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KONSULTACJE ••• Koncepcja zagospodarowania parku miejskiego w Brwinowie ••• KONSULTACJE

Są duże szanse na to, że park
miejski w Brwinowie rzeczywiście stanie się zielonym sercem
miasta i wymarzonym miejscem odpoczynku i rekreacji dla
mieszkańców. Przez cały maj
będą trwały konsultacje nowej
koncepcji jego zagospodarowania, a pierwszy etap rewitalizacji rozpocznie się jeszcze
w tym roku kalendarzowym.
ładze Brwinowa zdecydowały już o rozpoczęciu
rewitalizacji: radni poparli pomysł burmistrza Arkadiusza Kosińskiego i podczas XXIII sesji
w dniu 8 kwietnia podjęli uchwałę, w której przeznaczyli na ten cel
pozyskaną w tym roku dodatkową
kwotę 1,7 mln złotych.

W

Ś

rodki zapisane w tegorocznym
budżecie powinny wystarczyć
na założenie w parku monitoringu wizyjnego, oświetlenia parkowego oraz zbudowanie chodnika
wzdłuż głównego ciągu komunikacyjnego od bramy parku
do wyjścia na ul. Przejazd. Ponieważ park znajduje się pod opieką
konserwatora zabytków, więc konieczne były dodatkowe uzgodnienia. Dzięki rozmowom udało
się rozwiązać trudne kwestie,
które mogły utrudnić podjęcie
prac. W planach na 2012 r. jest też
ogłoszenie przetargu i realizacja
prac związanych z budową chodnika wraz z oświetleniem i monitoringiem. Burmistrz Arkadiusz
Kosiński nie zamierza jednak na
tym poprzestać: w ciągu kolejnych

lat w parku powinny pojawić się
alejki, mostki, urządzenia do rekreacji i inne.

C

hcąc prowadzić te działania
w przemyślany sposób, warto mieć całościową koncepcję i
realizować ją krok po kroku w
miarę dostępnych środków. Projekt jest próbą wskazania rozwiązań, które mają uczynić z parku
pełnowartościową
przestrzeń
publiczną, miejsce chętnie odwiedzanym przez mieszkańców i
stanowiące wizytówkę Brwinowa.

N

owa koncepcja została już zaprezentowana na sesji Rady
Miejskiej w dniu 25 kwietnia, a
wcześniej 17 kwietnia na spotkaniu burmistrza Arkadiusza

Kosińskiego z brwinowskimi
organizacjami pozarządowymi.
Zgłaszane opinie i uwagi, zarówno z punktu widzenia fachowców
z różnych dziedzin, jak też użytkowników parku, pomogą w jej
ostatecznym dopracowaniu.
Mieszkańcy mogą zapoznać się
z koncepcją zagospodarowania
parku na stronie internetowej
www.brwinow.pl (wejście przez
baner pod menu z lewej strony).

Uwagi
można
nadsyłać
do końca maja na adres Urząd
Gminy Brwinów, ul. Grodziska
12, 05-840 Brwinów lub mailem:
konsultacje@brwinow.pl

w dwóch Słowach
Plac zabaw „Nivea” w parku
Wkrótce zaczną się prace przy
budowie placu zabaw w parku
w Brwinowie. Przekazanie
terenu wykonawcy nastąpiło
w ostatnich dniach kwietnia.

Prawie 400 tys. zł dotacji
na pomniki przyrody
W konkursie „Ochrona przyrody poprzez pielęgnację zieleni”
Brwinów pozyskał największą
na Mazowszu dotację na pielęgnację pomników przyrody:
pokryje ona 80% kosztów prac.
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rogram „Interwencje Jolanty Erol” o budowie Orlików na Mazowszu
mógłbym nazwać: „Jak inni nie dali rady, a myśmy sobie poradzili...”
Wiele samorządów straciło dotacje. W Brwinowie byliśmy mądrzejsi
[www.tvp.pl/warszawa/publicystyka/interwencje-jolanty-erol, program z 5.04.2012]
przed szkodą.
				 - Arkadiusz Kosiński, burmistrz gminy Brwinów

w dwóch Słowach
Urząd Gminy: zmiany
godzin urzędowania
w czerwcowe piątki

"Radosna szkoła" w ZS 1
oraz Otrębusach
Gmina Brwinów pozyskała
kolejne dotacje na budowę
i modernizację w 2012 r. przyszkolnych placów zabaw:
100 tys. zł dla szkoły w Brwinowie oraz ponad 115 tys. zł
dla szkoły w Otrębusach.

Planowe kontrole
Urząd gminy może dokonywać
(i dokonuje) kontroli umów
na wywóz odpadów i nieczystości: przez dwa lata należy
także przechowywać dowody
uiszczania opłat za te usługi.
Za ich brak grożą kary. Gdzie
jest to możliwe: opłaca się
podłączać do kanalizacji...
o g ł o s z e n i e

W szybkim tempie idą do przodu prace budowlane związane z
budową kanalizacji sanitarnej w ramach projektu „Czyste życie
– kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy
Brwinów”. W maju i czerwcu prace będą prowadzone jednocześnie
w obu częściach miasta, w Otrębusach i Kaniach.
Wykonawcy planują wykonanie w najbliższych tygodniach prac związanych z budową kanalizacji oraz odtworzeniem nawierzchni tam,
gdzie budowa została już zakończona.
Brwinów na północ od torów PKP:
prace kanalizacyjne w ul. Wygonowej oraz odtworzenie nawierzchni
ulic: Mickiewicza, Słowackiego, Skudro, Żurawia;
Brwinów na południe od torów PKP:
ul. Borkowa – prace kanalizacyjne, ul. Brzozowa (pomiędzy ul. Kępińską
a ul. Piaskową) – odtworzenie nawierzchni, ul. Gdańska, ul. Jaśminowa
(pomiędzy ul. Kępińską a Lilpopa) i ul. Kępińska – prace kanalizacyjne, ul. Komorowska (pomiędzy ul. Graniczną i Pruszkowską) – odtworzenie nawierzchni, ul. Kościuszki (na wschód od ul. Kraszewskiego),
ul. Kraszewskiego (pomiędzy ul. Kępińską i Pszczelińską), ul. Lilpopa (pomiędzy ul. Piastową a ul. Obwodnica) – prace kanalizacyjne,
ul. Lilpopa (pomiędzy ul. Zamkową a ul. Raszyńską) – odtworzenie nawierzchni, ul. Myśliwska (pomiędzy ul. Grodziską a Żwirową) – odtworzenie nawierzchni, ul. Otrębuska z sięgaczem (od ul. Pszczelińskiej) i ul.
Partyzantów (pomiędzy ul. Obwodnica a ul. Otrębuską) – prace kanalizacyjne, ul. Paszkowskiego (pomiędzy ul. Kępińską a ul. Prusa) i ul. Piastowa (pomiędzy ul. Kępińska a ul. Lilpopa) – odtworzenie nawierzchni,
ul. Poprzeczna (pomiędzy ul. Dębową a Kruczą), ul. Pruszkowska (od
ul. Peronowej) oraz ul. Raszyńska (pomiędzy ul. Kępińską a Lilpopa) –
prace kanalizacyjne, ul. Sosnowa (pomiędzy ul. Brzozową a ul. Obwodnica) – odtworzenie nawierzchni, ul. Świerkowa (na odcinku pomiędzy
ul. Myśliwską a ul. Sportową) – prace kanalizacyjne;
Budowa kanalizacji w Otrębusach:
ulice: Głowackiego, Łąkowa, Łosia, Orzechowa, Poziomki, Projektowana, Różana, Słowackiego, Tulipanowa, Wiejska;
Budowa kanalizacji w Kaniach:
ulice: Cicha, Chopina, Leśna, Moniuszki, Nadarzyńska, Piłsudskiego, Promienna, Słoneczna, Słowicza, Spacerowa, Spokojna, Wiśniowa,
Zdrojowa, Źródlana, Żurawieńcowa.
Projekt „Czyste życie – kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na
terenie Gminy Brwinów” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Burmistrz
Gminy Brwinów

dyrektor

Podłączenie do kanalizacji:

Zespołu Szkół nr 1
w Brwinowie
termin składania ofert:
do 21 maja 2012 r.

dyrektor

Zespołu Szkół
Ogólnokształcących
w Brwinowie
przy ul. Żwirowej 16

termin składania ofert:
do 11 czerwca 2012 r.
Więcej informacji w Biuletynie
Informacji Publicznej
oraz na stronie internetowej
www.brwinow.pl

Udało się znaleźć sposób na rozwiązanie problemu braku mieszkań
socjalnych w gminie Brwinów: na ten cel zostanie zakupiony budynek hotelowy w Mosznie.

B

udynek
dawnego
hotelu robotniczego od kilku lat był wynajmowany przez
Urząd Do Spraw Cudzoziemców: mieścił się tam ośrodek,
do którego trafiali obcokrajowcy starający się w Polsce o status
uchodźcy. Umowa najmu wygasa
z końcem czerwca i już nie zostanie przedłużona.
łaściciele nieruchomości
zwrócili się do gminy Brwinów z propozycją jej sprzedaży.
Negocjacje pozwoliły na osięgnięcie kompromisu: stanęło na kwocie 4,44 mln zł, która będzie rozłożona na 3 lata. – Jest długa kolejka
rodzin oczekujących na przydział
mieszkań socjalnych; są to np.
osoby, które mieszkają w budynkach przeznaczonych do rozbiórki, albo takie, co do których sąd
wydał wyrok eksmisyjny. Prawo
zobowiązuje gminę do zapewnienia im lokalu mieszkalnego
– wyjaśnia burmistrz Arkadiusz
Kosiński. Pozyskanie tylu miesz-

W

kań socjalnych pomoże rozwiązać
bardzo wiele konkretnych problemów kilkudziesięciu rodzin. Zgodę na dokonanie takiej transakcji
wyraziła już Rada Miejska.

P

ierwsze rodziny powinny zamieszkać w Mosznie jeszcze w
tym roku. Budynek nie wymaga
gruntownego remontu: dotychczasowi właściciele zadbali o jego
utrzymanie w dobrym stanie,
m.in. poprzez remont elewacji
oraz wymianę okien. Obecnie
jest w nim 59 lokali mieszkalnych
(prawie 1500 m kw. powierzchni mieszkalnej). Na samodzielne
mieszkanie zostanie też zaadaptowany pokój lekarski. Gmina próbuje pozyskać fundusze z rządowego programu umożliwiającego
otrzymanie dofinansowania na
zakup nieruchomości na cele komunalne i socjalne. – Czy się uda,
nie wiem, ale próbować powinniśmy – stwierdził Burmistrz. Dokumenty zostały złożone.

Uchwały XXIII sesji Rady Miejskiej

ogłasza konkurs
na następujące stanowiska:

przy ul. Piłsudskiego 11

Moszna: 60 mieszkań socjalnych

W

dla mieszkańców północnego Brwinowa

dniach 26 i 27 kwietnia odbyły się spotkania informacyjne, na które zostali zaproszeni
mieszkańcy tych ulic północnego
Brwinowa, w których została zakończona budowa kanalizacji.

M

ieszkańcy mogą już przyłączać swoje posesje do nowej
infrastruktury. Podczas spotkań
burmistrz Arkadiusz Kosiński
oraz pełnomocnik ds. projektu
„Czyste życie” Adam Adamczyk
wyjaśniali kwestie dotyczące np.
starych planów przyłączy kanalizacyjnych – dzięki zmianom
w prawie budowlanym i staraniom urzędu gminy zachowały

one ważność. Wybudowanie przyłączy leży w gestii mieszkańców,
którzy sami będą wybierać wykonawców. Ważne jest dopełnienie wszelkich formalności, także
geodezyjnych: warto upewnić się,
czy firma budująca przyłącze załatwi również i tę kwestię. Odbioru
gotowego przyłącza dokona pracownik Urzędu Gminy Brwinów
przed zasypaniem wykopu.
iele osób zgłaszało problem
zniszczenia nawierzchni
dróg. Przy tego typu pracach jest
to nieuniknione, ale urząd gminy egzekwuje od wykonawcy ich
poprawę: uwagi należy zgłaszać w
referacie JRP przy ul. Kościuszki.

W

P

odczas sesji w dniu 11 kwietnia 2012 r. radni przegłosowali kilkanaście uchwał, w tym m.in. upoważnili burmistrza gminy Brwinów
do podpisania z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowy na zaciągnięcie pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej we wsiach Moszna, Domaniew i Domaniewek
w łącznej wysokości 9.658.592 zł. Ta inwestycja jest konieczna: ze względu na znaczną gęstość zaludnienia (przeliczaną jako liczbę osób na kilometr sieci) gmina Brwinów narażałaby się na płacenie kar z tytułu
niespełniania unijnych wymogów dotyczących ekologii. Całkowita
wartość inwestycji to blisko 13,4 mln zł.
chwalony został „Plan odnowy miejscowości Parzniew”: dokument
opisujący potrzeby miejscowości i plany jej rozwoju na najbliższe
lata. Jego przyjęcie konieczne było do złożenia wniosku o dofinansowanie kwotą 100 tys. zł z funduszy unijnego PROW budowy boiska w Parzniewie. Radni przegłosowali też statuty Gminnego Ośrodka Kultury
oraz Biblioteki Publicznej im. Wacława Wernera w Brwinowie.

U
Z

ostały ustalone nowe opłaty za przedszkola publiczne prowadzone
przez gminę Brwinów. Gmina Brwinów już obecnie płaci za każde dziecko w swojej placówce ponad 900 zł miesięcznie. Ze względu
na 5-godzinny bezpłatny pobyt dzieci, są rodziny, dla których nowe
zasady oznaczały zmniejszenie opłat za przedszkole, podczas gdy samorząd musi pokryć wzrost kosztów energii, wody itp. oraz wzrost wydatków na płace nauczycieli przedszkola. Aby chociaż częściowo zbilansować te podwyżki, konieczna była zmiana w opłatach.

Fot. PR (2)

W piątek 8 czerwca (dzień
po uroczystości Bożego Ciała)
Urząd Gminy Brwinów będzie
nieczynny, ale we wszystkie
kolejne czerwcowe piątki zostaną przedłużone godziny
urzędowania - do godz. 16.00.

„Czyste życie” w maju i czerwcu

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

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)

ratusz 3
Biuletyn informacyjny
Urzędu Gminy Brwinów

Budynek Urzędu Gminy przy ul. Kościuszki 4a
sekretariat zastępcy burmistrza S. Walendowskiego (tel. 22 738 25 66)
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w dwóch Słowach
Pamięć o Janie Pawle II

Katyń - ocalić od zapomnienia
Podczas uroczystości, które odbyły się w Brwinowie 21 kwietnia,
zostały zasadzone dęby dla czterech spośród ponad 21 tysięcy bohaterów zbrodni katyńskiej. W szczególny sposób upamiętnieni
zostali: kpt. Stanisław Leszek Frentzel, kpt. Stanisław Dembecki,
mjr Józef Kozłowski oraz kpt. Eugeniusz Wolański.
intencji zamordowanych w 1940 r. odprawiona została msza. Po niej
zgromadzeni udali się kolejno w miejsca sadzenia dębów (na terenie
parafii przy ul. Biskupickiej oraz na terenie ZS nr 1 przy ul. Piłsudskiego).
W uroczystościach uczestniczyło kilkaset osób, wśród nich rodziny katyńskie, reprezentanci władz – poseł Barbara Czaplicka oraz przewodnicząca
Rady Powiatu Pruszkowskiego Urszula Wojciechowska i grupa radnych
Rady Miejskiej w Brwinowie na czele z przewodniczącym Sławomirem
Rakowieckim. Burmistrz Arkadiusz Kosiński w szczególny sposób powitał
pana Józefa Bocheńskiego – opiekuna miejsc pamięci i inicjatora włączenia
się gminy Brwinów do akcji „Katyń... ocalić od zapomnienia”. Ten z kolei
zwrócił się przede wszystkim do młodzieży, przekazując jej we wzruszających słowach doświadczenie swojego pokolenia i apel o pamięć o historii.

Fot. PR (8)

W
Na zdjęciu: Grupy Historyczna
„Zgrupowanie Radosław” przygotowała rekonstrukcję. Wielkie brawa
należą się też uczniom oraz nauczycielom ZS nr 1, którzy wspólnie opracowali bogaty program artystyczny
oraz okolicznościową wystawę.

Na zdjęciach
powyżej:
W sadzeniu dębów
uczestniczyli
m.in. członkowie rodzin.
Na wystawie w szkole można było
obejrzeć fotografie, listy oraz dokumenty z archiwów rodzinnych.

U

roczystość została zorganizowana przez Gminę Brwinów
oraz Zespół Szkół nr 1 we współpracy z Archiwum Państwowym
m.st. Warszawy i jego ekspozyturą
w Milanówku, IPN, parafią św. Floriana w Brwinowie i św. Krzysztofa
w Podkowie Leśnej i przy wsparciu
finansowym Fundaci Banku Zachodniego WBK w ramach programu „Bank Ambitnej Młodzieży”.

Rocznica beatyfikacji Jana
Pawła II stała się okazją
do wspominania jego postaci
i nauki: w połowie kwietnia
w ZS nr 2 został zorganizowany II Koncert Talentów
pod hasłem "Wy jesteście
przyszłością narodu...".

1 maja na placu Jana Pawła II
odbył się wieczór wspomnień
poświęcony naszemu Papieżowi.

Szczepienia przeciw HPV
Trwa akcja finansowanych
przez gminę Brwinów szczepień dziewcząt przeciwko
HPV. Drugą dawkę szczepień
będą przyjmować w dniach
16 i 17 maja.

3 maja w Brwinowie: uroczystości święta
Konstytucji i odsłonięcie figury Matki Boskiej
Mimo długiego weekendu i pięknej pogody, zachęcającej do wypoczynku
we własnych ogrodach lub z dala od miasta, wiele osób zdecydowało się na
udział w trzeciomajowych uroczystościach: przed południem na placu Jana
Pawła II odbyły się obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Wieczorem została odsłonięta nowa figura u zbiegu ulic Grodziskiej i Sportowej.
roczystości rozpoczęła msza odprawiona
ieszkaniec Brwinowa, arprzez ks. Macieja Kurzawę. Burmistrz
tysta plastyk i konserwator
Arkadiusz Kosiński w swoim przemówieniu zabytków, Jakub Stanisław Kopod Pomnikiem Niepodległości poruszył rzeń wykonał formę nowej figury.
temat patriotyzmu, wychowania młodzieży W prace włączył się także prof. Stai wspólnej troski o Ojczyznę, także w wymia- nisław Słonina, wybitny rzeźbiarz,
rze małej ojczyzny: miejscowości i gminy.
były dziekan wydziału rzeźby
ednym z przykładów takich działań było i rektor warszawskiej ASP. Burodbudowanie figury Matki Boskiej stojącej mistrz Kosiński dziękował także
przy ul. Grodziskiej, która została doszczęt- księżom oraz członkom komitetu:
nie zniszczona w listopadzie podczas kolizji radnym Wandzie Chrzanowskiej
samochodów. Udało się to dzięki staraniom i Krzysztofowi Falkowskiemu
społecznego komitetu odbudowy, przy zgod- oraz reżyserowi Waldemarowi
nej współpracy parafii, Urzędu Gminy Brwi- Matuszewskiemu. Do końca maja
nów oraz Starostwa Powiatowego: dawna fi- komitet będzie prowadził zbiórkę
gura stała bowiem w pasie drogi powiatowej. na pokrycie kosztów odbudowy.

U

M

J

Komitet Odbudowy Figury Matki Boskiej
Brwinów, ul. Rynek 20 numer konta: 02 9291 0001 0099 0486 2000 0010

Wspomnienie o honorowym obywatelu Brwinowa: zmarł Adam Krupkowski

Fot. archiwum ŚZŻAK środowisko "Bąk"

W

piątek 6 kwietnia zmarł
pan Adam Krupkowski:
urodzony 22 czerwca 1917 r. w
Moskwie, mieszkaniec Brwinowa
i honorowy obywatel gminy.

Z

uchwały Rady Miejskiej, nadającej Panu Adamowi Krupkowskiemu Honorowe Obywatelstwo gminy Brwinów (uchwała
nr IX/63/2007 z dnia 26 kwietnia
2007 r.): Pan Adam Krupkowski
jest mieszkańcem Brwinowa od
1918 r. Odznaczony został Krzy-

żem Armii Krajowej i Medalem
Wojska - otrzymanymi z Londynu
przy piśmie Koła Byłych Żołnierzy AK; posiada legitymację Akcji
„Burza” wydaną z okazji 50-lecia
Powstania Warszawskiego i legitymację Odznaki Weterana Walk
o Niepodległość. W roku 1940 Pan
Adam Krupkowski został zaprzysiężony w Konfederacji Narodu
pod pseudonimem „Flawiński” a
później jako członek Armii Krajowej - pod pseudonimem „Wrzos”.

W roku 1975 został odznaczony
Złotą Odznaką „Za zasługi dla
województwa
warszawskiego”;
członek Towarzystwa Przyjaciół
Brwinowa. Jego rodzinny dom w
Brwinowie stał się głównym lokalem konspiracyjnym Konfederacji
a później Armii Krajowej (ten dom
otrzymał kryptonim „Belweder”),
gdzie odbywały się szkolenia obchodzenia się z bronią, skrócony
kurs podchorążych piechoty, zebrania organizacyjne i narady.

W

późniejszych latach pan
Adam Krupkowski włączał się w działania społeczne. Był
członkiem Towarzystwa Przyjaciół Brwinowa, a jednym z ostatnich jego działań było zorganizowanie podczas Europejskich Dni
Dziedzictwa w 2007 r. wystawy
fotograficznej „Na tatrzańskich
szlakach” – był to owoc jego podróżniczych pasji i górskich wędrówek po Tatrach.
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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. Kościuszki,
w Gminnym Ośrodku Kultury, Bibliotece Miejskiej w Brwinowie i jej filii w Otrębusach oraz u sołtysów
– pracownicy Urzędu Gminy oraz wolontariusze dostarczają go do skrzynek pocztowych.
Prosimy o zgłaszanie uwag na temat „Ratusza”: na podany obok adres redakcji, e-mailem
lub na forum.brwinow.pl w dziale „Konsultacje”.

i m p r e z a p o d pat r o n at e m
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Pierwsze zawody Ligi Jujitsu Dzieci

Fot. Ulisses Team

W sobotę 21 kwietnia
odbyła się inauguracja Brwinowskiej
Ligi Jujitsu Dzieci.
W zawodach uczestniczyło 60 reprezentatów 6 klubów
sportowych. Młodzi
adepci sztuk walki
podziwiali też umiejętności gości specjalnych: wystąpiła
Agnieszka Chlipała,
mistrzyni świata w
jujitsu z 2004 i mistrzyni Polski w newaza z 2010 r. oraz Marek Kręcielewski – wielokrotny mistrz Polski judo, zdobywca brązowego medalu mistrzostw
świata jujitsu z 2010 r., członek kadry narodowej judo od 2004 r.
zym różni się jujitsu od judo? szawy, prowadzona przez Marka
Wyjaśnia to organizator za- Kręcielewskiego. Organizatorzy
wodów UKS Ulisses Team An- Brwinowskiej Ligi Jujitsu – UKS
drzej Pilipczuk: jujitsu jest znacz- Ulisses Team – mają powody do
nie bardziej wszechstronne. Od zadowolenia z występu własnych
zawodników wymaga się bowiem zawodników. Jak mówi Andrzej
wysokich umiejętności w trzech Pilipczuk, na wyróżnienie za
zgoła odmiennych dziedzinach: ogromną wolę walki i zacięte powalce na dystans z wykorzysta- jedynki niejednokrotnie z barniem uderzeń rękami i kopnięć, dziej doświadczonymi rywalami
walce judo w tzw. stójce, oraz wal- zasłużyli: Beata Kujawa (I miejki w parterze. Nie ma przy tym sce), Wioletta Łukomska i Adrian
nokautów jak w MMA, ponieważ Chmielewski (II miejsca) oraz
zabronione jest uderzanie pięścią Waldemar Zdybel ( IV miejsce).
w twarz/głowę oraz wykonywanie
awody sędziowali Warszawkopnięć na głowę. Generalnie –
sko-Mazowieckiego Związku
premiowani są zawodnicy potraJudo:
Maciej Jeżółkowski i Jerzy
fiący płynnie przechodzić między
Gajowniczek.
Współorganizatoposzczególnymi fazami walki,
rem
imprezy
był
Ośrodek Kultury
stawiający bardziej na szybkość,
w
Brwinowie.
Patronat
nad Brwitaktykę i technikę, niż na siłę.
nowską Ligą Ju Jitsu Dzieci objęiekwestionowanym
zwyli starosta pruszkowski Elżbieta
cięzcą zawodów okazała się
Smolińska oraz burmistrz gminy
ekipa Safari Judo Team z WarBrwinów Arkadiusz Kosiński.

Wielki artysta w małym mieście

w dwóch Słowach

Tadeusz Łapiński prezentował swoje grafiki w największych światowych muzeach w Nowym Jorku i Tokio. W sobotę 12 maja przyjedzie do Brwinowa. Początek wernisażu w Ośrodku Kultury o 18.00.

Włoskie piątki są (w) OK

Tadeusz Łapiński nazywany jest geniuszem litografii. Na co dzień jest
profesorem Uniwersytetu Maryland w USA. Przede wszystkim jest jednak wybitnym abstrakcjonistą, wynalazcą „tęczowego” druku tzw. Split
Color lub Rainbow, którą zachwycił Amerykę. W twórczości stosował
głównie technikę barwnej litografii, eksperymentując z dużą ilością
barw i wielokrotnym drukowaniem.
i m p r e z a p o d pat r o n at e m

Burmistrza Gminy Brwinów

Vivaldi, kwartet Prima
Vista i prof. Kulka

19 maja podczas finału konkursu plastycznego „Obraz
muzyką inspirowany”,
który odbędzie się o g.18.30
w Zagrodzie przy ul. Grodziskiej 57 w Brwinowie, zagrają
kwartet Prima Vista oraz
gość specjalny, skrzypek
Konstanty Kulka.
.

C

Japonia w Brwinowie
25 maja o godz. 18.00
Gminny Ośrodek Kultury
rozpoczyna cykl „Kultura
wszystkich stron świata”.
Na początek Japonia: taniec,
sztuka i literatura oraz..
kodeks bushido.

Z

UWAGA: zapisy
na "Lato w mieście"
ruszają od 1 czerwca!

N

				

18 maja spotkanie muzyczne:
„Włochy, królestwo skrzypiec
i skrzypków”: gratka dla
miłośników muzyki włoskiej.

Zgłoszenia będą przyjmowane drogą mailową na
adres ok@ok.brwinow.pl

Wolontariusze - dzieciom

z a p r o s z e n i e

Fundacja Kredyt Banku
przyznała granty na projekty
wolontariackie. Jeden z nich
– teatralny – zrealizowany
zostanie w Gminnym Ośrodku Kultury w Brwinowie.
Rozpoczęły się warsztaty dla
dzieci i młodzieży: „Usłysz
mnie – dzieci do rodziców”
to projekt nawiązujący do
twórczości Janusza Korczaka.

Nasze kapliczki

Komitet odbudowy figury Matki
Boskiej planuje wydanie publikacji
na temat przydrożnych kapliczek
i figur świętych z terenu gminy Brwinów. Prosimy o przekazywanie informacji na ich temat, historii ich powstania oraz
dawnych i obecnych fotografii
do Gminnego Ośrodka Kultury
lub parafii św. Floriana w Brwinowie.

facebook.com/Brwinow
W następnym „Ratuszu”:
o nagrodzie dla jednej
z najlepszych facebookowych
stron instytucji publicznych
w Polsce 

