy urodzajną ziemię, zamówikościoła do skrzyżowania z ul. liśmy róże płożące, różaneczniki,
Piłsudskiego i Armii Krajowej. azalie, hosty, bukszpany. Pięknie
Zakładamy tam trawniki oraz kwitnące ozdobne rośliny to gakwiatowy skwer przy łuku drogi. tunki szlachetne, podkreślające
Na Wielkanoc powinny zakwit- walory pałacyku – wyjaśnia Edynąć zasadzone w ubiegłym roku ta Osmańska-Jakóbik. – Planujetulipany: na placu Jana Pawła II, my wkrótce zlecić projekt rewirondzie Wacława Kowalskiego, talizacji pozostałej części parku.
przy Urzędzie Gminy oraz przy Obecnie czekamy na zakończenie
przystanku WKD Otrębusy.
dwóch ekspertyz dendrologiczW maju na latarniach w Parku nych. Jedna dotyczy parku wokół
Miejskim w Brwinowie pojawią Toeplitzówki, druga – otoczenia
się wiszące donice kwiatowe.
dworku Zagroda w Brwinowie.
Inwentaryzacja i ocena drzeTrwają też prace przy urządzaniu wostanu są potrzebne do starań
zieleni przy dworku Toeplitza: od o dofinansowanie pielęgnacji oraz
frontu budynku, wokół parkingu nasadzeń drzew ze środków Woi przy tarasie. – Po budowie mu- jewódzkiego Funduszu Ochrony
sieliśmy oczyścić teren. Nawieź- Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Legalna wycinka drzew i krzewów

FOT. URZĄD GMINY BRWINÓW - OSR

Burmistrz Arkadiusz Kosiński
wraz z kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego Mirosławą Osęką
tradycyjnie już zaprosili małżeństwa z ponad 50-letnim stażem
małżeńskim oraz bliskie im osoby: bohaterami uroczystości byli
państwo Helena i Jan Latoszewscy,
Jadwiga i Adolf Pietraczykowie,
Władysława i Edward Sułkowscy,
Elżbieta i Adam Pokropkowie,
Otylia i Kazimierz Nadzikiewiczowie oraz Joanna i Andrzej
Rongierowie.
ajstarsi stażem małżeńskim
jubilaci – Helena i Jan Latoszewscy – ślubowali miłość,
wierność i uczciwość małżeńską
w 1951 r. Kolejne pary wzięły ślub
w latach 1962-64. W czasie rozmowy burmistrza z jubilatami okazało się, że dwie spośród sześciu
par zawarły związek małżeński w
Brwinowie w tym samym dniu.

FOT. URZĄD GMINY BRWINÓW - PR

Bez zezwolenia wycinać można jedynie drzewa i krzewy owocowe,
a z pozostałych gatunków - o ile nie są objęte dodatkową ochroną egzemplarze młodsze niż 10 lat. W innym przypadku należy złożyć
wniosek do Burmistrza Gminy Brwinów.
Zezwolenie na wycinkę starszych
niż 10 lat wydaje Burmistrz Gminy Brwinów na wniosek posiadacza nieruchomości. Do wniosku
dołączyć należy szkic sytuacyjny
rozmieszczenia drzew względem
z a p r o s z e n i a
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Święto Narodowe Trzeciego Maja
Rocznica uchwalenia
Konstytucji
w 1791 r.

maja

Organizator koncertu – Fundacja Akademia Profil
otrzymała dotację w ramach wspierania działalności
pożytku publicznego przez gminę Brwinów.

www.brwinow.pl www.facebook.com/Brwinow

Informacji
udziela:
Referat Ochrony Środowiska
i Rolnictwa, ul. Kościuszki 4a,
pok. 11, tel. 22 738 25 94.

Rowy odwadniające to nie miejsce na wyrzucanie odpadków! Niestety, nie wszyscy to rozumieją...

 godz. 10.30
Msza w intencji Ojczyzny
w kościele pw. św. Floriana

 godz. 11.45
Koncert na Rynku
„Witaj, majowa jutrzenko”

Podstawa prawna:
USTAWA o ochronie przyrody
z dnia 16 kwietnia 2004 r.
ROZPORZĄDZENIE
Ministra Środowiska
z dnia 13 października 2004 r.
OBWIESZCZENIE
Ministra Środowiska
z dnia 17 października 2012 r.

Oczyszczanie rowów odwadniających

Program obchodów 3 maja 2014 r. w Brwinowie

 godz. 11.30
Złożenie kwiatów
pod pomnikiem Niepodległości

granic nieruchomości i obiektów
budowlanych oraz kopie dokumentu potwierdzającego własność
nieruchomości. Wydanie zezwolenia dla osób fizycznych nie wiąże
się z opłatami skarbowymi. Natomiast usunięcie drzewa i krzewów
bez decyzji Burmistrza Gminy
Brwinów wiąże się z bardzo wysokimi karami administracyjnymi.
Stawka liczona jest w zależności
od gatunku drzewa i wielkości obwodu pnia. Im bardziej szlachetny
gatunek i im większy obwód pnia,
tym większa jest kara.

25 kwietnia po d cz a s D K K

w

B ib l io t e c e P u b l icz n e j
w BRWINOWIE

ul. GRODZISKA 12

26 kwietnia w M I EJS K I EJ

B ib l io t e c e P u b l icz n e j

w

P o d ko w i e L e ś n e j

ul. Błońsk a 50
w i ę c e j i n form a c j i :

www. Brwinow.pl

Konserwacją ok. 94 km rowów na
terenie gminy Brwinów zajmuje
się Spółka Wodna. Ze względu na
zarastanie konieczna jest ich ciągła
pielęgnacja. Brakuje na to środków. Członkowie Spółki Wodnej
zalegają z opłatami, a Spółka wykonuje czynności naprawcze, konserwacyjne i porządkowe na tyle,
na ile ją stać. Doraźnie pomagają
pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej, którzy usuwają
śmieci podrzucane na pobocza
dróg i do rowów.
W ramach środków z budżetu
gminy Brwinów prowadzonych
będzie w tym roku 12 zadań.
Prace melioracyjne są utrudniane przez to, że część tych rowów
przechodzi przez tereny prywatne, gdzie mieszkańcy niezgodnie z prawem likwidują rowy,

co powoduje problemy z wodą
i podtopienia w innych rejonach.
Po wieloletnich zaniedbaniach
odtworzenie systemu rowów, przy
jednoczesnym
konserwowaniu
tego, co zostało naprawione, wymaga znacznych środków i czasu.
SPÓŁKA WODNA
nie jest spółką prawa handlowego, lecz funkcjonuje na podstawie ustawy Prawo wodne. Wśród
jej celów jest m.in. wykonywanie
i utrzymywanie urządzeń melioracji wodnej oraz ochrona wód.
KONTAKT DO SPÓŁKI WODNEJ
BRWINÓW:
w poniedziałki
(biuro w godz. 8-18) - tel. 22 435 76 52
w czwartki
(praca w terenie) - tel. 505 791 651

