Piraci, uwaga!

Witamy inwestorów

Festiwal Otwarte Ogrody

Burmistrz przekazał policji
nowy radar: tak walczymy
z piratami drogowymi.
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Renomowane firmy znajdują
w gminie Brwinów atrakcyjne
lokalizacje dla swoich inwestycji.
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Imprezy kulturalne w Otwartych Ogrodach
(23/24 czerwca) to jedne z wielu czerwcowych
propozycji Gminnego Ośrodka Kultury
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Biuletyn informacyjny Urzędu Gminy Brwinów
w dwóch Słowach
Konsultacje koncepcji
zagospodarowania parku
Z końcem maja minął termin
przesyłania uwag i opinii
na temat koncepcji zagospodarowania parku miejskiego.

Merytoryczne uwagi zostaną
przeanalizowane przez burmistrzów, pracowników Urzędu
Gminy Brwinów oraz autorów
koncepcji zagospodarowania
parku. Podsumowanie konsultacji nastąpi podczas spotkania
burmistrza Arkadiusza Kosińskiego w mieszkańcami
(zaproszenie na stronie 2)
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Wiosenne weekendy: pełne imprez kulturalnych i sportowych
Od Brwinowskiej Wiosny Artystycznej po doroczny Piknik
Rodzinny: kalendarz imprez
majowych – kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych – był
bardzo bogaty. Warto na bieżąco śledzić kalendarium na
stronie brwinow.pl i spoglądać na plakaty pojawiające się
na tablicach informacyjnych.
W czerwcu też będzie się działo...
Na zdjęciu obok: Piknik Rodzinny
26 maja przyciągnął całe rodziny.
Wspólna zabawa, loteria, rodzinny konkurs wiedzy o Brwinowie
i nie tylko, nadmuchiwany zamek,
wata cukrowa i niezliczone atrakcje... Organizatorzy – Parafia św.
Floriana w Brwinowie, Gminny
Ośrodek Kultury oraz Środowiskowy
Ośrodek Pomocy Społecznej wraz ze
wspomagającymi ich społecznikami
i stowarzyszeniami – znaleźli receptę
na znakomitą rodzinną imprezę.

z a p r o s z e n i e

Zdjęcie poniżej: Brwinowska Wiosna Artystyczna już tradycyjnie zagościła nie tylko w parku w Brwinowie, ale także w Ogrodzie Rzeźb Juana
Soriano w Owczarni. Kapryśna pogoda sprawiła, że koncert pieśni rosyjskich w wykonaniu Leonida Volodki odbył się tam w scenerii wystawy
fotograficznej "Frida Kahlo – z jej albumu". Mimo tych zmartwień, które
spadły na głowę inicjatorki BWA Barbary Batyry, wszystko się udało!
Małe zdjęcia obok: Dzień wcześniej na scenie w parku miejskim prezentowały się młode talenty brwinowskie: m.in. zespoły muzyczne, grupy
teatralne i taneczne. Gwiazdami wieczoru był fortepianowy duet boogie
wogie: Robert Roth (Austria) i Balazs Daniel (Węgry).

EURO 2012: 11 czerwca w strefie kibica w Brwinowie
Brwinów to jedno ze 100 miast
w Polsce, w których w ramach
„Fan City Tour” zagości mobilna
strefa kibica.
ibice będą oglądać mecze
na wielkim ekranie o wym.
5 x 2,8 m. W „brwinowskim”
dniu piłkarskich mistrzostw, czyli
w poniedziałek 11 czerwca, rozgrywane będą mecze eliminacyjne
w grupie D: na ukraińskich stadionach zmierzą się ze sobą Francja
i Anglia oraz Ukraina i Szwecja.

K

S

trefa kibica przy ul. Wilsona w Brwinowie (przy skrzyżowaniu z ul. Zatrudy) będzie
czynna w godz. 15.00 - 23.00.
organizatorzy przygotowali bogaty program towarzyszący m.in.
z konkursami sportowymi: są
wśród nich piłkarskie kalambury, turniej wiedzy na temat reprezentacji narodowej, rywalizacja o
najsilniejsze i najcelniejsze kopnięcia na boisku pneumatycznym.
Będzie konkurs na najciekawszy

„makijaż kibica” oraz najliczniejszą rodzinę, która przybędzie na
wspólne kibicowanie.
minny Ośrodek Kultury zaprasza wszystkich na wspólne kibicowanie: ciekawe zajęcia
dla najmłodszych przygotuje animator zabaw. Nie zabraknie też
lokalnego akcentu: pokaz swoich
umiejętności pokażą brwinowskie
cheerliderki, trenujące pod okiem
tancerki PZLPiT „Mazowsze”,
Alesi Turonak.

G

2 ratusz

Biuletyn informacyjny
Urzędu Gminy Brwinów
nr 10
4 czerwca 2012

„

O

„

soby jeżdżące ponad 100 km/h na terenie gęsto zabudowanym
są potencjalnymi mordercami. Mam nadzieję, że już sam codzienny widok
radaru na naszych drogach ostudzi co gorętsze głowy o ciężkich stopach ;-)
				 - Arkadiusz Kosiński, burmistrz gminy Brwinów

Bezpieczniejsza jazda po brwinowskich drogach
W czwartek 24 maja brwinowska policja wzbogaciła się o laserowy przyrząd do pomiaru
prędkości pojazdów. Nowy radar został zakupiony przez gminę Brwinów.
becny przy przekazaniu miernika prędkości komendant
powiatowy policji w Pruszkowie
Waldemar Perdion zaznaczył, że
jest to drugie tego typu urządzenie
w powiecie pruszkowskim. Posiadaczem pierwszego jest policja w
Piastowie. Radar, który trafił w ręce
komendanta Macieja Wicińskiego,
to nowoczesne urządzenie, zdol-
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O

ne do mierzenia prędkości do 320
km/h i to już z odległości 1200 m.
Jego obsługą, zgodnie ze znowelizowanymi przepisami, będą zajmować się policjanci z posterunku w
Brwinowie. W ciągu sekundy można wykonać kilka pomiarów. Koszt
zakupu urządzenia to 19.395,87 zł.

S

prawność działania urządzenia, które ma przyczynić się do
poprawy bezpieczeństwa na drogach w gminie Brwinów, osobiście
sprawdzał burmistrz Arkadiusz
Kosiński, który dokonywał pomiarów przy ul. Grodziskiej w Brwi-

nowie. Zatrzymani zaskoczeni kierowcy na początek częstowani byli
cukierkami. Następnym razem nie
będzie tak słodko i nie uda im się
uniknąć mandatów.
akup radaru to inwestycja, której głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców
w tych rejonach miasta i gminy,
gdzie kierowcy rozwijają największą
prędkość. Szczególny nacisk położony zostanie m.in. na ulice przy
Zespole Szkół nr 1, ulicę Wilsona w
Brwinowie oraz wjazd do Owczarni
od strony Książenic – mówił burmistrz Arkadiusz Kosiński.

w dwóch Słowach
Brwinów przystępuje
do Związku Miast Polskich

Z

Gmina Brwinów: dobre miejsce
dla inwestorów
Inwestorów przyciąga do gminy Brwinów bliskość autostrady A2,
a do lokalizacji inwestycje przekonują m.in. zauważalny rozwój
rozwój gminy oraz życzliwe podejście władz samorządowych. Burmistrz Arkadiusz Kosiński uczestniczył w maju w przecięciu wstęgi
podczas otwarcia Galerii Brwinów oraz uroczystym rozpoczęciu
budowy siedziby i centrum logistycznego ULMA w Koszajcu.

Gmina Brwinów coraz aktywniej włącza się we współpracę z innymi samorządami,
m.in. poprzez przystąpienie
do Związku Miast Polskich.
Związek reprezentuje miasta
we wszystkich wspólnych
sprawach na forum ogólnopolskim i międzynarodowym,
inicjuje i opiniuje projekty
aktów prawnych dotyczące
samorządów terytorialnych
i lobbuje na rzecz stanowienia
dobrego prawa.

"Podwójne" członkostwo

O

d 19 maja rozpoczęła swoją działalność Galeria Brwinów: nowe
centrum handlowe. Na powierzchni 10 000 m kw. znajdują się w
niej sklepy oferujące m.in. ubrania, kosmetyki , artykuły spożywcze czy
elektronikę. Przybywają kolejni najemcy. W najbliższych planach jest
także otwarcie centrum fitness.

W

Koszajcu powstanie wkrótce siedziba oraz centrum logistyczne jednego z największych
na świecie producentów rusztowań: ULMA Construccion Polska
zamierza jeszcze w tym roku ka-

o g ł o s z e n i e

lendarzowym rozpocząć działalność na terenie gminy Brwinów. Uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego w Koszajcu, w której uczestniczyli m.in. przedstawiciele władz spółki ULMA Construccion Polska
oraz burmistrz gminy Brwinów Arkadiusz Kosiński, odbyła się 30 maja
2012 r. Jak informuje dyrektor marketingu Jolanta Szymanowska, na
sześciohektarowej działce zlokalizowany będzie budynek biurowy o powierzchni użytkowej 3,5 tys. m kw., hala warsztatowo-magazynowa z
częścią socjalną o pow. 2,8 tys. m kw. i placami składowymi wraz pełną
infrastrukturą. W trakcie uroczystości wmurowania kamienia węgielnego odczytano akt erekcyjny, który w obecności zgromadzonych gości
podpisali m.in. Andrzej Kozłowski - prezes zarządu ULMA Construccion Polska SA, Aitor Ayastuy – CEO ULMA Construcción, Jose Irizar
– dyr. zarządzający ULMA Construcción na Europę, Arkadiusz Kosiński – burmistrz gminy Brwinów, Agnieszka Kuźmińska – wicestarosta
pruszkowski, ks. Maciej Kurzawa – proboszcz parafii św. Floriana w
Brwinowie oraz Józef Zubelewicz – prezes zarządu ERBUD SA.

W

Gmina Brwinów została
przyjęta w poczet członków
Mazowieckiego Stowarzyszenia Gmin na rzecz Rozwoju
Społeczeństwa Informacyjnego, a burmistrz Arkadiusz
Kosiński został jednym
z sześciu członków nowego
zarządu. Stowarzyszenie działa od 2008 r. i m.in. pozyskuje
środki na projekty teleinformatyczne.

Uchwały XXIV oraz XXV sesji Rady Miejskiej

porządku obrad XXIV sesji
Rady Miejskiej w Brwinowie, która odbyła się w dniu 25
kwietnia 2012 r., przewidziano
podjęcie tylko jednej uchwały dotyczącej zmian w budżecie gminy
Brwinów: przegłosowane zmiany
umożliwiły rozpoczęcie starań
o dotację w ramach programu
"Cyfrowa szkoła" oraz rozpoczęcie
procedury przetargowej dotyczącej pielęgnacji drzew pomniko-

wych: na ten cel gmina Brwinów
pozyskała rekordową na Mazowszu dotację w kwocie 400 tys. zł.
Burmistrz Arkadiusz Kosiński
zaprezentował radnym koncepcję
zagospodarowania parku miejskiego w Brwinowie i zapowiedział ogłoszenie trwających przez
cały maj konsultacji w tej sprawie.

P

odczas XXV sesji rady, która odbyła się 14 maja, radni
uchwali m.in. Gminny Program

z a p r o s z e n i e

Burmistrz Gminy Brwinów
Arkadiusz Kosiński zaprasza na

SPOTKANIE
BURMISTRZA
z MIESZKAŃCAMI

20 czerwca o godz. 18.00 w sali OSP w Brwinowie

Spotkanie będzie m.in. podsumowaniem konsultacji nt. parku miejskiego.

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012
rok oraz przyjęli roczne sprawozdanie z działalności Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej. Szczególnie ważne dla mieszkańców są zmiany, które przyniosło podjęcie zmian w uchwale
budżetowej oraz wieloletniej prognozie finansowej. Okazało się, że
jest możliwe przyśpieszenie prac
przy budowie chodnika wzdłuż
ul. Szkolnej w Żółwinie. Pierwotnie zakładano, że powstanie on
w trzech etapach (ostatni fragment miał powstać w 2013 r.).
Prace zostaną zakończenie jeszcze
w tym roku. Radni uchwalili też
zaproponowane przez Burmistrza
dodatkowe 40 tys. zł na docieplenie sali gimnastycznej przy ZS nr
1 w Brwinowie. Łącznie na ten cel
gmina 180 tys. zł.

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

ratusz 3

Budynek Urzędu Gminy przy ul. Grodziskiej 12:
Biuro Obsługi Interesanta (tel. 22 738 26 15)
sekretariat burmistrza A. Kosińskiego i zastępcy burmistrza J. Janowskiego (tel. 22 738 26 12)
biuro Rady Miejskiej (tel. 22 738 26 50), Straż Miejska (tel. 22 729 29 50 i bezpłatny z terenu gminy 986)

Biuletyn informacyjny
Urzędu Gminy Brwinów

Budynek Urzędu Gminy przy ul. Kościuszki 4a
sekretariat zastępcy burmistrza S. Walendowskiego (tel. 22 738 25 66)
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Mistrz grafiki i maestro skrzypiec

w dwóch Słowach

W maju w Brwinowie gościli wybitni ludzie kultury: grafik
Tadeusz Łapiński oraz skrzypek Konstanty Andrzej Kulka.
Prawdziwa gratka dla miłośników sztuk pięknych i muzyki.

Co dalej po kupnie
nieruchomości
lub po odbiorze
budynku?
Miejsca, w których należy zgłosić
zmiany dotyczące nieruchomości
lub lokali mieszkalnych:
1.Wydział Geodezji Starostwa
Powiatowego
w
Pruszkowie
Ul. Drzymały 30
tel. (22) 738-15-14 - tu należy złożyć wniosek o naniesienie zmian
w ewidencji gruntów i budynków
2. Referat Budżetowo-Finansowo-Podatkowy Urzędu Gminy Brwinów ul. Grodziska 12,
Pok. 110 – tel. (22) 738-26-34, tu
należy złożyć informację IN-1
w celu opodatkowania nieruchomości. UWAGA: Informację IN-1
składamy zawsze, w przypadku
zaistnienia zmian (np. zmiana
adresu, zmiana przeznaczenia
budynku, odbiór lub rozpoczęcie
użytkowania budynku)
3. Wydział Ksiąg Wieczystych
przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie, ul. Kraszewskiego 22
Tu należy złożyć niosek o naniesienie zmian w księdze wieczystej.

w dwóch Słowach
Drewno na opał
dla potrzebujących
Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę o
udzieleniu gminie Brwinów
pomocy rzeczowej: drewno
pozyskane z wyciętych drzew
w ramach utrzymania zieleni
przydrożnej i poprawy bezpieczeństwa ruchu dróg wojewódzkich Rejonu Drogowego
Grodzisk Maz. zostanie przekazane najbardziej potrzebującym mieszkańcom gminy.

Pożar "domu profesorskiego"
3 czerwca pożar zniszczył
dach budynku. Jego mieszkańcy otrzymali już pomoc. Straż
wyjaśnia przyczyny pożaru.

Fot. PR (2)

Profesor Tadeusz Łapiński prezentował swoje grafiki w największych światowych muzeach. Na początku maja w Polsce
pokazał je w Gminnym Ośrodku Kultury w Brwinowie. Na co
dzień jest profesorem Uniwersytetu Maryland w USA, prowadzi wykłady i zajmuje się pracą dydaktyczną. Przede wszystkim
jest jednak wybitnym abstrakcjonistą, wynalazcą „tęczowego”
druku tzw. Split Color lub Rainbow.
Wydarzeniem artystycznym 19 maja był koncert po wręczeniu
nagród laureatom konkursu plastycznego „Obraz muzyką inspirowany” na scenie pojawili się znakomici muzycy: profesor
Konstanty Andrzej Kulka oraz kwartet Prima Vista.

Urząd Gminy: zmiany
godzin urzędowania
w czerwcowe piątki

Na zdjęciu z lewej: Tadeusz Łapiński w Gminnym Ośrodku Kultury. "Entuzjazm!
– to słowo najlepiej charakteryzuje to miasto" – tak Profesor komplementował Brwinów.
Na zdjęciu z prawej: Konstanty Andrzej Kulka oraz towarzyszący mu Kwartet Prima
Vista otrzymują kwiaty z rąk dyrektor Anny Sobczak. Podczas koncertu w brwinowskiej
Zagrodzie muzycy wykonali "Cztery pory roku" Antonio Vivaldiego.

i m p r e z y p o d pat r o n at e m

Burmistrza Gminy Brwinów Arkadiusza Kosińskiego

Historia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów

Podczas Roku Armii Krajowej
uczniowie brwinowskich szkół
mają wiele okazji do spotkań z
historią. Jedną z nich była gra
„My, tacy jak Zawiszacy” dla
uczniów klas IV. Pod hasłem
„Armia Krajowa i jej żołnierze”
odbył się też Powiatowy Konkurs Historyczny dla gimnazjów.

Grę „My, tacy jak Zawiszacy” zapoczątkowało spotkanie z gośćmi honorowymi, którymi byli autorka książek dla dzieci Joanna Papuzińska oraz
Janusz Beksiak – wybitny ekonomista i „Zawiszak z krwi i kości”. Dzieci
z klas IV przeczytały wcześniej wojenną literaturę dla dzieci, więc były
znakomicie przygotowane: uczniowie rzucali kostką, skakali po planszy,
odpowiadali na pytania dotyczące historii i literatury wojennej. Dostawali dodatkowe punkty za najszybsze dotarcie do celu oraz za współpracę
w drużynie. Zwyciężyła reprezentacja ZS nr 2, ale drużyny reprezentujące wszystkie szkoły gminy Brwinów zasłużyły na nagrodę... i wszystkie
je otrzymały. W Powiatowym Konkursie Historycznym wzięło udział
8 drużyn. Pierwsze miejsce zajęły
uczennice z gimnazjum w Otrębusach. Tuż za nimi były drużyny z ZS
nr 2 i nr 1 oraz z Żółwina. Dalsze
miejsca zajęli goście z Pruszkowa,
Komorowa, Nadarzyna i Podkowy
Leśnej. Gościem specjalnym był był
dyrektor departamentu z Urzędu ds.
Kombatantów i Osób Represjonowanych Jacek Dziuba.

Burmistrza
Arkadiusza Kosińskiego

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.

Badania dna oka
Opisane przez lekarza wyniki
badań dna oka wykonanych
w dniach 2 i 3 czerwca w ramach wspólnej akcji gminy
Brwinów i parafii św. Floriana
w Brwinowie będzie można
odbierać około połowy lipca
w Urzędzie Gminy Brwinów
przy ul. Grodziskiej 12.
Informacje na ten temat
pojawią się na na tablicach
ogłoszeń, w Internecie
na stronie www.brwinow.pl
oraz w następnym numerze
"Ratusza".

Netbook trafił do urzędu
W dniu 23 maja w Warszawie
zostały wręczone nagrody
w ogólnopolskim konkursie
"Czas na Facebook". Strona
www.facebook.com/Brwinow
zajęła II miejsce, a nagroda
- netbook - trafiła do Urzędu
Gminy Brwinów

o g ł o s z e n i e
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Gminy Brwinów

Festiwal Otwarte Ogrody
w Brwinowie
23 i 24 czerwca
Coroczną tradycją stało się organizowanie festiwalu, podczas którego gościnnie otwierają się ogrody osób prywatnych oraz instytucji, którym bliskie są tradycje dawnych przedwojennych letnisk.
Pomysłodawcami Otwartych Ogrodów byli Magdalena Prosińska
oraz Łukasz Willman. Wszystko zaczęło się w Podkowie Leśnej, a
stamtąd powędrowało w świat.. i do Brwinowa.
23 czerwca otwiera się od rana ogród przy Toeplitzówce w Otrębusach,
a "mobilny ogród rowerowy" wyruszy w drogę do miejsc, w których będzie gościć w tym roku brwinowski Festiwal Otwarte Ogrody. UKS Pantera organizuje swój ogród sportowy i zaprasza na Stadion Miejski. Ośrodek Kultury i GRUPA AURAEKO zapraszają do ekoogrodu: w zamian
za elektrośmiecie będzie można otrzymać sadzonkę drzewa lub torbę
ekologiczną, a dzieci na warsztatach artystycznych wykonają śmieciożercze stwory i eko-instalacje. W samo południe Gminny Ośrodek Pracy z Rodziną otwiera dla swoje podwórko przy ul. Grodziskiej. Po południu: spotkanie w Zagrodzie, a wieczorem koncert „Swing Story” przy
ul. Okopowej 6.
24 czerwca po południu ogrody otworzą przedszkola Tuptuś oraz
Magiczna Kraina. Wcześniej, w samo południe w ogrodzie państwa
Wernerów odbędzie się koncert muzyki klasycznej. Pracownie artystyczne w Owczarni i Otrębusach planują zorganizowanie warsztatów artystycznych i rękodzielniczych. Szczegóły: już wkrótce na
www.ok.brwinow.pl oraz www.brwinow.pl, na ulotkach i plakatach!

W dniu 23 czerwca
w godz. 10-15
zbiórka elektrośmieci
przy Gminnym Ośrodku Kultury
w Brwinowie, ul. Wilsona 2
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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”.
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Burmistrza Gminy Brwinów Arkadiusza Kosińskiego

Zawody jeździeckie: ujeżdżenie i skoki przez przeszkody
19 i 20 maja w żółwińskiej Wolcie odbyły się konne zawody regionalne: konkursy w ujeżdżeniu oraz
w skokach przez przeszkody. Zawodnicy rywalizowali m.in. o puchar Burmistrza Gminy Brwinów
oraz o puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej. 9 czerwca zawody jeździeckie w skokach organizuje
w Popówku Stowarzyszenie Jeździeckie Szarża.
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odczas "konnych majówek"
w Żółwinie łącznie można było
podziwiać prawie 150 przejazdów.
W ubiegłym roku Wolta zorganizowała zawody tylko w ujeżdżeniu, a w tym roku „pogalopowała” o krok dalej. Po raz pierwszy
od kilkunastu lat zorganizowała
też regionalne zawody w skokach
przez przeszkody. Do rywalizacji stanęli zawodnicy zrzeszeni w
PZJ i WMZJ, a w konkursach open
uczestniczyli zawodnicy nie posiadający licencji. W skokach przez
przeszkody zwyciężyła Maria Król na Interiorze zdobywając puchar
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awody w Popówku odbędą się
w sobotę 9 czerwca: Czekają
atrakcje dla dzieci, popołudniowy
pokaz konnego kadryla... Więcej
informacji na plakacie w kalendarium na stronie www.brwinow.pl

Co to BEST OFF?
Dlaczego warto?

W gminie Brwinów: czytamy!
W inicjatywę "Cały Powiat czyta dzieciom" włączyła się gmina Brwinów: 10 maja w Zespole Szkół w Otrębusach dzieci słuchały opowieści o Kajtusiu czarodzieju – jak widać na zdjęciu: z wielką uwagą!
Zaczęło się śpiewająco... Wystąpił chór szkolny prowadzony przez
Agnieszkę Witomską. Dzieci przygotowały także program artystyczny
upamiętniający postać Janusza Korczaka, autora m.in. „Kajtusia czarodzieja”, który był głównym bohaterem wspólnego czytania. Lekturę
rozpoczęła uczennica Zespołu Szkół w Otrębusach Marysia Tkaczyk,
zwyciężczyni szkolnego konkursu głośnego czytania. Fragmenty książki czytali: naczelnik biura zarządu powiatu pruszkowskiego Magdalena
Kreter-Bartkiewicz, dyrektor ZS w Otrębusach Urszula Wojciechowska,
burmistrz Arkadiusz Kosiński i jego zastępca Jacek Janowski, przewodniczący jury konkursu głośnego czytania Waldemar Matuszewski oraz
reprezentująca Bibliotekę Publiczną w Brwinowie Anna Adamkiewicz.
Wszyscy uczestnicy szkolnego konkursu otrzymali upominki. Za najpiękniejsze czytanie jury nagrodziło cztery uczennice. Pierwsze miejsce
zdobyła Marysia Tkaczyk. Na drugim ex aequo znalazły się Zuzia Fijak
i Kasia Rabczenko, a trzecie miejsce zajęła Klara Szular.

"Brwinowska" autostrada A2 otwarta
W niedzielę 20 maja fragmentem „brwinowskiego” odcinka autostrady
A2 przejechało ponad 400 uczestników rowerowej Brwinowskiej Masy
Krytycznej. Tydzień później, 27 maja na 17-kilometrowy odcinek D
przebiegający m.in. przez teren gminy Brwinów zostały już wpuszczone
samochody. Dziś (4 czerwca) między Łodzią a podwarszawskim węzłem
Konotopa przejezdne są już odcinki A, B, D i E to ok. 25 km. Czekamy
na odcinek C: Grodzisk Maz. - Nieborów.

Fot. Stowarzyszenie Projekt Brwinów

Burmistrza Gminy Brwinów. W
ujeżdżeniu
bezkonkurencyjna
była Ewelina Jach na Aqselu. Z pucharem Przewodniczącego Rady
Miejskiej opuściła zawody Natalia
Leshchiy startująca w ujeżdżeniu
na Durango i Ewa Mordzelewska
na Amaretto.

Best Off: festiwal z kina Luna,
z Dorożkarni, przyjeżdża do
Brwinowa. Best Off jest dwuipółgodzinną prezentacją tego,
co w ostatnim roku wydarzyło
się w polskim kinie niezależnym, amatorskim i studenckim.
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tym roku zobaczymy filmy
prezentowane na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym
Off Cinema, Festiwalu Filmowym
Opolskie Lamy, Ogólnopolskim
Konkursie Filmów Niezależnych
im. prof. Henryka Kluby OKFA,
Festiwalu Filmów Niepoważnych
Nakręceni, Festiwalu Złote Mrówkojady, Rybnickich Prezentacjach
Filmu Niezależnego RePeFeNe,
Festiwalu Filmu Dokumentalnego
Okiem Młodych, Międzynarodowym Festiwalu Filmów Niezależnych Publicystyka 2011, Międzynarodowym Festiwalu Filmowym
Zoom Zbliżenia, Ogólnopolskich
Spotkaniach Filmowych Kameralne Lato, Międzynarodowym
Forum Niezależnych Filmów Fabularnych im. Jana Machulskiego
MFNF.
araton połączony z głosowaniem poprzedzą prezentacje dokonań najmłodszych
brwinowskich filmowców: Gabrysi Kucharskiej, Heleny i Mateusza
Hintza (wychowanków Warsztatu
Sztuki „Scena”) oraz najbardziej
dojrzałych twórców: uczestników
warsztatów filmowych „Kiniorzy
w akcji” Janusza Lewonia, którzy
od wielu miesięcy realizują program współfinansowany przez
Polsko-Amerykańską Fundację
Wolności i Towarzystwo inicjatyw Twórczych „ę”.
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Wśród filmów, które zostaną pokazane w Brwinowie są:
"Porozmawiaj z nim"
		
- reż. Agata Prętka,
"Wszystko" - reż. Iwo Kondefer,
"Plumm"
- reż. Andrzej Dybowski,
"Drżące Trąby"
		
- reż. Natalia Brożyńska,

"Jutro mnie tu nie będzie"
- reż. Julia Kolberger
"Taki los" - reż. Andrzej Sidor
"Odwyk"
- reż. Krzysztof Jankowski
"Rozmowa" - reż. Piotr Sułkowski
"Opowieści z chłodni"
- reż. Grzegorz Jaroszuk

