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Zaproszenia

W ramach projektu „Kolejny etap rewitalizacji parku miejskiego w Brwinowie – zagospodarowanie
terenów zieleni” powstaje edukacyjny ogród botaniczny.

N

a terenie parku miejskiego w Brwinowie
od strony ulicy Przejazd trwają prace związane
z budową ogrodu botanicznego, które wykonuje firma
Sorted. Ich zakres obejmuje budowę infrastruktury,
m.in. rozbudowę oświetlenia
parkowego i sieci monitoringu, wykonanie przyłącza
wodociągowego wraz z systemem nawadniania oraz
wykonanie elementów małej
architektury (ławki, kosze
na śmieci, elementy ozdobne, gabiony, domki dla owadów).

W ogrodzie botanicznym zostanie posadzonych
ponad 30 tysięcy roślin:
różnego rodzaju kwiatów,
bylin, drzew, krzewów. Do
nasadzeń zostaną wybrane
rośliny naturalnie występujące w naszych warunkach
klimatyczno-glebowych,
np. róże, zawilce, konwalie, azalie, kaliny, hortensje,
barwinki, miodunka plamista, jałowce, wiciokrzewy,
sosny, klony, jodły, świerki. Powstanie też zielnik
i mały sad ze starymi odmianami jabłoni (kosztela,
malinowa, antonówka), gru-

szy (faworytka) oraz śliwy
(tarnina).
Oprócz zagospodarowania zieleni pojawią się też
m.in. alejki spacerowe, placyki rekreacyjno-edukacyjne z kostkami wiedzy, grami
i stołami edukacyjnymi oraz
tablice informacyjne z ciekawostkami o faunie i florze.
Powstanie plac rekreacyjno-zabawowy, ścieżka bosych
stóp, labirynt z wikliny, piaskownica archeologiczna,
zegar słoneczny, ogródek
meteorologiczny, a także
rzeźby drewniane i wiklinowe. Wśród urządzeń znajdą

się m.in. stacja pogodowa,
urządzenie do spiętrzania
wody i robienia lnu.
Prace mają potrwać do
końca października br.,
jednak dopiero na wiosnę
przyszłego roku ogród botaniczny będzie dostępny
dla odwiedzających.
Koszt tego zadania wynosi
2.187.000,00 zł.
W pozostałej części parku prowadzone są dalsze
prace związane z budową
wybiegu dla psów oraz alejek żwirowych i urządzeniem zieleni.
Dokończenie na str. 2 >>>
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Ulica Pruszkowska z dotacjami
20 lipca br. marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik oraz burmistrz Arkadiusz Kosiński podpisali umowę na dofinansowanie rozbudowy ul. Pruszkowskiej.

R

ozbudowa ul. Pruszkowskiej (bez ścieżki rowerowej) otrzymała
wsparcie finansowe ze środków samorządu województwa mazowieckiego w ramach zadania ,,Rozbudowa

drogi gminnej ul. Pruszkowskiej w Brwinowie”
w kwocie 2,5 mln zł.
Wykonawcą wybranym
w przetargu jest firma FAL-BRUK.
Dokończenie na str. 2 >>>
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Dokończenie ze str. 1 >>>

Ulica Pruszkowska
Wykonawca ma za zadanie
budowę nowej jezdni, zjazdów i chodników na odcinku
od ronda W. Kowalskiego
do ronda F. Nowosielskiego.
Prace w terenie już się rozpoczęły. Zostały zabezpieczone pnie drzew i wykonawca
rozpoczął budowę ścieżki
rowerowej. W związku z tym
ul. Pruszkowska została zamknięta na odcinku od ul.
Granicznej do ul. Peronowej (nie dotyczy dojazdu do
posesji).
U zbiegu ul. Pruszkowskiej i Peronowej oraz przy
ul. Orlej powstaną skrzyżowania wyniesione, aby poprawić bezpieczeństwo pieszych i kierowców. Aby ogra-

stających z PKP i robiących
zakupy w pobliskich sklepach.
	Zostanie wybudowana
ścieżka rowerowa, a w pobliżu windy przy wejściu na
peron kolejowy i w ul. Prusz-

Powstaje ogród botaniczny

Powstaną m.in. słupki,
pergole i murki z koszy gabionowych. Zostaną zamontowane dwa stoły betonowe
szachowe oraz stół betonowy
do tenisa stołowego, a także
nowe ławki i kosze. Planowane zakończenie tych prac
to koniec września br. Koszt
zadania to 1.849.974,06 zł,
a wykonawcą jest firma
Nova – Jerzy Łebski z Łowicza.
– Prace w parku weszły
w decydującą fazę. W naj-

bliższych miesiącach będą
prowadzone zarówno w części istniejącej, m.in. w okolicach placu zabaw, jak i w
miejscu powstania ogrodu
botanicznego od strony torów kolejowych. Powoduje
to spore utrudnienia, dlatego prosimy mieszkańców
odwiedzających nasz park
o wyrozumiałość i zachowanie szczególnej ostrożności – mówi zastępca burmistrza Sławomir Walendowski.

kowskiej od strony torów
PKP znajdą się stojaki na
rowery z miejscami na 46
rowerów.
W planach jest też m.in.
przebudowa
kanalizacji
deszczowej, sieci rozdzielczych, oświetlenia ulicznego
oraz urządzenie zieleni.
Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego to nie
jedyne wsparcie finansowe
ze środków zewnętrznych

na rozbudowę ul. Pruszkowskiej. Pod koniec ubiegłego roku gmina Brwinów
otrzymała dotację w wysokości ponad 4,5 mln zł z
Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na
lata 2014–2020 na budowę ścieżek rowerowych i
dróg pieszo-rowerowych
na terenie gminy Brwinów.
W tym zadaniu mieści się
też odcinek przy ul. Pruszkowskiej.
Rozbudowa ulicy Pruszkowskiej znalazła się też na
liście zadań zatwierdzonych do dofinansowania w
ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
Planowany termin zakończenia prac to koniec
października br.
Fot. Urząd gminy Brwinów (PR)
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Dokończenie ze str. 1 >>>

niczyć prędkość pojazdów na
prostym odcinku pojawi się
też wyniesione przejście dla
pieszych między ul. Komorowską i Modrzewiową.
Powstanie 59 miejsc parkingowych dla osób korzy-

Na zdjęciu: marszałek
Adam Struzik (w środku)
podpisał umowę dotacyjną
podczas wizyty w Brwinowie.

Projekt „Kolejny etap
rewitalizacji parku miejskiego w Brwinowie – zagospodarowanie terenów
zieleni” jest rozłożony na
lata 2018–2021. Na jego realizację gmina Brwinów
otrzymała dofinansowanie
w wysokości 2.140.229,65 zł
(85% kosztów kwalifikowalnych) ze środków Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Na zdjęciach: stan prac
w parku w lipcu 2020 r.
Powyżej: rozpoczęła się budowa ścieżki rowerowej, realizowana z dofinansowaniem w ramach projektu unijnego.

Urząd Gminy Brwinów: adresy i telefony			

22 738 26 15

e-mail: brwinow@
brwinow.pl

URZĄD GMINY BRWINÓW, ul. GrodziskA 12
Sekretariat burmistrza Arkadiusza Kosińskiego
oraz II zastępcy burmistrza Jerzego Wysockiego
tel. 22 738 26 12
Biuro Rady Miejskiej, tel. 22 738 26 50
Urząd Stanu Cywilnego, tel. 22 738 25 61
Referat Spraw Obywatelskich, tel. 22 738 25 72
Ewidencja Działalności Gospodarczej, tel. 22 738 26 51
Referat Budżetowo-Fin.-Podatkowy (podatki), tel. 22 738 26 34
Geodeta Gminny Gminy Brwinów, tel. 22 738 26 68
Referat Planowania Przestrzennego, tel. 22 738 26 54
Referat Gospodarki Nieruchomościami, tel. 22 738 26 53
Biuro Promocji, tel. 22 738 26 29
Referat Oświaty, tel. 22 738 26 17

URZĄD GMINY BRWINÓW,
Budynek przy ul. T. KOŚCIuszki 4a
Sekretariat zastępcy burmistrza
Sławomira Walendowskiego, tel. 22 738 25 66
Referat Inwestycji i Remontów, tel. 22 738 25 84
Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa, tel. 22 738 25 90
Referat Gospodarki Komunalnej, tel. 22 738 26 37
Zespół ds. Obsługi Gospodarki Odpadami, tel. 22 738 25 91
Redakcja biuletynu:
Biuro Promocji, e-mail: promocja@brwinow.pl
Współpraca: Gminny Ośrodek Kultury w Brwinowie
(str. 8–9, Karta Biblioteczna str. 10)

www.brwinow.pl

Straż Miejska

22 729 63 94

oraz bezpłatny
z terenu gminy:

986

e-mail: straz.miejska@brwinow.pl

Urząd Gminy

e-mail: brwinow@brwinow.pl
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Najważniejsze inwestycje wspólnie
przygotowane i zrealizowane przez samorząd
województwa mazowieckiego
(Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich)
oraz gminę Brwinów
2014
przebudowa I etapu DW nr 720 ul. Pszczelińskiej
na odcinku od ronda Kowalskiego do ul. Pedagogicznej
w Brwinowie,
2017
przebudowa II etapu DW nr 720 ul. Pszczelińskiej
na odcinku od ul. Pedagogicznej do skrzyżowania
z ul. Warszawską w Otrębusach,
2019
budowa ronda na skrzyżowaniu DW nr 720 ul. Biskupickiej z ul. Piłsudskiego i ul. Armii Krajowej
w Brwinowie wraz z przebudową ok. 460 mb ul. Biskupickiej od kościoła do skrzyżowania z ul. Szkolną,
2019
przebudowa skrzyżowania DW nr 719 ul. Warszawskiej z ul. Piłsudskiego i ul. Kolejową w Kaniach wraz z
budową sygnalizacji świetlnej,
2020
budowa ok. 450 mb chodnika wzdłuż DW nr 719 ul.
Warszawskiej w Otrębusach (w rejonie Muzeum Motoryzacji) na odc. od skrzyżowania z ul. Pszczelińską do
skrzyżowania z ul. Na Skraju.

Najważniejsze zadania realizowane
przez Gminę Brwinów na drogach wojewódzkich
w ramach udzielania pomocy rzeczowej
dla Województwa
2015
budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DW nr 720
od Domu Pomocy Społecznej w Czubinie do granicy z
gminą Błonie,
2019️
remont chodnika w tunelu w Brwinowie, wraz
z wykonaniem odwodnienia i wymianą oświetlenia
ulicznego i barierek,
2019
przebudowa skrzyżowania DW nr 719 ul. Warszawskiej z ul. Baśniową w Kaniach,
2019
wykonanie czterech przejść dla pieszych przez jezdnię
DW nr 701 ul. Baśniowej w Domaniewie i Domaniewku,
2020
budowa ścieżki rowerowej wzdłuż DW nr 720 ul. Natalińskiej w Otrębusach na odcinku od ul. Piaseckiego
do przejazdu kolejowego WKD (na dniach ruszą prace
budowlane).

komentarz burmistrza

Arkadiusza Kosińskiego
na temat inwestycji drogowych
planowanych wraz z samorządem
województwa mazowieckiego

J

eszcze jedna dobra wiadomość przywieziona w
poniedziałek przez Marszałka Adam Struzika dla
mieszkańców
Brwinowa:
do końca sierpnia zostanie
wybudowana sygnalizacja świetlna uruchamiana
„na przycisk” na przejściu
dla pieszych przez jezdnię
ul. Pszczelińskiej pomiędzy skrzyżowaniami z ul.
Wspólną i ul. Peronową –
w rejonie dwóch dużych
wielorodzinnych
osiedli
mieszkaniowych i ośrodka
zdrowia przy ul. Peronowej.
Tym samym wytrzemy
następny punkt z mapy niebezpiecznych miejsc na drogach wojewódzkich w Naszej Gminie.
To kolejny przykład dobrej/modelowej współpracy
pomiędzy Gminą Brwinów
i Samorządem Województwa Mazowieckiego, w ramach której Nasza Gmina
opracowała w 2019 r. dokumentację projektową tej inwestycji wraz z uzyskaniem
wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, zgód i pozwoleń, a Województwo w
tym roku podjęło się jej realizacji.
W przygotowaniu mamy
kilka kolejnych wspólnych
inwestycji, które zaprojektowaliśmy lub też kończymy projektować, w tym np.:
przebudowa DW nr 720 ul.
Biskupickiej w Brwinowie
na odc. od ul. Szkolnej do
wiaduktu nad autostradą

wraz z budową kanalizacji
deszczowej – dokumentację
projektową opracowaliśmy
i przekazaliśmy do MZDW,
a gdyby nie pandemia i
przeniesienie dodatkowych
pieniędzy na szpitale wojewódzkie, byłaby realizowana w tym roku – mam nadzieję, że uda się ją wstawić
Marszałkowi Struzikowi
do budżetu Województwa
w 2021 r.,
przebudowa skrzyżowania DW nr 701 ul. Baśniowej z ul. Królowej Śniegu i ul. Małego Księcia
w Domaniewie (droga do
świetlicy) – dokumentację
projektową opracowaliśmy
i przekazaliśmy do MZDW
– mam nadzieję, że uda się
ją wkrótce wstawić do budżetu Województwa,
przebudowę skrzyżowania
DW nr 719 ul. Obwodnica
z ul. Partyzantów w Brwinowie – dokumentację projektową opracowaliśmy i
przekazaliśmy do MZDW
– mam nadzieję, że uda się
ją wkrótce wstawić do budżetu Województwa,
budowa ronda na skrzyżowaniu DW nr 720 ul. Natalińskiej i ul. Piaseckiego
w Otrębusach (skrzyżowanie przy szkole z drogą
prowadzącą do siedziby
Zespołu „Mazowsze”) –
dokumentację przygotowaliśmy, a obecnie czekamy
na decyzję Wojewody Mazowieckiego zezwolenia na
realizację inwestycji drogo-

wej (wniosek o ZRID złożyliśmy w maju br.),
budowę ok. 200 mb chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 720 w Czubinie od posesji nr 3 do posesji nr 5 – dokumentację
przygotowaliśmy, a obecnie
czekamy na decyzję Wojewody Mazowieckiego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (wniosek
o ZRID złożyliśmy w maju
br.),
przebudowę skrzyżowania
DW nr 719 ul. Obwodnica
z ul. Kępińską w Brwinowie wraz z budową sygnalizacji świetlnej – dokumentację opracowaliśmy,
ale obecnie ją poprawiamy,
bo zostały zmienione przepisy rozporządzenia dotyczące warunków budowy
dróg i droga nie spełniałby aktualnych wymagań
– mam nadzieję, że pod
koniec roku wystąpimy do
Wojewody o wydanie decyzji ZRID.
Wspomnę, że jest jeszcze kilka innych mniej projektowo zaawansowanych
tematów... – ale o nich przy
innej okazji, jak będziemy
bliżej finalizacji formalności budowlanych.
Jak jednak widzicie,
sukcesywnie
Samorząd
Województwa Mazowieckiego poprawia bezpieczeństwo na swoich drogach
wojewódzkich w Gminie
Brwinów.

z a p r o s z e n i e

zapraszamy dzieci i młodzież w wieku 6–12 lat z gminy Brwinów
na bezpłatne

warsztaty

Wielcy Polacy


od 10.08 do 19.08
z przerwą na weekend
więcej informacji:

facebook.com/FundacjaSofijka/
fundacjasofijka.org.pl
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Pałacowe okna

Pałac w Brwinowie – do trzech razy sztuka

W lipcu pojawiła się
w sprawie pałacu dobra wiadomość – o
Gmina Brwinów ogłosiła 15 lipca br. przetarg na dokończenie rewaloryzacji pałacu w Brwinowie. Termin przyznaniu kolejnego
dofinansowania.
składania ofert upłynie 30 lipca br. o godz. 13.

G

mina Brwinów pokonała już długą
drogę – od starań o
zakup pałacu i otaczających
go terenów od SGGW, poprzez pozyskanie środków
zewnętrznych na remont
zabytkowego obiektu, po
opracowanie dokumentacji
w uzgodnieniu z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
Pierwsze prace w terenie
rozpoczęły się w drugiej połowie 2017 r. Przebudowa,
remont i adaptacja pałacu na
potrzeby działalności kulturalno-edukacyjnej wydawały się zadaniami, z którymi
doświadczony wykonawca
nie będzie miał większych
kłopotów, ale dwa lata temu
pojawiły się kłopoty z rzetelną i terminową realizacją
prac, a kolejna firma, która
podjęła się ich kontynuacji,

złamała zasady prawa zamówień publicznych.
Burmistrz
Arkadiusz
Kosiński musiał w obu przypadkach podjąć decyzję o
odstąpieniu od umowy z
winy wykonawcy.
Każdorazowo przeprowadzana była szczegółowa
inwentaryzacja już wykonanych robót i jednocześnie
podejmowane były rozmowy z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów
Unijnych na temat przedłużenia terminów dotacyjnych,
tak aby zachować wszystkie
pozyskane dofinansowania,
w tym m.in. 2,9 mln zł środków unijnych uzyskanych w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.
– Mam nadzieję, że trzeci
wykonawca będzie tym,
który zakończy inwestycję –

podkreśla burmistrz.
	Zabytkowy zespół dworsko-parkowy w Brwinowie
ma szansę stać się już w
przyszłym roku kulturalnym centrum miasta i nową
siedzibą Gminnego Ośrodka
Kultury w Brwinowie. Wyłoniony w przetargu wykonawca będzie mieć dziesięć
miesięcy na dokończenie
całości zadania.
Do tej pory zostały wykonane wszystkie prace rozbiórkowe i wyburzeniowe.
Rozebrano większość tynków wewnętrznych, wykonano izolację fundamentów
oraz większość robót konstrukcyjnych związanych
ze wzmocnieniem stropów.
Gotowa jest też konstrukcja
dachu wraz z pokryciem.
Wykonawca będzie miał
przed sobą m.in. dokończenie odtworzenia wyku-

sza, tarasu i portyku, prace
elewacyjne,
dokończenie
wymiany stolarki okiennej,
wymianę stolarki drzwiowej, a także wewnętrzne
prace wykończeniowe, w
tym odtworzenie sztukaterii.
Oferenci mogą składać
oferty przetargowe do 30
lipca br. do godz. 13. Gmina Brwinów liczy na to, że
uda się wyłonić wykonawcę,
który już bez żadnych przeszkód dokończy inwestycję.
Zadanie pn. „Pałac
w Brwinowie – rewaloryzacja zabytkowego obiektu
z przeznaczeniem na działalność kulturalną i edukacyjną" jest dofinansowane ze
środków unijnych w ramach
Regionalnego
Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata
2014–2020.

S

ejmik
Województwa
Mazowieckiego podjął
uchwałę o rozstrzygnięciu
naboru wniosków o udzielenie dotacji w 2020 r. na
prace
konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytkach
wpisanych do rejestru zabytków. 			
Gmina Brwinów uzyskała dotację w wysokości
70 tys. zł z przeznaczeniem na wymianę stolarki okiennej w pałacu.
Konkurencja była spora – inwestorzy z terenu
Mazowsza złożyli łącznie
165 wniosków, a dofinansowanie uzyskało jedynie
75 zadań. Zadanie pn.
„Wymiana stolarki okiennej w pałacu w Brwinowie”
będzie współfinansowane
przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

i n f o r m a c j e

Nieodpłatna
pomoc
prawna
w Brwinowie
Punkt poradnictwa
finansowany ze środków
powiatu pruszkowskiego
ZAPISY
tel. 22 738 14 63
e-mail:
npp@powiat.pruszkow.pl
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Gmina Brwinów na mapie GeoSystemu
Geomapa,
mapa
wektorowa, e-mapa
– pod różnymi potocznymi nazwami
kryje się system informacji przestrzennej,
który dla terenu gminy Brwinów można
znaleźć pod adresem:
brwinow.e-mapa.net.

o g ł o s z e n i e

nieruchomości
NA SPRZEDAŻ
Działki pod zabudowę mieszkaniową
oraz drobne usługi w rejonie ul. Bratniej, po północnej stronie Brwinowa. Teren płaski, porośnięty nielicznymi drzewami i krzewami.
Dostęp do drogi publicznej (ul. Bratniej)
poprzez drogi wewnętrzne.

S

ystem GEO-MAP pozwala na przeglądanie
mapy terenu z wykorzystaniem warstw zawierających
różnego rodzaju informacje.
Na mapie można znaleźć nie
tylko punkty adresowe, granice działek i zarysy budynków (także nieistniejących,
lecz z wydanym już pozwoleniem na budowę) – sytem
daje też możliwość spojrzenia m.in. na mapę zasadniczą, gdzie widać przebieg
kanalizacji, gazu i innych
mediów. Nie trzeba przy
tym korzystać ze specjalistycznego oprogramowania.
Wystarczy
przeglądarka
oraz dostęp do Internetu.

Wypróbuj możliwości
mapy Geo-System:
punkty adresowe,
numery działek,
plany zagospodarowania przestrzennego,
mapa zasadnicza,
status dróg i wiele
innych informacji

Adres mapy w Internecie: www.brwinow.e-mapa.net

Termin przetargu: 26 sierpnia 2020 r.
1. Działka nr ewid. 94 ul. Czereśniowa 6
pow. 0,1514 ha, cena wywoławcza 275 tys. zł*
2. Działka nr ewid. 95 ul. Czereśniowa 4
pow. 0,1514 ha, cena wywoławcza 275 tys. zł*
* Cena netto. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata
wadium w wysokości 35 tys. zł w terminie do 20 sierpnia br.

Inne działki przeznaczone do sprzedaży:
1. Działka nr ewid. 116 ul. Dereniowa 3
pow. 0,1234 ha, cena wywoławcza 250 tys. zł
2. Działka nr ewid. 118 ul. Dereniowa 4
pow. 0,1265 ha, cena wywoławcza 250 tys. zł
więcej informacji:

Na stronie startowej w prawym górnym rogu strony
znajduje się wyszukiwarka. Po kliknięciu na przycisk
„Szukaj” otwiera się okno, które umożliwia odnalezienie nieruchomości po numerze ewidencyjnym
działki bądź adresie, a także wybór innych kategorii.

Referat Gospodarki
Nieruchomościami
Urząd Gminy Brwinów
ul. Grodziska 12 pok. 204, II piętro
tel. 22 738 26 53 lub 22 738 26 94
www.oferta.brwinow.pl
i n f o r m a c j e

Dotacje do 5 tys. zł
na likwidację azbestu

poprzez demontaż, transport
i utylizację
Ikonki z lewej strony umożliwiają rozwinięcie okna ikonkę
pojawia się drzewko warstw, gdzie można
dającego dostęp do wielu warstw informacji. Po klik- zaznaczać wybrane kategorie (i „odkliknąć” nieponięciu na symbol warstw w lewym górnym rogu lub trzebne).

Termin składania wniosków
do 31 października br.
Wśród narzędzi na górnym pasku jest linijka. Po Po kliknięciu na ikonkę drukarki można wybrać różkliknięciu na nią otwiera się okno, które daje moż- ne formaty papieru oraz skalę – od 1:500 do 1:50000
liwość dokonania pomiarów, np. odległości lub po- (a po wybraniu przycisku
– skalę niestandardową).
wierzchni.

Więcej informacji: Referat
Ochrony Środowiska i Rolnictwa
tel. 22 738 25 94
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Debata o stanie gminy Brwinów w roku 2019
Podczas sesji 25 czerwca br. Rada Miejska w Brwinowie rozpatrzyła raport o stanie gminy za 2019 r. i zatwierdziła sprawozdanie
finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu. Burmistrz Arkadiusz Kosiński uzyskał wotum zaufania i absolutorium.

R

nów: opracowanie dokumentacji, wykup działek i
wypłacenie odszkodowania
za wywłaszczenie działki
pod poszerzenie pasa drogowego oraz pokrycie kosztów budowy oświetlenia na
odcinku od kościoła do ul.
Szkolnej.
Gmina Brwinów przygotowała także inną ważną inwestycję realizowaną przez
Mazowiecki Zarząd Dróg
Wojewódzkich – przebudowę skrzyżowania drogi
DW nr 719 (ul. Warszawskiej) w Kaniach wraz z budową sygnalizacji świetlnej
przy skrzyżowaniu z ul. Piłsudskiego, tj. główną drogą
prowadzącą do centrum
miejscowości i przystanku
WKD Kanie Helenowskie.
Lista inwestycji prowadzonych przez gminę jest
bardzo długa. Są na niej m.in.
remont chodnika w tunelu w Brwinowie, wraz
z przebudową infrastruktury technicznej,
budowa ul. Wolności
w Parzniewie,
budowa ul. Kampinoskiej w Brwinowie,
budowa odcinka ul. Kościuszki w Brwinowie,
budowa ciągu ulic Piaseckiego – Poziomki
– Malinowej w Otrębusach, wraz z budową
drogi rowerowej i miejsc
parkingowych przy Szkole
Podstawowej oraz w rejonie siedziby zespołu „Mazowsze”,
nowe drogi w innych sołectwach: ul. Żołwińska

w Owczarni, ul. Leśna
w Kaniach czy ul. Józefowska w sołectwie Krosna.
Każdego roku poszerza
się sieć dróg rowerowych.
W 2019 r. zostały oddane
do użytku nowe odcinki
w Żółwinie i Brwinowie, a
także na trasie Brwinów Grudów.
Ważną
inwestycją
oświatową zakończoną
w 2019 r. jest przedszkole w Żółwinie.
Prace modernizacyjne i
remonty prowadzone były
też w funkcjonujących placówkach – były to wydatki
rzędu kilkuset tysięcy złotych w każdej ze szkół. Przy
Szkole Podstawowej nr 1
powstała nowoczesna wiata
rowerowa.
W 2019 r. prowadzona
była modernizacja targowiska miejskiego. Jego otwarcie zaplanowano na jesień
2020 roku.
– Podsumowując część
inwestycyjną, warto powiedzieć o budowie kanalizacji
sanitarnej – podkreślił burmistrz. Ponad 3 mln zł na budowę kanalizacji w Żółwinie
oraz ok. 800 tys. zł na budowę
kanalizacji w ul. Parkowej w
Otrębusach to tylko część wydatków przeznaczonych na
ten rodzaj infrastruktury.
Burmistrz podkreślił, że
wśród tylu zamierzeń zdarzają się też niepowodzenia.
Na półkę trafił temat budowy łącznika w Pruszkowie,
który miał rozładować korki
tworzące się przy węźle auto-

Zielony kolor oznacza wzrost liczby
mieszkańców miasta/sołectwa o więcej niż 10 w porównaniu do 2018 r.

7.

8.

Liczba mieszkańców sołectw (stan na 31.12.2019 r.)

Domaniew
Czubin Krosna
548
216
332 Moszna
241
MilęcinBiskupice Koszajec
202
164
Parzniew
155
2 027
Kotowice
108
BRWINÓW
Falęcin

158

12 714

(+85)

Kanie
2 426
Otrębusy (+58)
2 615

Owczarnia
1 455
(+55)

Żółwin
1 637

Terenia 61
stradowym. Dokumentacja
była już gotowa, ale nie udało
się podpisać porozumienia z
władzami miasta Pruszkowa.
Przedłuża się też remont pałacu w parku. Gminny Ośrodek Kultury przeniesie się
do nowej siedziby w 2021 r.
Wiele działań gminy
przekracza ramy jednego
roku budżetowego. Dotyczy
to zwłaszcza inwestycji, gdzie
efekty widać czasem po kilku
latach od podjęcia pierwszych
prac. Ważna przy tym jest
dobra współpraca z innymi
samorządami – efekty widać
m.in. na drogach powiatowych oraz wojewódzkich,
gdzie pomoc ze strony gminy
Brwinów przyczynia się do
realizacji ważnych inwestycji.

W gminie Brwinów
przybywa nowych mieszkańców (ogólna liczba zameldowanych 25706, wzrost
o 279) i przybywa też opodatkowanych nieruchomości
(13 625, wzrost o 232). Spośród decyzji o warunkach zabudowy wydanych w 2019 r.
prawie 80% dotyczyło zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, z kolei spośród
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego prawie 50% dotyczyło realizacji sieci gazowej, a sieci
wodociągowej i kanalizacji
sanitarnej – 30%.
W 2019 r. wypłacono
odszkodowania za grunty
nabyte przez gminę z mocy
prawa na łączną kwotę ponad

Fot. urząd gminy Brwinów (PR)

aport o stanie gminy
podsumowuje poprzedni rok, a w szczególności realizację programów, strategii
i uchwał rady gminy, a także
pozwala na zdobycie wiedzy
na temat funkcjonowania
samorządu gminnego.
Rok 2019 był dla gminy
Brwinów pomyślny. Udało się zrealizować ponad
80 zadań inwestycyjnych,
w tym także współfinansowane ze środków zewnętrznych. W 2019 r. gmina Brwinów złożyła łącznie 25 wniosków, z czego udało się pozyskać 12 dofinansowań. Rozpatrzenie ośmiu przedłużyło
się ponad rok kalendarzowy.
– Warto podkreślić, że
budżet na 2019 r. rozpoczynaliśmy z kwotą 36,6
mln zł przeznaczoną na
inwestycje, a zakończyliśmy z kwotą wykonania
przekraczającą 38,28 mln.
W porównaniu do ubiegłych lat jest to rekordowa
kwota, ale patrząc na to, co
się obecnie dzieje, myślę, że
przez kilka następnych lat
trudno będzie taki wynik
powtórzyć – ocenił burmistrz Arkadiusz Kosiński.
Wśród najbardziej znaczących inwestycji zrealizowanych na terenie gminy
Brwinów jest wybudowanie
ronda na skrzyżowaniu
ulic Biskupickiej, Piłsudskiego i Armii Krajowej w
Brwinowie, które było realizowane przez Mazowiecki
Zarząd Dróg Wojewódzkich
(MZDW). Spory wkład w to
zadanie miała gmina Brwi-

6.
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Fotozagadka – co pokazują fotografie z 2019 roku?
Czy rozpoznają Państwo wydarzenia i miejsca pokazane
na jedenastu losowo wybranych zdjęciach z 2019 roku?
Rozwiązanie z brzegu strony.
490 tys. zł. W trybie przetargowym sprzedano 4 działki
za łączną kwotę 967.911,60 zł.
W ramach prowadzonych
postępowań wydano decyzje zatwierdzające podziały
61 nieruchomości oraz 13 w
sprawie rozgraniczeń.
Raport prezentuje także
dane dotyczące oświaty. Gmina Brwinów prowadzi cztery
szkoły podstawowe, LO oraz
cztery placówki przedszkolne, do których uczęszcza
2.699 uczniów i 395 przedszkolaków i gdzie zatrudnionych jest łącznie 381 nauczycieli. W ramach subwencji i
dotacji gmina Brwinów przekazuje też środki dla 17 placówek niepublicznych funkcjonujących na swoim terenie.
Raport o stanie gminy zawiera też szczegóły na temat
działań jej jednostek organizacyjnych: Środowiskowego
Ośrodka Pomocy Społecznej, Biblioteki Publicznej
im. Wacława Wernera oraz
Gminnego Ośrodka Kultury w Brwinowie – który
prowadzi działalność nie

tylko w swojej głównej siedzibie i świetlicach wiejskich
w Otrębusach, Owczarni i
Domaniewie, ale także rozwija działalność z zakresu
kultury fizycznej, zarządzając
miejską halą sportową oraz
Orlikiem w Żółwinie. Każda
z tych instytucji przedstawiła
swój zakres działań w 2019 r.
– Dobrym podsumowaniem 2019 roku jest uzyskanie przez gminę Brwinów
piątego miejsca wśród 628
gmin
miejsko-wiejskich
w rankingu finansowym
samorządu terytorialnego
w Polsce – podkreślił burmistrz Arkadiusz Kosiński,
dziękując swoim współpracownikom i pracownikom
Urzędu Gminy Brwinów, radnym Rady Miejskiej w Brwinowie, sołtysom i wszystkim,
którzy przyczyniają się do rozwoju gminy.
Raport oraz sprawozdanie
finansowe za 2019 r. są dostępne na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej Urzędu
Gminy Brwinów pod adresem
www.bip.brwinow.pl.

4.

3.

5.

ODPOWIEDZI: 1. Parzniew, ul. Wolności (tu zdjęcie z czasu budowy). 2. Tory pumptrack w Brwinowie. 3. Remont OSP zdobył wyróżnienie w konkursie Modernizacja Roku. 4. Remont chodnika w tunelu – długie utrudnienia, piękny efekt. 5. Nowe przedszkole w Żółwinie.
6. Ul. Kościuszki w Brwinowie, pierwszy etap. 7. Marszałek Struzik wziął udział w sadzeniu platanów wzdłuż przebudowanej ul. Piaseckiego w Otrębusach. 8. Jedną z nowych ścieżek rowerowych jest droga do Grudowa. 9. Rok 2019 – rok wyborów sołtysów i rad sołeckich. 10. Nowe rondo w Brwinowie
u zbiegu ul. Biskupickiej, Piłsudskiego i Armii Krajowej – w okresie świątecznym z iluminacjami. 11. Święto Policji na Rynku – uroczystości powiatowe.

Fot. urząd gminy Brwinów (PR)
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Fot. urząd gminy Brwinów (PR)

9.

10.

11.

ratusz
8 RATUSZ
Biuletyn informacyjny Ur z ę d u G m i n y B rw i n ó w
nr 98 | 28 lipca 2020

d

uchni…

MICHAŁ HABER

Zagroda: „Zielono mi” z piosenkami Agnieszki Osieckiej w wykonaniu
uczniów Ogniska Muzycznego im. M. Szymanowskiej oraz koncert
„Magia kina” z największymi przebojami muzyki filmowej, ale o tym
za chwilkę. Do końca lipca trwa X Plener Malarski „Brwinów i okolice”,
a i dla dzieci stęsknionych kontaktu z rówieśnikami (o rodzicach bez
dzieci nie wspomnę) przez cały lipiec robimy różne warsztaty i animacje. Się dzieje, widzicie…

„I przyjedźcie wszyscy razem…
do Domu… Kultury”
Cytatem z naszego OKejowego #Hot16Challenge2CHWDK rozpoczynam zatem lipcowy artykuł. Tak, tak, też zostaliśmy nominowani
i zadanie wykonaliśmy, nominując i zapraszając innych do wspierania
medyków i wspólnej zabawy. Dobrze, może nie dosłownie WSZYSCY
RAZEM, bo przepisy sanepidu nadal obowiązują, a i OKej nie pomieściłby wszystkich naraz :)

ZIELONO MI | foto_Andrzej Gontarczyk

X PLENER MALARSKI | foto_Agnieszka Kremky

kadry z #HOT16CHALLENGE2CHWDK | realizacja_Rolf

W każdym razie jesteśmy już po kilku wydarzeniach „popandemiowych” i nikt, na szczęście, nie ucierpiał. Kto nie wie, niech się dowie, że
otóż: zagraliśmy pięć spektakli plenerowych dla dzieci „Kim będę, gdy
dorosnę” (w dworku Zagroda w Brwinowie, świetlicy w Domaniewie,
Pałacu Toeplitza w Otrębusach, świetlicy w Owczarni i po raz pierwszy
na ORLIKu w Żółwinie), zagraliśmy dwa koncerty plenerowe w dworku

LETNIE WARSZTATY | foto_od lewej: Aleksandra Tomasik, Agata Skiba

RATUSZ
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Wróćmy jednak do ostatniego koncertu z muzyką filmową. Kwartet
smyczkowy DAGGER STRING QUARTET przygotował dla nas specjalny program artystyczny, który w scenerii zagrodowej ciszy, bzykania
pszczół murarek (których w stosunku do ilości komarów było bardzo
mało), zieleni, zapachu rosnących w parku roślin był jak balsam dla
duszy. Piazzolla, Mancini, Bregović, Gershwin, Joplin, Ellington… Artyści przed każdym blokiem pogrupowanych tematycznie utworów,
każdy z osobna, przedstawiali ciekawe historie i anegdoty związane
z powstaniem kompozycji, ich twórcami i filmami. Był też specjalny
ukłon dla niedawno zmarłego mistrza tego gatunku muzycznego Ennia Morricone i jego chwytający za serca „Obój Gabriela” z filmu „Misja”. Widownia dopisała. Zgodnie z zaleceniami przybyła w rodzinnych i towarzyskich grupkach, zajmując w maseczkach odpowiednio
przygotowane miejsca.

i „wyrywamy” z masy ciastowej kawałki dowolnej wielkości, po czym
rozwałkowujemy lub rozpłaszczamy je ręką tak, by placek miał około
1 cm grubości. Kładziemy na patelnię i smażymy na wolnym ogniu
z każdej strony po kilka minut (uważajcie, by nie przypalić). Czasem,
gdy brzegi wyglądają na surowe, dobrze jest choć chwilkę dla pewności podsmażyć je na sztorc w tych miejscach. Wyjmujemy na wyłożony ręcznikiem kuchennym talerz lub miskę. Smażymy pozostałe.

DAGGER STRING QUARTET – MAGIA KINA | foto_Marek Zdrzyłowski

Mimo tego, że podczas koncertu tylko wspomniano piosenkę autorstwa Manciniego „Moon river” z filmu „Śniadanie u Tiffany’ego”, właśnie ona stała się pretekstem do kulinarnego przepisu na ten miesiąc.
A skoro mowa o śniadaniu, zwłaszcza wakacyjnym, to taki mam smak
z dzieciństwa i czasu spędzonego na wsi u Dziadków!

Placki na prozie (proziaki)
• 1 jajko

foto_Michał Haber

W owocowym sezonie podajemy mimo wszystko tylko z masłem lub
masłem i dżemem (tak pamiętam, bo surowe owoce były dostępne
w ogrodzie przez caaaały dzień i bardziej smakowały przetworzone,
a i placki możecie przekrajać na dwie części). Współczesna wersja dopuszcza nutellę…

• 5-7 łyżeczek naturalnego zsiadłego mleka, kefiru lub jogurtu
(najlepiej)
• ok. szklanki mąki lub więcej (wszystko zależy od gęstości masy,
bo każdy z podanych wyżej składników ma inną, pomijając
ewentualnego niedomowego producenta i jego „zagęszczacze”)
• łyżeczka sody
• szczypta soli i cukru
• łyżeczka spirytusu lub kieliszek wódki
• smalec (oryginalnie) lub inny tłuszcz do smażenia
Do średniej lub większej miseczki wbijamy jajko i rozbełtujemy. Dodajemy zsiadłe mleko lub inny zastępczy produkt z listy oraz sól, cukier,
sodę i alkohol. Mieszamy. Dodajemy mąkę i wyrabiamy, dosypując
tyle, by po przyciśnięciu ciasta do dna miski nie kleiło się ono do palców. Musi ono sprawiać wrażenie aksamitnej, wilgotnej, ale nie twardej ni lepkiej konsystencji.
Na patelni rozgrzewamy tłuszcz, ale nie za mocno, bo się proziaki zjarają. Deskę do krojenia, blat kuchenny lub stolnicę posypujemy mąką

foto_Michał Haber

Czego nie zjecie, zawińcie w materiałową ściereczkę, ręcznik, gazę,
byle nie w worek.
Jednak świeże i ciepłe są zdecydowanie najlepsze.
Smacznego!
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WAKACYJNA BIBLIOTEKA
W tym roku jaśnie nam panujący wirus wymusił nowe rozwiązania, dlatego też Wakacyjną Bibliotekę prowadzimy
w plenerze. Także i tym razem poznajemy świat poprzez
literaturę i działania artystyczne. W poprzednich latach
podróżowaliśmy z biblioteką dookoła świata, sprawdzaliśmy, co znajduje się nad i pod ziemią, a w tym roku poznajemy cztery żywioły.
Spotykamy się o 15.00 we wszystkie pogodne wtorki lipca na placu zabaw przy ul. Grodziskiej, gdzie po wysłuchaniu czytanki dzieci odkrywają swoje malarskie talenty.
Rozpoczęliśmy od spotkania z żywiołem ziemi – przyglądaliśmy się łące, jej roślinności i mieszkańcom. Oprócz bajeczki dzieci mogły obejrzeć ilustracje z książek dotyczące owadów i ich środowiska. Następnie w ruch poszły pędzle i wspólnie stworzyliśmy kwietną i rozbzzzzzykaną łąkę.
W kolejny wtorek zanurzyliśmy się w wodach oceanów – Pan Maluśkiewicz zawiódł
nas w morskie tonie na spotkanie ze światem ryb. Zainspirowane ilustracjami z albumów czarodziejskie pędzle wyczarowały barwne, morskie stwory.
Tydzień później omawialiśmy królestwo powietrza i tym razem z pomocą przyszły
nam książki edukacyjne. Okazało się, że malować można nawet mydlanymi bańkami?!
Na ostatni już lipcowy wtorek zaplanowaliśmy spotkanie z żywiołem ognia...
A w czwartki i piątki, przy sprzyjającej pogodzie czekamy na placu zabaw o godz. 17.30 z „Bajeczką z pudełeczka” i zabawami paluszkowymi.
Również w naszej filii w Otrębusach odbywają się ciekawe warsztaty inspirowane fachową literaturą dziecięcą :) Oprócz rozmów m.in. o wulkanach
poruszamy bardzo aktualne tematy, takie jak choroby, wirusy i bakterie, i jest przy tym zawsze mnóstwo świetnej kolorowej zabawy plastycznej.

LETNIE SPOTKANIE DKK
Zapraszamy na letnie spotkanie DKK. W Alei Tysiąca Ślimaków, czyli na skwerku przed wejściem do biblioteki będziemy rozmawiać o książce „Pani Stefa”
Agnieszki Kicińskiej | 4 sierpnia, godz. 13.00, Brwinów ul. Grodziska 12

CZYTAJMY PO ANGIELSKU
Wakacje to dobra pora na szlifowanie języka angielskiego. Nasza biblioteka
malutka, ale półka z książkami po angielsku YES(t). Zachęcamy do odwiedzin.

KSIĄŻKI NOMINOWANE DO NAGRODY NIKE DOSTĘPNE W BIBLIOTECE:
Jaremianka. Biografia, Agnieszka Dauksza, Wydawnictwo Znak, Kraków, 2019
Rozdeptałem czarnego kota przez przypadek, Filip Zawada, Wydawnictwo Znak, Kraków 2019
Znikanie. Proza jak zastrzyk w serce, Izabela Morska, Wydawnictwo Znak, Kraków 2019
Pianie kogutów, płacz psów, Wojciech Tochman, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2019
Pusty las, Monika Sznajderman, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2019
Stramer, Mikołaj Łoziński, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2019
Baśń o wężowym sercu, Radek Rak, Powergraph, Warszawa 2019
fotografie na stronie_ZUZANNA SIKORSKA oraz archiwum Biblioteki Publicznej w Brwinowie
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Powrót lekkoatletów z zawodów w Toruniu ze złotą tarczą

R

ywalizowano w trzech
wielobojach:
klasycznym (pięciobój z biegami,
skokami i rzutami), rzutowym (rzut młotem, dyskiem,
oszczepem, ciężarkiem oraz
pchnięcie kulą), a także ciężarkowym (rzuty ciężarkami o różnej wadze). Dobra
i sprzyjająca zawodnikom
pogoda staje się już tradycją
toruńskich zawodów, tak
więc mimo wyczerpującej
rywalizacji humory dopisywały.
	Zawodnicy reprezentujący gminę Brwinów wrócili
z tarczą i do tego w większości złotą! To świetne wyniki:
Aleksandra Tomasik (OKej
Brwinów) w kategorii K45

zdobyła złoto w pięcioboju
rzutowym, Konrad Bońda
(OKej Brwinów) w kategorii M50 – srebro w pięcioboju rzutowym i złoto
w pięcioboju ciężarkowym.
W dodatkowej klasyfikacji
Mistrzostw Polski Lekarzy
uzyskał w tych konkurencjach taki sam wynik: srebro
i złoto. Znakomite rezultaty
uzyskały też zawodniczki,
które reprezentowały UKS
Otrębusy: Beata Kalista-Łebek w kategorii K35 – złoto
w pięcioboju klasycznym,
Katarzyna Górna w kategorii K45 – złoto w pięcioboju
klasycznym, a Joanna Kaczanowska w kategorii K45
– srebro w pięcioboju kla-

z a p r o s z e n i e

z e s p o ł u

sycznym oraz – w Mistrzostwach Polski Lekarzy – złoto w pięcioboju klasycznym.
Z medalami wrócili też zawodnicy UKS Otrębusy:
Robert Prokopiuk zdobył
w kategorii M45 złoto w pięcioboju klasycznym, a Jacek
Górny w kategorii M45 –
srebro w pięcioboju klasycznym.
	Teraz przygotowania do
kolejnych startów... i mamy
nadzieję na kolejne sukcesy
i rekordy życiowe!
	Zawody lekkoatletyczne Masters są otwarte dla
wszystkich, którzy ukończyli 30 lat (kobiety) i 35 lat
Na zdjęciu: Grono lekkoatletów amatorów powiększa się.
(mężczyźni).
– Konrad Bońda OKej Brwinów i UKS Otrębusy tworzą silną reprezentację.

m a z o w s z e

Punkty, w których można otrzymać biuletyn „Ratusz”:
BRWINÓW:
Urząd Gminy – ul. Grodziska 12 oraz ul. T. Kościuszki 4A  Biblioteka
Publiczna w Brwinowie, ul. Grodziska 12  Gminny Ośrodek Kultury,
ul. Wilsona 2  Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej,
ul. T. Kościuszki 4A  Świetlica Działu Wspierania Rodziny,
ul. Grodziska 31 Dworek Zagroda, ul. Grodziska 57  Szkoła
Podstawowa nr 1, ul. marsz. J. Piłsudskiego 11  NZOZ Alfa
i apteka, ul. Powstańców Warszawy 8  NZOZ Peronowa, ul. Peronowa 4B
 BPWiK, ul. Wilsona 46  Sklep „Czwórka”, ul. Grodziska 4  Apteka,
ul. Grodziska 7  Sklep, ul. Grodziska 9  Galeria Brwinów,
ul. Grodziska 46  Magmar, ul. Wilsona 52  Sklep MM, ul. Kościuszki 1
 Pchli Targ, ul. Leśna 3  Sklep Antoniak, Rynek 25  Masarnia
Ratyńscy, Rynek 22  Lewiatan, ul. Armii Krajowej 14  Społem,
ul. Pszczelińska 48  Spiżarnia u Krysi, ul. Pruszkowska 
Sklep, ul. Kraszewskiego 1  sklep U Jacka, ul. Sochaczewska 19 
sklep piekarni Otrębusy, ul. 11 Listopada 4F  kioski przy rondzie
Kowalskiego
otrębusy:
 Toeplitzówka, ul. Wiejska 1 – Biblioteka, NZOZ  sklep Kurczak,
ul. Krótka 9  piekarnia AK, ul. Wiejska 21  sklep Społem przy WKD,
ul. Natalińska 21  piekarnia Witaszczyk przy WKD
 sklep U Sabiny przy ul. Natalińskiej 23
kanie: sklep „Małgosia”, ul. J. Piłsudskiego 58  sklep przy WKD,
ul. J. Piłsudskiego 11
koszajec: sklep spożywczo-przemysłowy L. Martysa, Koszajec 30
owczarnia: NZOZ Basis, ul. Kazimierzowska 33D  sklep U Anki,
ul. Książenicka 39A  sklep Agata, ul. Żółwińska 25  Pod Świerkami,
ul. Mała 1
DZIĘKUJEMY SOŁTYSOM
ZA POMOC PRZY DYSTRYBUCJI BIULETYNU:
 Biskupice  Czubin  Domaniew  Falęcin  Koszajec
 Krosna  Milęcin  Moszna  Kotowice  Owczarnia
 Parzniew  Terenia  Żółwin

kolejne wydanie: 2 września 2020 r.

Fot. Archiwum K. Bońdy

Najwszechstronniejsi lekkoatleci spotkali się na stadionie w Toruniu
27 czerwca. Były to pierwsze Mistrzostwa Polski w Lekkoatletyce Masters
po złagodzeniu ograniczeń epidemiologicznych.
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Biuletyn informacyjny Ur z ę d u G m i n y B rw i n ó w
nr 98 | 28 lipca 2020

1 sierpnia
17 Godzina W przy pomniku Armii Krajowej
,
,
15
17 „Piesni Powstanczej Warszawy” na Rynku
00

Zespół w składzie: Iza Kazimierska – śpiew, Mariusz Dropek – fortepian,
Przemysław Skałuba – klarnet /saksofon, Maciej Kierzkowski – gitara
Koncert zorganizowany
w ramach wspierania przez gminę Brwinów
działalności pożytku Publicznego

18

00

		

,
Msza Sw. w intencji poległych w Powstaniu
w kościele pw. św. Floriana w Brwinowie

20 „Powstanie w bluzce w kwiatki”
00

„Fotografie z Powstania”

oraz fragmenty filmu
–
pokaz filmów dokumentalnych w Parku Miejskim w Brwinowie

15
sierpnia
,

10 Msza Sw. w intencji Ojczyzny
30

		

w kościele pw. św. Floriana w Brwinowie

30
sierpnia
(niedziela),
godz.
16
„Cud
nad
Wisła”
,
		
00

pokaz filmu niemego z 1921 r. z muzyką na żywo
w dworku Zagroda w Brwinowie, ul. Grodziska 57

