Rozwój Brwinowa

Dożynki

Iluminacja parku

Gmina Brwinów wykonała w ostatnich 4 latach duży postęp w rozwoju.
Mówią o tym obiektywne wskaźniki
rankingu „Wspólnoty”.
> str. 2

Mieszkańcy miejsko-wiejskiej
gminy Brwinów obchodzili
swoje święto plonów 17 VIII
w Żółwinie.
> str. 3

Park miejski rozbłyśnie różnymi kolorami: na jeden wieczór
20 września firma LBL Lighting
urządzi jego iluminację > str. 4
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Zaproszenia na wrześniowe imprezy, spotkania i wydarzenia

J

uż od pierwszego roku swojej kadencji
burmistrz Arkadiusz Kosiński wprowadził
zwyczaj organizowania dorocznych wrześniowych spotkań z mieszkańcami w Brwinowie oraz
– wspólnie z sołtysami – we wszystkich sołectwach
(do tej pory odbyło się 86 podobnych, ogólnodostępnych spotkań). Podczas 17 spotkań zaplanowanych na najbliższe tygodnie będzie wiele okazji
do dzielenia się informacjami na temat działań
podejmowanych w minionym roku oraz rozmów
o dalszych planach. Dodatkowym punktem w niektórych sołectwach będzie uchwalenie funduszu
sołeckiego. Mieszkańcy zdecydują, na co gmina
ma przeznaczyć w 2015 r. część swojego budżetu.
data

godzina

miejsce spotkania

4 IX

godz.18.00

Brwinów
ul. Kępińska 53

8 IX

godz.19.00

Parzniew
Dom Gościnny Zalewskich

9 IX

godz. 19.00

Żółwin, Terenia
OSP Żółwin

11 IX

godz. 18.00 Milęcin, Milęcin 54

11 IX

godz. 20.00 Falęcin, Grudów
Falęcin 15

15 IX

godz. 19.00

Otrębusy
ZS, ul. Piaseckiego 2

19 IX

godz. 19.00

Owczarnia
świetlica, ul. Cyprysowa 4

22 IX

godz. 19.00

Biskupice
OSP Biskupice

23 IX godz. 19.00
24 IX

Kanie
Patataj, ul. Krótka 9

godz. 18.00 Czubin, Czubin 9

24 IX

godz. 20.00 Kotowice, Kotowice 3

25 IX

godz. 18.00 Krosna, ul. Tęczowa 13

25 IX

godz. 20.00 Koszajec, Koszajec 20

26 IX

godz. 19.00

Brwinów
ZS nr 1, ul. Piłsudskiego 11

27 IX

godz. 16.00

Domaniew,
Domaniewek
sala MPWiK w Pruszkowie, ul. Domaniewska 23

27 IX

godz. 18.00 Moszna, OSP Moszna

19 X

godz. 16.00

Brwinów, OSP Brwinów, ul. Pszczelińska 3
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„

L

„

iderom poszczególnych kategorii [a więc również burmistrzowi gminy
Brwinów] należą się słowa najwyższego uznania, bo ich pomysły na rozwój
gospodarczy i społeczny okazały się strzałem w dziesiątkę.
- więcej w artykule „Brwinów w czołówce gmin"

Brwinów w czołówce gmin w Polsce
Są gminy, które od wielu lat przodują w różnych rankingach.
Samorządowe czasopismo „Wspólnota” wyróżniło tym razem te,
które w ciągu ostatnich 4 lat wykonały największy „skok”: Brwinów zajął I miejsce w Polsce jako gmina przemysłowo-usługowa
o najwyższych zmianach w poziomie rozwoju w latach 2010-2013.
a ten „złoty medal” złożyły się bardzo dobre wskaźniki dotyczące
finansów, rozwoju infrastruktury i zmian społecznych. Z kolei w
zestawieniu „Gminy o najwyższych zmianach w zakresie społecznym”
Brwinów znalazł się na II miejscu. Tutaj zwracano uwagę m.in. na dynamikę przyrostu ludności oraz zmiany w oświacie. Rozwój infrastruktury odczuwają na co dzień mieszkańcy, którzy najpierw muszą się zmagać z uciążliwościami związanymi z rozkopanymi drogami i objazdami,
a potem mogą korzystać z nowej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
nowych dróg, chodników itd. Autorzy rankingu oceniali tę kategorię
według twardych danych liczbowych: w efekcie Brwinów znalazł się na
IV miejscu wśród „gmin o najwyższych zmianach w zakresie rozwoju
infrastruktury”. Łącznie, w rankingu ogólnym – obejmującym gminy z
całej Polski: wiejskie, turystyczne, przemysłowo-usługowe i miasta na
prawach powiatu – gmina Brwinów zajęła VII miejsce.

12, 13 i 14

września

N

FOT. URZĄD GMINY BRWINÓW (PR)

E

ksperci tak oceniają gminę Brwinów: Na sukces Brwinowa
w głównej mierze składa się miejsce w czołowej trójce w trzech
z czterech kategorii. Gmina jest liderem w zakresie poprawy jakości życia
społeczeństwa, duży nacisk kładzie na rozwój infrastruktury poprzez rozbudowę sieci wodociągowej, kanalizacyjnej czy gazowej. Na wysoką pozycję istotny wpływ ma idealne położenie, 25 km od Warszawy. Burmistrz
Arkadiusz Kosiński duże środki
w dwóch Słowach
przeznacza na inwestycje, w 2013 r.
było to niemal 50 mln zł (około 45
Odnowiony brwinowski
proc. budżetu). Pieniądze poszły
Ośrodek Kultury
głównie na budowę kanalizacji,
przebudowę dróg oraz budowę
szkoły, przedszkola i boisk sportowych. W tym roku gmina również
planuje blisko 25 proc. wszystkich
wydatków przeznaczyć na inwestycje. Będzie to przede wszystkim
realizacja projektów związanych
z oświatą i gminnymi drogami.
W wakacje został wykonany
remont Gminnego Ośrodka
Kultury: naprawa i uzupełnienie tynków, wykonanie nowej
elewacji, naprawa balkonów i
tarasów, a także schodów wejściowych do budynku.
Wykonano także opaskę z kostki betonowej wokół budynku.
Koszt remontu to 98 tys. zł.

W

podsumowaniu rankingu
pokazującego dokonania
wójtów, burmistrzów oraz prezydentów miast napisano: Liderom
poszczególnych kategorii należą
się słowa najwyższego uznania, bo
ich pomysły na rozwój gospodarczy
i społeczny okazały się strzałem
w dziesiątkę.

Piątek, 12 września
Zmiana warty przy pomniku 36 pp LA na Rynku, przemarsz kompanii reprezentacyjnej i orkiestry wojskowej na cmentarz, uroczysty Apel Poległych – to tylko
niektóre punkty wyjątkowych obchodów 75. rocznicy bitwy pod Brwinowem.
Wieczorne uroczystości rozpocznie o godz. 1800 pomniku, a także przejmujący
msza w intencji poległych w kościele św. Floria- Apel Poległych na cmentarzu w
na w Brwinowie, z oprawą orkiestry wojskowej, Brwinowie: w świetle pochodni
z udziałem zaproszonych gości. Po niej odbę- i blasku zniczy, dla uczczenia
dą się główne uroczystości, zmiana warty przy pamięci o bohaterach Września.
Sobota, 13 września
Drugiego dnia obchody Dni Brwinowa przeniosą się
na stadion miejski. Wystąpi HEY.
W godzinach 10–15 trwać będzie akcja krwiodawstwa
Motoserce, a od godz. 1700 rozpoczną się pokazy siłowe
zorganizowane przez Towarzystwo Gimnastyczne Sokół.
Kierownik sekcji kulturystyki Wojciech Nitecki zaprasza
na zawody strongmanów. Wystąpi m.in. utytułowany strongman Grzegorz
Peksa, ale swoich sił będzie mógł spróbować każdy. Dodatkową atrakcją będzie efektowny pokaz kulturystyczny o godz. 1900. Kwadrans później paradę motocykli zaprezentuje klub Boruta MMC. Później na scenie królować
będzie muzyka: najpierw wystąpi brwinowski Chór Wydartych Domom Kur,
a o godz. 2000 – znana grupa rockowa HEY.
Niedziela, 14 września
Przed południem o godz. 1130 otwarcie
wystawy w Organistówce, a o godz. 1700
na polach parzniewskich odbędzie się
rekonstrukcja historyczna!
Wystawę, opowiadającą o historii
Września, żołnierzach Legii Akademickiej i sytuacji w Brwinowie, będzie można zwiedzać do
28 września (w wyznaczonych godzinach). Niepowtarzalnym
wydarzeniem będzie natomiast rekonstrukcja historyczna
z widowiskowymi efektami pirotechnicznymi: lekcja historii
na żywo. Zapraszamy!

o g ł o s z e n i e

WNIOSKI
BUDżetowe
na 2015 r.

Pomysły na zadania, które
Gmina Brwinów mogłaby
wykonać w przyszłym roku
(wraz z podaniem kwot
proponowanych na ich realizację), można składać
do Burmistrza Gminy Brwinów do 15 września 2014 r.
w Urzędzie Gminy Brwinów
przy ul. Grodziskiej 12.
To pierwszy krok w tworzeniu budżetu na rok 2015.

Gmina
Brwinów

o g ł o s z e n i e

o g ł o s z e n i e

Program

NGO

dla dzieci
w wieku 6-9 lat

ZAPRASZAMY
DO WSPÓŁPRACY!

Organizacje pozarządowe,
fundacje, kluby sportowe

stomatologiczny
Bezpłatna opieka stomatologiczna* dla 610 dzieci
z gminy Brwinów z roczników 2005-2008

Wkrótce rozpocznie się
tworzenie i konsultowanie
„Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w gminie Brwinów na 2015 rok”.

*Program finansowany z budżetu gminy Brwinów.

Świadczenia w ramach
programu to m.in.:
• badanie stomatologiczne
z wypełnieniem karty medycznej
• wstępna konsultacja
ortodontyczna
• fluoryzacja kontaktowa
Badania prowadzone będą
w szkolnych gabinetach pielęgniarskich.
• zabezpieczenie zęba szóstki
lakiem szczelinowym
po rozpoznaniu potrzeby
wykonania zabiegu
w gabinecie stomatologicznym
Pruszków, ul. Drzymały 13/21

Dokumentem,
który potwierdzi zgłoszenie dziecka do programu jest pisemna
deklaracja.
Termin składania
deklaracji:

do 15.09.2014 r.

w sekretariatach szkół
lub
w Urzędzie Gminy
Brwinów
ul. Grodziska 12,
pok. 007

UWAGA:
decyduje
kolejność
zgłoszeń
Więcej informacji o programie:
Urząd Gminy Brwinów
ul. Grodziska 12, pok. 205
 22 738 26 23

Nowe organizacje, które
jeszcze nie współpracowały
z Urzędem Gminy Brwinów
(i nie otrzymują naszych
„Newsletterów NGO”)
prosimy o kontakt:
Biuro Promocji
Urząd Gminy Brwinów
ul. Grodziska 12 (pok. 202),
promocja@brwinow.pl
tel. 22 738 26 29

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 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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Brwinowskie Glinianki
Pod koniec lipca gmina Brwinów otrzymała bardzo dobrą informację o uzyskaniu dotacji w wysokości 45 tys. zł na realizację projektu
pn. „Ścieżka spacerowo-edukacyjna Brwinowskie Glinianki”.

W

ramach realizacji tego zadania gmina Brwinów
jeszcze w tym roku chce wybudować brakujący odcinek ciągu
pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Biskupickiej (od nr 57 do wiaduktu
autostrady). W rejonie glinianek
zostanie utworzone miejsce wypoczynku, przy którym stanie
tablica informacyjna współtworząca szlak pn. „Poznaj Brwinów".
Utworzenie ścieżki spacerowo-edukacyjnej ułatwi komunikację
w rejonie stawów mieszkańcom,
turystom i wędkarzom.

W

realizację projektu zaangażowani są trzej partnerzy:
Zespół Szkół nr 1 w Brwinowie,
Stowarzyszenie Projekt Brwinów

W miejscu „dzikiego przejścia” przez tory PKP między ul. Przejazd a
Sportową w Brwinowie, które zostanie zlikwidowane przez ekrany
dźwiękochłonne, powstanie podziemne przejście pieszo-rowerowe.

O
FOT. URZĄD GMINY BRWINÓW (PR)

oraz Koło nr 27 Polskiego Związku Wędkarskiego w Brwinowie.
Projekt pn. „Ścieżka spacerowo-edukacyjna Brwinowskie Glinianki” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach
działania „Wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013.

Oświatowe remonty i inwestycje
Wakacje były tradycyjnym czasem remontów w placówkach oświatowych. Niektóre inwestycje jeszcze trwają. Największą z nich jest
obecnie budowa nowego gimnazjum w Otrębusach.
rzedszkole przy ul. Lilpopa
zaczęło nowy rok szkolny
z nową, kolorową elewacją. Wymieniono też stolarkę zewnętrzną oraz przeprowadzono remont
posadzek, ścian i sufitów w holu
bocznym. W przedszkolu w Otrębusach ocieplono ściany elewacji i częściowo je pomalowano.
Wymieniono także 26 szt. lamp
sufitowych i wyremontowano pomieszczenie gospodarcze. Trwają prace przy budowie nowego

W

iele zmian zastali uczniowie szkół. Dwie sale komputerowe w Jedynce zostały wyremontowane i nowo umeblowane.
Gruntowny remont sali gimna-

stycznej i auli przeprowadzono
w ZSO przy ul. Żwirowej. Remont posadzek w czterech salach
i adaptację jednej z sal na salkę
gimnastyczną przeprowadzono
w Zespole Szkół w Otrębusach.
Uczniowie z Żółwina cieszą się
z nowych łazienek na pierwszym
piętrze.
godnie z umową trwają jeszcze
prace w otoczeniu ZS nr 1 w
Brwinowie. Przebudowa ogrodze-

Z

w dokumentacji projektowej – poinformował w ubiegłym tygodniu
burmistrz (już wcześniej udało
się uzyskać od PKP zapewnienie
o włączeniu do projektu nowego
przystanku w Parzniewie).

W

arunki występujące w ciągu ulicy Przejazd i Sportowej nie pozwalają na umiejscowienie tam wiaduktu lub tunelu
dla samochodów. Powstanie za to
podziemne przejście o szerokości
4 m, które pozwoli na swobodne przemieszczanie się pieszych i
rowerzystów. Koszt tej inwestycji
poniesie PKP PLK. Gmina zamierza włączyć nowe przejście do
systemu miejskiego monitoringu
oraz zajmie się jego utrzymaniem,
czyli sprzątaniem, odśnieżaniem,
drobnymi remontami.
nia oraz budowa zatoki autobusowej ma zakończyć się do końca
października. Trwa przebudowa
ulic Moczydłowskiego i Lipowej.
Nauczyciele parkujący przy szkole
oraz rodzice odwożący dzieci do
szkoły spotykają się z utrudnieniami. Efektem będzie poprawa
bezpieczeństwa w rejonie szkoły.
owstaje nowe gimnazjum
w Otrębusach: uczniowie rozpoczną tam rok szkolny 2015/2016.

P

Warto pochwalić się wyjątkowymi owocami lub warzywami
wyhodowanymi na swojej
działce. Do 30 września można
zgłaszać okazy najdorodniejsze
pod względem wielkości, objętości czy ciężaru. Na zwycięzców konkursu czekają nagrody
rzeczowe. Więcej informacji
i formularz zgłoszenia można
uzyskać na stronie:
www.konkurs.brwinow.pl
lub w Referacie Ochrony
Środowiska i Rolnictwa
(Urząd Gminy Brwinów,
ul. Kościuszki 4a, pok. 12).

Piłkarskie emocje
na Orliku w Żółwinie
W sobotę 6 września na boisku
Orlik 2012 w Żółwinie odbędzie
się tegoroczna edycja Turnieju
Sołectw. Relacja w następnym
numerze „Ratusza”.

Mecz z Pogonią Lwów
27 lipca w Brwinowie odbył się
towarzyski mecz piłki nożnej
pomiędzy drużynami Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”
i Lwowskiego Klubu Sportowego „Pogoń” Lwów. Goście zwyciężyli 12:0, ale nie wynik był
tu najważniejszy: obie drużyny
uczciły 120. rocznicę pierwszego oficjalnego meczu piłki nożnej na ziemiach polskich, który
odbył się we Lwowie 14 lipca
1894 roku.

W niedzielę 17 sierpnia na terenie OSP w Żółwinie odbyły się dożynki gminne. Tradycyjne święto plonów obfitowało
w wiele atrakcji. Przepiękny wieniec gminy Brwinów zwyciężył 2 tygodnie później w konkursie na dożynkach powiatowych. Gmina Brwinów zaprezentuje się także na uroczystościach wojewódzkich, reprezentując cały powiat pruszkowski.

Ś

więto plonów rozpoczęła msza św. odprawiona
przez ks. kan. Wojciecha Osiala, proboszcza
parafii św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej oraz ks.
Ryszarda Piekuta z Brwinowa, który w kazaniu
nazwał dożynki szczególnym czasem wyrażania
wdzięczności za trud, za to, co powstało z darów
nieba. Gospodarz gminy – burmistrz Arkadiusz
Kosiński – mówił o dumie i wdzięczności, które
czuje trzymając w rękach chleb: „Życzę rolnikom i wszystkim mieszkańcom wsi dużo zdrowia i pomyślności, zawsze udanych plonów
oraz siły i wytrwałości. By w ich domach nigdy nie zabrakło chleba”. Podziękował za
organizację dożynek dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Annie Sobczak oraz
wszystkim, którzy przygotowali wspólne
świętowanie.

cą Urszulą Wojciechowską oraz radni gminy Brwinów na
czele z wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej w Brwinowie: Sophią van de Boel i Zbigniewem Kurządkowskim.
Starostowie dożynek tradycyjnie przekazali burmistrzowi bochen chleba. Ten wspólnie z sołtysami rozdawał nieduże, pachnące dożynkowe bochenki uczestnikom mszy.
Sołectwa Domaniew i Koszajec podzieliły się własnymi plonami: miodem z domaniewskiej pasieki i jajkami
od koszajeckich kur.
la najmłodszych Gminny Ośrodek
Kultury przygotował edukacyjne zabawy, które uświadamiały, dlaczego ważna jest w przyrodzie dbałość o pszczoły.
Różnokolorowe stoiska z zabawkami i
dmuchane zjeżdżalnie cieszyły się dużą
popularnością. Dorosłym smakowała
grochówka z kuchni polowej i świeży
śród zaproszonych gości w Żół- chleb ze smalcem i ogórkiem. Na scenie
winie była obecna wicestarosta królowały przeboje z 90. i nowe utwory
Agnieszka Kuźmińska, radni powiatu zespołu Fanatic oraz Sound Force.
pruszkowskiego na czele z przewodniczą-

W

D

W (4)

Dożynki!

przedszkola w Brwinowie przy
ul. Piłsudskiego (formalnie będzie działać jako filia przedszkola
nr 1). Mimo problemów z wykonawcą nadal realny jest planowany termin jego uruchomienia: IV
kwartał 2014 r.

becnie trwa modernizacja
torów linii dalekobieżnej. Na
terenie Brwinowa zostaną zamontowane ekrany dźwiękochłonne,
które wymuszą likwidację „dzikich przejść”, ale w planie modernizacji projektowanej przed
2010 r. nie przewidziano wykonania dodatkowej przeprawy. Tego
typu decyzje zapadają z dużym
wyprzedzeniem i wprowadzenie
tak dużych zmian do projektu
nie było już możliwe. Burmistrz
Arkadiusz Kosiński od wielu miesięcy prowadził zatem z zarządem
PKP PLK rozmowy dotyczące kolejnej modernizacji linii podmiejskiej, która prowadzona będzie w
latach 2017-2018. – Kolejarze dali
się przekonać i uwzględnili budowę przejścia pieszo-rowerowego

Konkurs dla właścicieli
ogrodów i ogródków

FOT. URZ ĄD GMINY BRW
INÓ

P

„Tunel” pieszo-rowerowy w Brwinowie

FOT. URZĄD GMINY BRWINÓW (PR)

w dwóch Słowach

Na zdjęciach z lewej: Dożynkowa scenografia. Poniżej: Wieczorna potańcówka na dechach: „Rzeki przepłynąłem, góry pokonałem...”
Z prawej: Nagrodzony wieniec został wykonany przez Annę i Piotra Siwczuków. Poniżej: W tym roku starostami dożynkowymi byli
Małgorzata Szewczyk z Milęcina oraz sołtys Moszny Jan Wojciechowicz.
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Kolor w zieleni, czyli iluminacja w parku
Na jedną noc park miejski w Brwinowie zabłyśnie niezwykłym światłem. Pokaz iluminacji stworzy scenografię dla koncertu utworów fortepianowych.
Podczas marcowego Zgromadzenia Ogólnego
Związku Miast Polskich burmistrz Arkadiusz
Kosiński wygrał dla Brwinowa darmowy pokaz nocnej iluminacji miejskiej przestrzeni
publicznej. Wykona go firlma LBL Lighting
Philips. Mieszkańcy komentujący tę informa-

cję na Facebooku, w większości głosowali za
zrealizowaniem pokazu w parku. Iluminację będzie można podziwiać przy dźwiękach
muzyki fortepianowej. Koncert w sobotę
20 września organizuje Gminny Ośrodek
Kultury (plakat poniżej w „Zaproszeniach”).

z a p r o s z e n i e

Sierpniowe uroczystości (1 i 15 VIII)
Krótka relacja dla tych, którzy z powodu wakacyjnych wyjazdów nie mogli
przyjść na brwinowskie obchody ważnych rocznic 1 i 15 sierpnia: Oprócz uczestniczenia w oficjalnych uroczystościach i mszach w intencji Ojczyzny, mieszkańcy Brwinowa chętnie włączali się we wspólne śpiewanie, licznie przybyli na koncert w Zagrodzie, a do parku miejskiego – na pokaz filmu.

1

sierpnia dźwięk syren dał znak do rozpoczęcia uroczystych obchodów 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Zatrzymały się samochody przejeżdżające
przez Rynek, gdzie przy pomniku Armii Krajowej odbyły się główne uroczystości.
W imieniu mieszkańców wieniec przed pomnikiem AK złożyli burmistrz Arkadiusz
Kosiński oraz przewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Rakowiecki. Nie zabrakło
licznych delegacji z kwiatami, w tym m.in. posłanki na Sejm RP Barbary Czaplickiej.

z a p r o s z e n i e

P

otem przyszła kolej na wspólne śpiewanie piosenek powstańczych, zorganizowane przez Fundację Akademia Profil. Wystąpili: Liliana Cercel-Podkul, Karol Podkul, Piotr Janiec oraz Piotr Krukowski. Zgromadzeni na Rynku mieszkańcy otrzymali śpiewniki i dołączali się do śpiewu. O godz. 18.00 w kościele św. Floriana ksiądz
proboszcz Maciej Kurzawa odprawił mszę świętą w intencji poległych w Powstaniu.
Po mszy wystąpił, grający na saksofonie, 88-letni Eugeniusz Szewczyk.

W

ieczorem
Stowarzyszenie Projekt Brwinów zorganizowało
w parku miejskim
projekcję
filmu
„Tamta historia”, w
którym uczestnik
Powstania
Warszawskiego, wieloletni mieszkaniec
Brwinowa, porucznik Stanisław Rumianek wspomina wydarzenia z 1944 roku. Bohater filmu był obecny na projekcji. Po jej zakończeniu otrzymał od widzów gromkie brawa, przyjmował
wyrazy uznania za bohaterstwo i najlepsze życzenia.

15

sierpnia przypadała 93. rocznica Cudu nad Wisłą. Obchody rocznicowe rozpoczęła uroczysta msza św., odprawiona przez proboszcza parafii
św. Floriana w Brwinowie ks. kan. Macieja Kurzawę.
Przed Pomnikiem Niepodległości wystąpił burmistrz
gminy Brwinów, który w swoim przemówieniu podkreślił znaczenie walki o wolność i niepodległość.
– W roku 1920 zostały zatarte podziały miedzy partiami, między ludźmi spierającymi się o swoją wizję rozwoju Polski po odzyskaniu niepodległości.
Wówczas najważniejsza była Polska i jedność walki o Ojczyznę. Musimy pamiętać o tym także teraz:
Polska jest jedna – mówił burmistrz Arkadiusz Kosiński. Nawiązał też do historii Pomnika Niepodległości wzniesionego w Brwinowie w 1930 r. i do postaci doktora Stanisława Skudry, który stał na czele
komitetu jego budowy. Głos zabrał też obecny na uroczystościach Stefan Wolcendorf,
żołnierz AK i honorowy obywatel gminy Brwinów, który mówił o Brwinowie i jego
bogatej historii oraz pamięci o tych, którzy walczyli o wolność.
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P

o południu w dworku
Zagroda zabrzmiały
popularne szlagiery międzywojnia, m.in. „Tango milonga”, „Tulipany”,
„Jesienne róże”, przeboje
wykonywane m.in. przez
Mieczysława Fogga, tanga
oraz fokstroty. Wystąpił
Rafał Grozdew z orkiestrą
Maćka Kierzkowskiego.

o g ł o s z e n i e

Najbliższe przetargi już 30 września 2014 r.

Warunkiem przystąpienia do jest wpłacenie do 24 września br.
wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.

Działki na sprzedaż

Więcej informacji:
Referat Gospodarki
Nieruchomościami,
Urząd Gminy Brwinów
ul. Grodziska 12, pok. 204
tel. 22-738-26-13 lub -53

Więcej informacji o działkach gminnych w internecie na stronie: www.OFERTA.BRWINOW.PL

