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Brwinowski Pałac Kultury – tak można powiedzieć teraz o nowej siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury  
w Brwinowie. Po długich latach starań, by niszczejący zabytkowy budynek wraz z otaczającym go teren-
em stały się własnością gminy, po latach przygotowań do remontu i starań o pozyskanie dofinansowań 
– rewitalizacja stała się faktem! Informacje o wykonanych pracach i relacja z otwarcia na str. 8 i 9. 

Kto widział zagospodaro-
wanie ronda ignacego 

Kozielewskiego w Brwino-
wie, z nasadzeniami roślin 
oraz rzeźbą siedzącego har-
cerza (projekt, który dzięki 
internautom wygrał dwa lata 
temu), tego nie trzeba bę-
dzie długo przekonywać do 
wzięcia udziału w głosowa-
niu. Również ubiegłorocz-
na edycja BOM zakończyła 
się pomyślnie dla Brwi-
nowa. Projekty zgłoszone 
przez mieszkańca Arkadiu-
sza Kosińskiego – zagospo- 

darowanie zieleni wzdłuż ul. Pszczelińskiej  
oraz montaż radarowych wyświetlaczy 
prędkości na terenie 20 gmin (w tym
oczywiście też w kilku miejscowościach
gminy Brwinów) będą wkrótce 
realizowane przez Mazowiecki zarząd
Dróg Wojewódzkich. Środki na ten cel
pochodzić będą w całości z budżetu
województwa mazowieckiego. 
 Czy w tym roku uda się znowu wygrać? 
Każdy głos się liczy! Projekt „Roztańczone rondo” 
znajduje się w puli podregionalnej. zdecyduje 
liczba ważnych głosów oddanych na poszczególne 
projekty przez mieszkańców Mazowsza. W imieniu 
dziecka może zagłosować rodzic. Każdy może 
zagłosować tylko jeden raz, potwierdzając głos przez sMs.

Pałac otwarty: radość i duma!

Od 8 czerwca rozpoczyna się internetowe głosowanie na projekty 
zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Mazowsza (BOM). Każdy 
może oddać dwa głosy – w tym np. na zagospodarowanie nowego 
ronda Zespołu „Mazowsze” w Otrębusach.

Czy Mazowszacy zatańczą na rondzie w Otrębusach?

Projekt k. Badyna
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Urząd Gminy Brwinów: adresy i telefony               e-mail: brwinow@brwinow.pl                                             www.brwinow.pl

URZĄD GMINY BRWINÓW, Ul. GRODZISKA 12 
Sekretariat burmistrza Arkadiusza Kosińskiego  
oraz II zastępcy burmistrza Jerzego Wysockiego 
tel. 22 738 26 12 
Urząd Stanu Cywilnego, tel. 22 738 25 61
Referat Spraw Obywatelskich, tel. 22 738 25 72
Referat Budżetowo-Fin.-Podatkowy (podatki), tel. 22 738 26 34
Referat Planowania Przestrzennego, tel. 22 738 26 54
Referat Gospodarki Nieruchomościami, tel. 22 738 26 53
Referat Oświaty, tel. 22 738 26 17 
Biuro Promocji, tel. 22 738 26 29

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: promocja@brwinow.pl 
Współpraca: Gminny Ośrodek Kultury w Brwinowie  
(Karta Biblioteczna str. 10)

     Urząd Gminy 

22 738 26 15
e-mail: brwinow@ 
               brwinow.pl

Straż Miejska

22 729 63 94 
oraz bezpłatny  
z terenu gminy: 

986

e-m
ail: straz.m

iejska@brwinow.pl

wego. Destrukt asfaltowy 
jest pozyskiwany w wyni-
ku frezowania warstw na-
wierzchni istniejących dróg. 
Odzyskany asfalt jest po-
nownie wykorzystywany do 
utwardzania nawierzchni 
dróg.

Decyzje o wyborze dróg 
do remontu zostały 

podjęte po objeździe dróg 
gminnych przez pracow-
ników Referatu inwestycji 
i Remontów w obecności 
burmistrza Arkadiusza Ko-
sińskiego. Podczas kontroli 
oceniono stan ulic, które 
lepiej lub gorzej przetrwały 
zmiany temperatur w sezo-
nie zimowym. W tym roku 
planowane jest odnowienie 
nawierzchni dróg destruk-
tem asfaltowym o łącznej 
powierzchni ok. 33 tys. m². 
naprawą zostaną objęte 
drogi gminne w Brwinowie 
oraz na terenie Krosny, Kań, 
Otrębus, Owczarni, tereni  
i Żółwina. 
 O tym ile dróg zostanie 
w danym roku odnowionych 
decyduje wysokość dostęp-
nych środków finansowych, 
które mogą być przeznaczo-
ne na ten cel – w tym roku 
jest to kwota 3.400.000 zł. 
Środki finansowe z budżetu 
gminy Brwinów pozwolą na 
remont 38 odcinków dróg  
i ulic o łącznej długości po-
nad 7,5 tys. mb – zestawienie 
w tabeli obok.
 na drogach gminnych 
stosowana jest technologia 
utwardzania nawierzch-
ni dróg przez zastosowa-
nie destruktu asfaltowego  
z podwójnym utrwaleniem 
powierzchniowym grysami  
i emulsją asfaltową na pod-
budowie z tłucznia betono-

DROGI WyBRAnE DO UtWARDZEnIA 
W tym roku 38 
odcinków dróg gmin- 
nych zostanie wyre-
montowanych. Nowa 
nawierzchnia zostanie 
ułożona na drogach 
o łącznej długości 
ponad 7,5 km. Przetarg 
wygrała firma Complex 
z Domaniewka. 

zakończyła się już realiza-
cja  innego zadania doty-
czącego utwardzenia dróg 
– tym razem jednak inną 
technologią. nawierzchnia 
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L.p. Miejscowość                            Ulica           Odcinek  Długość (m)

Brwinów
Brwinów
Brwinów
Brwinów
Brwinów
Brwinów
Brwinów
Brwinów
Brwinów
Brwinów

Krosna Wieś
Krosna Wieś
Krosna Wieś

Kanie
Kanie
Kanie
Kanie
Kanie
Kanie 
Kanie
Kanie
Kanie 

Otrębusy
Otrębusy
Otrębusy
Otrębusy
Otrębusy
Otrębusy

Owczarnia
Owczarnia
Owczarnia
Owczarnia
Owczarnia

terenia
Żółwin
Żółwin
Żółwin
Żółwin

Akacjowa
Helenowska
Mazowiecka

Owsiana
Wilsona

Grodzieńska
nadrzeczna

szkolna - boczna do nr 20x-22x
Wygonowa

Żwirki i Wigury - boczna do nr 6x-8x
Józefowska

Deszczowa - boczna przed posesją
tęczowa
Azaliowa

nadarzyńska - łącznik do Wspólnej
Moniuszki
Piaskowa
topolowa 
Wiśniowa 
Wrzosowa 
Wrzosowa 

zaściankowa
Brzosowa 

Komorowska 
Orzechowa 

Piękna 
Pogodna - boczna do nr 2x-4x 

Pogodna 
Boczna 

Anny Jagiellonki 
Książenicka, na granicy z Książenicami

Książenicka - boczna do nr 67-69 
Pod Dębami 

Jagodowa 
Krótka 

Leśne Echa 
Młochowska 

Żwirka i Muchomorka

od łącznika do końca posesji nr 46
od nr 11 do Rodzinnej

od nr 18 do końca
od Pszczelińskiej do bramy posesji nr 39

sięgacz od sportowej do nr 58A
cała

od Grodzieńskiej do posesji nr 2
cała

od nr 33A za zjazd w Kanonierów
boczna do nr 6C

od posesji nr 42 do nr 54
cała

od nr 21 do łącznika do Józefowskiej
cała
cała

od Chopina do nr 6
cała

od nadarzyńskiej do nr 5
cała

od nr 26 do zakrętu przy oczyszczalni
od zakrętu do Maciejkowej
od Biedronki do szkolnej

cała
cała
cała
cała

od Pięknej do nr 28
od Pięknej do Baśniowej

cała
od Chrobrego do Łokietka 

od trzmiela do granicy gminy
od Książenickiej do końca posesji 67

cała
od bramy posesji nr 12 do końca

cała
cała

od ul.Leśnej do nadarzyńskiej
cała

105
186
56

515
64

165
250

56
30

150
238
175
360
178
120
135
145
165
150
130

57
125
570
175
115
336
60

155
180
195
90

130
340
208
170
260
990

32

tłuczniowa została położo-
na na drogach w Żółwinie 
(ul. Wodna) oraz w Brwi-
nowie (ul. Kanonierów oraz 
ul. Marynarzy). Łączna po-
wierzchnia wykonanych ro-
bót to 2,5 tys. m². Koszt tych 
prac wyniósł 207.933, 44 zł.

KRUSZyWO   ASFALt
trwają prace w Brwinowie 
oraz Otrębusach. Więcej  
na temat remontów, budo-
wy/przebudowy dróg gmin-
nych w kolejnym numerze.
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komentarz burmistrza 
arkadiusza kosińskiego

na temat roli gminnego Fiacika

w realizacji wielu inwestycji

Patrzycie w tej chwili 
na najszczęśliwszego 

mieszkańca Brwinowa 
– powiedziałem podczas 
otwarcia pałacu... i na-
dal to podtrzymuję! Od-
nowiony zabytek będzie 
teraz siedzibą Gminnego 
Ośrodka Kultury w Brwi-
nowie i naszym Brwinow-
skim Pałacem Kultury. 
Przy okazji po raz kolejny 
wspomniałem o pewnej 
przejażdżce w 2017 r.... 
  Gmina Brwinów ma 
Malucha (rocznik 2000, 
wersja 126p Elx Ele-
gant), który przyczynił 
się do wielu ważnych in-
westycji o wartości kil-
ku milionów złotych!  
 W maju 2017 r. po 
podpisaniu umowy do-
tyczącej dotacji unijnej 
w wysokości 3 mln zł na 
rewaloryzację pałacu za-
prosiłem na przejażdż-
kę naszym Maluchem 
Marszałka Województwa 
Adama Struzika. Odwie-
dziliśmy:
•  pałac, 
•  rejon skrzyżowania  
ul. Biskupickiej z ul. 
Piłsudskiego (obecnie 
rondo Kozielewskiego), 
•  ul . Biskupicką,
•  ul . Pszczelińską w 
Brwinowie i Otrębusach,
•  rejon skrzyżowania ul. 
Natalińskiej z ul. Pia-
seckiego w Otrębusach 
(obecnie rondo Zespołu 
Mazowsze),

•  ciąg ulic w Otrębusach, 
które prowadzą do obiek-
tów Zespołu Mazowsze.
 Mając przez 1,5 go-
dziny Marszałka „na wy-
łączność” mogłem mu po-
kazać i uświadomić kilka 
problemów z którymi się 
wówczas borykaliśmy.   
 W efekcie rozmów  
w Maluchu, zawarliśmy 
kilka ważnych porozu-
mień o współpracy po-
między Gminą Brwinów 
a Województwem Mazo-
wieckim . Gmina zobo-
wiązała się do przygoto-
wania dokumentacji pro-
jektowej, nabycia grun-
tów lub wypłaty odszko-
dowań za wywłaszczenia 
oraz sfinansowania kosz-
tów budowy oświetlenia 
ulicznego, zaś Wojewódz-
two wzięło na siebie kosz-
ty prac budowlanych oraz 
uznało drogę do szkoły 
w Otrębusach i Zespołu 
Mazowsze za inwestycję 

ważną i przekazało nam 
50% dotację.
 Zwróćcie uwagę, że 
większość spraw omó-
wionych w Maluchu zo-
stała już wykonana! Wo-
jewództwo zabezpieczyło 
pieniądze na przebudowę 
ul. Biskupickiej w tego-
rocznym budżecie. 
 Dlatego też z takim 
sentymentem podcho-
dzę do naszego Fiacika 
i wybrałem się nim na 
sobotnie otwarcie zre-
witalizowanego pałacu,  
a ustawiwszy go podob-
nie jak przed 5 laty, na-
mówiłem Marszałka do 
„aktualizacji” starego 
zdjęcia (por. str. 9). 
 Jak widać – ja się tro-
chę zestarzałem, Mar-
szałek nic się nie zmie-
nił, pałac odmłodniał,  
a Maluch nadal trzyma 
się świetnie... i mam na-
dzieję, że niejedno jesz-
cze pomoże załatwić.

Podczas L sesji Rady Miejskiej w Brwinowie  
w środę 29 czerwca 2022 r. zostanie przeprowa-
dzona debata podsumowująca ubiegły rok. Głos 
mogą też zabrać mieszkańcy – po wcześniejszym 
pisemnym zgłoszeniu z listą podpisów poparcia.

Raport o stanie Gminy 
Brwinów za rok 2021

Raport o stanie gminy 
przedstawia m.in. dane 

statystyczne oraz działania 
podejmowane w ubiegłym 
roku, stan realizacji progra-
mów i strategii oraz uchwał 
podejmowanych przez rad-
nych. 
 Debata nad tym doku-
mentem odbędzie się pod-
czas sesji Rady Miejskiej  
w Brwinowie, która odbę-
dzie się 29 czerwca 2022 r.  
o godz. 17.00 w pałacu przy 
ul. Pałacowej 1 w Brwino-
wie. zgodnie z noweliza-
cją ustawy o samorządzie 
gminnym w debatę mogą 
też włączyć się mieszkańcy. 
 zgodnie z ustawowymi 
wymaganiami mieszkaniec, 
który chce zabrać głos w 
debacie, zobowiązany jest 
złożyć pisemne zgłoszenie 
do Przewodniczącego Rady 
Miejskiej, poparte podpi-

sami co najmniej 50 osób. 
Zgłoszenia będą przyjmo-
wane do wtorku 28 czerwca 
2022 r. do godziny 16.00 w 
Biurze Obsługi interesanta 
w Urzędzie Gminy Brwinów 
przy ul. Grodziskiej 12 (pok. 
007). Mieszkańcy będą do-
puszczani do głosu według 
kolejności otrzymania zgło-
szenia przez Przewodniczą-
cego Rady, a liczba miesz-
kańców mogących zabrać 
głos w debacie wynosi 15.
 Proponowany porządek 
obrad L sesji Rady Miejskiej 
w Brwinowie przewiduje 
też m.in. informacje Burmi-
strza Gminy Brwinów oraz 
Przewodniczącego Rady 
Miejskiej w Brwinowie, gło-
sowanie w sprawie wotum 
zaufania dla Burmistrza, 
zatwierdzenia sprawozdań 
oraz udzielenia absoluto-
rium za rok 2021.

RAPORT o STANIE GMINY BRWINÓW za 2021 rok  
jest na stronie: brwinow.pl/6594

• demografia
• informacja z wykonania 
    budżetu
• informacja o realizowa- 
    nych strategiach,  
    politykach, programach 
    i planach
• zadaniowe wykonanie 
    inwestycji gminnych
• zarząd drogami gmin- 
    nymi 
• publiczny transport 
    zbiorowy 
• gospodarka mieszka-
niowa i lokale użytkowe

• ochrona środowiska,  
    utrzymanie zieleni  
    i gospodarka odpadami
•ład przestrzenny i gospo- 
   darka nieruchomościami
• wnioski o dofinansowa- 
    nia zewnętrzne
• oświata i edukacja
• polityka społeczna
• kultura, sport i rekreacja 
• działania straży Miejskiej 
• promocja gminy oraz 
współpraca z nGO
• współpraca z innymi 
    samorządami
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Już w latach 70. zaczęli zaj-
mować się dobrami kultury 
motoryzacyjnej w Polsce.
 zbierali porzucone po-
jazdy, niekiedy unikato-
we egzemplarze i ratowa-
li je przed zniszczeniem i 
złomowaniem. Przez lata 

zgromadzili i odrestauro-
wali wiele obiektów. W la-
tach 90. XX w. założyli w 
Otrębusach Muzeum Mo-
toryzacji i techniki. Jest to 
największa placówka mo-
toryzacyjna w kraju, jedna  
z większych na świecie.

Zarząd Powiatu Pruszkowskiego dostrzega wartość pracy i zaangażowania 
tych, którzy budują lokalną społeczność i kształtują pozytywny obraz po- 
wiatu. Medale „Zasłużony dla Powiatu Pruszkowskiego” trafiły m.in.  
do mieszkańców gminy Brwinów.

WOjcIEch NITEckI
Przez wiele lat był kierowni-
kiem i trenerem sekcji kultu-
rystyki i trójboju siłowego-
towarzystwa Gimnastycz-
nego „sokół” Brwinów. sam 
także startował, zdobywa-
jąc m.in. tytuł wicemistrza 
świata federacji WUAP.

Zasłużeni dla Powiatu Pruszkowskiego

2017

jOANNA I ZBIGNIEW MIkIcIukOWIE
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Do 20 czerwca 2022 r. trwają konsultacje 
społeczne dotyczące projektu uchwały Rady 
Miejskiej w Brwinowie w sprawie przyjęcia regu-
laminu określającego zasady wyznaczania składu 
oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji. 

Komitet Rewitalizacji

Rada Miejska w Brwi-
nowie podjęła 26 listo-
pada 2020 r. uchwa-

łę w sprawie wyznaczenia 
obszaru zdegradowanego  
i obszaru rewitalizacji gmi-
ny Brwinów oraz przyjęła 
Gminny Program Rewita-
lizacji Gminy Brwinów do 
roku 2027 (Uchwała Rady 
Miejskiej nr XLViii.569.2022 
z 28.04.2022 r.). teraz czas na 
powołanie Komitetu Rewita-
lizacji, który może wydawać 
opinie i doradzać w spra-
wach związanych z procesem 
rewitalizacji.
W skład komitetu będą 
wchodzić interesariusze  
z obszaru rewitalizacji,  
w tym m.in. mieszkańcy 
gminy Brwinów. W celu 
zapewnienia jak najszerzej 
reprezentacji zainteresowa-
nych, zapraszamy do wzięcia 
udziału w konsultacjach spo-
łecznych projektu uchwały 
Rady Miejskiej w Brwinowie 
w sprawie przyjęcia regula-
minu określającego zasady 
wyznaczania składu oraz 
zasady działania Komitetu 
Rewitalizacji.
 Konsultacje trwają do 20 
czerwca 2022 r. W tym czasie 
będzie można wyrazić swo-
ją opinię lub zgłosić uwagi. 
Konsultacje są prowadzone 
w następujących formach:

1) zbierania uwag w postaci 
papierowej lub elektronicz-
nej, z wykorzystaniem for-
mularza konsultacyjnego;
2) otwartego spotkania in-
formacyjnego z interesariu-
szami rewitalizacji, które od-
było się 30 maja 2022 r. w sali 
OsP w Brwinowie;
3) zbierania uwag ustnych 
do protokołu, w Biurze Rady 
Miejskiej w Urzędzie Gminy 
Brwinów, ul. Grodziska 12, 
pok. nr 004 (parter) w go-

dzinach 8.30–17.30 w ponie-
działek i w godzinach 8.30–
14.00 od wtorku do piątku.

Projekt uchwały oraz formu-
larz konsultacyjny dostępne 
będą do 20 czerwca 2022 r.:

- w Biuletynie informacji 
Publicznej Urzędu Gminy 
Brwinów w zakładce Gmin-
ny Program Rewitalizacji:
bip.brwinow.pl/ 
konsultacje-2#cnt
- w Biurze Obsługi intere-
santa w Urzędzie Gminy 
Brwinów, ul. Grodziska 12, 
pok. nr 007 (parter) w godzi-
nach pracy Urzędu.
uwagi do projektu uchwały 
Rady Miejskiej w Brwinowie 
w sprawie przyjęcia regula-
minu określającego zasady 
wyznaczania składu oraz 
zasady działania Komitetu 
Rewitalizacji należy skła-
dać w nieprzekraczalnym 
terminie 20 czerwca 2022 r. 
(decyduje data wpływu):
- drogą elektroniczną na ad-
res: brwinow@brwinow.pl,
- drogą korespondencyj-
ną na adres: Urząd Gminy 
Brwinów ul. Grodziska 12, 
05-840 Brwinów,
- w Biurze Obsługi intere-
santa w Urzędzie Gminy 
Brwinów, ul. Grodziska 12, 
pok. nr 007 (parter) w godzi-
nach pracy Urzędu.

Rewitalizacja to szerszy 
proces oznaczający walkę  
z degradacją m.in. społeczną 
czy przestrzenną, prowa-
dzony w celu polepszenia 
jakości życia mieszkańców. 
Ustawa o rewitalizacji wpro-
wadza obowiązek powoła-
nia Komitetu Rewitalizacji, 
który będzie pełnił funkcję 
opiniodawczo-doradcz ą 
dla burmistrza w sprawach 
związanych z rewitalizacją.

Gminny ProGram 
rewitalizacji

W lutym tego roku gmi-
na Brwinów złożyła 

wnioski o dofinansowanie 
inwestycji w ramach naboru 
prowadzonego przez Bank 
Gospodarstwa Krajowego 
(BGK). Wyniki postępowa-
nia ogłoszono w poniedzia-
łek 30 maja 2022 r. – wnio-
sek dotyczący rozbudowy 
łącznie ok. 1,5 km dróg  
w Brwinowie został rozpa-
trzony pozytywnie. – trud-
no mi powiedzieć, czy prze-
budowa ul. sienkiewicza 
wejdzie do realizacji w 2023 
r. czy w 2024 r. – mówił jesz-
cze do niedawna burmistrz 
Arkadiusz Kosiński, ale 
przydzielane przez rząd do-
tacje wpływają na przyśpie-
szenie realizacji niektórych 
inwestycji, podczas gdy inne 
muszą jeszcze zaczekać.
 Dzięki przyznanemu 
bezzwrotnemu dofinanso-
waniu z Rządowego Fundu-
szu Polski Ład: Programu 
inwestycji strategicznych, 
możliwa będzie rozbudowa 
ul. Lilpopa, ul. Sienkiewi-
cza oraz ul. Żwirki i Wi-
gury. całkowity koszt in-

westycji wynosi 6 mln zł, z 
czego udział własny gminy 
to 1 mln zł. na realizację in-
westycji gmina otrzyma pro-
mesę z BGK potwierdzającą 
objęcie dofinansowaniem 
zadania z rządowego pro-
gramu w wysokości 5 mln zł. 
 Przedmiotem inwesty-
cji po stronie południowej 
miasta będzie rozbudowa 
ul. Lilpopa na odcinku ok. 
530 m, od ul. Wilsona do 
ul. Borkowej. Powstanie 
nowa nawierzchnia jezdni, 
dwa wyniesione skrzyżowa-
nia, chodnik, ścieżka pieszo-
-rowerowa, zjazdy do posesji 
oraz oświetlenie uliczne. 
Po wykonaniu prac będzie 
można m.in. wygodniej i 
bezpieczniej dojechać do sa-
morządowego przedszkola 
oraz Parku niepodległości, 
który będzie urządzany eta-
pami i za kilka lat stanie się 
popularnym miejscem wy-
poczynku po południowej 
stronie miasta. 
 Po stronie północnej 
Brwinowa zostanie przebu-
dowana ul. Sienkiewicza 
na całym odcinku, tj. ok. 

Znane są już wyniki naboru wniosków do drugiej edycji Rządowego Funduszu 
Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Na realizację projektów in-
westycyjnych gmina pozyskała bezzwrotne dofinansowanie w wysokości  
5 mln zł. 

928 m (od ul. Piłsudskiego)  
z wyłączeniem skrzyżowa-
nia z ul. Biskupicką, oraz 
ul. Żwirki i Wigury na od-
cinku ok. 78 m. zaplano-
wano wykonanie nowych 
nawierzchni jezdni, czterech 
wyniesionych skrzyżowań  
z drogami publicznymi, 
chodników, zjazdów do po-
sesji. 
 Remont ul. sienkiewi-
cza i ul. Żwirki i Wigury 
znacznie podwyższy kom-
fort przejazdu i znacząco 
wpłynie na bezpieczeństwo 
użytkowników ruchu. Ulice 
te stanowią istotny element 
połączeń drogowych w mie-
ście, łączą dwie drogi powia-
towe ul. Powstańców War-
szawy z ul. Piłsudskiego,  
a także krzyżują się z drogą 
wojewódzką
 Dokumentacja całego 
przedsięwzięcia jest już go-
towa. Wkrótce rozpocznie 
się procedura przetargowa. 
Przewidywany termin za-
kończenia tego dwuletnie-
go zadania planowany jest  
w drugiej połowie przyszłe-
go roku. 

5 mln zł na inwestycje drogowe

o g ł o s z e n i a

Poczta Polska szuka chętnych 
do prowadzenia agencji pocztowych 
w Brwinowie i Otrębusach

Poczta Polska poszukuje chętnych, którzy w ramach własnej 
działalności gospodarczej poprowadzą Agencję Pocztową  
w miejscowościach Brwinów i Otrębusy. 
Poczta zapewnia szkolenie, stałe wynagrodzenie, a przy 
wyższych obrotach atrakcyjną prowizję. Wymagana jest  
zarejestrowana działalność gospodarcza i dysponowanie prawem do lokalu. Istnieje możliwość 
uruchomienia agencji w miejscu obecnie prowadzonej działalności handlowo-usługowej. 
Więcej informacji:
tel. 22 557 96 63, e-mail: aneta.kowalczyk1@poczta-polska.pl

Informacje z życia gminy Brwinów, ciekawostki, 
komentarze mieszkańców – na stronie społecznościowej 
www.fb.com/Brwinow
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Ozonator 
i oczyszczacze 

powietrza
dla gminnych

instytucji

z a p r o s z e n i a

Generator ozonu oraz 
oczyszczacze powietrza 

staną w gminnych szkołach 
oraz przedszkolach, Środo-
wiskowym Ośrodku Pomo-
cy społecznej w Brwinowie 
oraz w budynkach Urzędu 
Gminy przy ul. Grodziskiej 
12 i ul. t. Kościuszki 4a. 
to miejsca, gdzie przebywa 
zwykle większa liczba osób, 
w tym dzieci i osoby starsze.   
 Generator ozonu (ozo-
nator) to urządzenie po-
wszechnie stosowane  
i sprawdzone w oczysz-
czaniu powietrza oraz 
wody. Wytwarza ozon  
i za pomocą wentylato-
rów rozprasza go na okre-
ślonym obszarze. Gaz ten  
w niedużych stężeniach jest 
od lat używany w sektorze 
medycznym i w przemyśle 
jako środek utleniający, bak-

terio- i wirusobójczy. służy 
np. do odkażania karetek 
pogotowia i pomieszczeń  
w placówkach ochrony zdro-
wia. stosowany jest również 
w oczyszczaniu wody w wo-
dociągach czy w basenach 
kąpielowych. 
 Oczyszczacze powietrza 
dzięki specjalnym filtrom 
zatrzymują zanieczyszcze-
nia, pyły, toksyny, bakterie  
i wirusy, jak również nie-
które alergeny – tj. roztocza 
i pyłki roślin. Filtracja po-
wietrza zabiega wdychaniu 
szkodliwych cząstek, któ-
rych kumulacja w płucach 
osłabia układ oddechowy  
i odpornościowy organizmu. 
 zakupione urządzenia 
spełniają wszelkie wymaga-
ne normy. 
 Dofinansowanie  unijne 
pokrywa 63,63% kosztów.

Gmina Brwinów dba o jakość powietrza. Profe-
sjonalne ozonatory i oczyszczacze powietrza trafią 
m.in. do gminnych szkół i przedszkoli.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
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Mieszkańcy Brwinowa będą mogli korzystać z kolejnego obiektu rekreacyj-
nego. Gmina, wykorzystując środki unijne, wybuduje w pobliżu Osiedla So-
chaczewska siłownię plenerową dla seniorów oraz boiska do gry w bule.

Nowa strefa rekreacji 

Przestrzeń rekreacji, dla 
osób starszych i młod-

szych powstanie w północ-
no-zachodniej części mia-
sta, w pobliżu osiedla miesz-
kaniowego przy ul. socha-
czewskiej i stacji uzdatnia-
nia wody. Jest to część więk-
szego planu – utworzenia 
otwartej strefy rekreacji, 
gdzie już zrealizowano dwa 
tory pumptrack. 
 W ramach tegorocznej 
inwestycji zostaną wybu-
dowane dwa boiska do gry 
w bule (bulodromy), gdzie 

sympatycy tej gry będą mo-
gli rozwijać swoje umiejęt-
ności. Powstanie siłownia 
plenerowa wyposażona  
w zestawy sprawnościowe 
dla osób starszych, zawie-
rająca m.in. siatki do prze-
chodzenia, równoważnie, 
drążki do ćwiczeń, mostek  
z poręczami, koła do ćwiczeń 
dłoni, trener nadgarstków. 
Urządzenia będą spełnia-
ły wymogi Polskich norm  
i warunków bezpieczeństwa. 
teren zostanie wyposażony 
w tzw. małą architekturę – 

ławki z oparciem, ławy i sto-
ły, kosze na śmieci.  
 Budowa siłowni przyczy-
ni się do poszerzenia oferty 
spędzania wolnego czasu 
przez osoby starsze, umożli-
wi aktywny wypoczynek nie 
tylko dla seniorów – będą  
z niej mogli korzystać także 
inni mieszkańcy gminy. 
 Firma nova Jerzy Łebski 
z Łowicza zrealizuje zadanie 
w ciągu czterech miesięcy 
od podpisania umowy. War-
tość zamówienia wynosi 
908.863,53 zł. 
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piąTek 24 czeRwcA

brwinowska nocna
masa 

krytyczna
fAcebook.com/pRojekTbRwinow

OSP Brwinów
OSP Żółwin

orGanizator wsPółPraca

więcej infoRmAcji:

 
pAmięTAcie o oświeTleniu RoweRu?

weźcie kiełbASki,

będzie ogniSko!

mAcie kAmizelki?
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UWAGA!

Mija
termin

zgłoszeń
do bazy 

CEEB

Centralna Ewidencja 
Emisy jności Budyn-

ków to ogólnopolska 
baza danych, która ma 
pomagać w lokalizo-
waniu oraz w ymianie 
przestarzałych pieców 
i kot łów na ekologiczne 
źródła ciepła. za jej pro-
wadzenie odpowiedzia l-
ny jest Główny Urząd 
nadzoru Budowlanego 
(GUnB).
 Liczba złożonych 
dek laracji na miesiąc 
przed upy wem usta-
wowego terminu wciąż 
jest zby t niska. W gmi-
nie Brwinów jest 8909 
punktów adresow ych, 
a le tylko dla 1697 zosta-
ły złożone dek laracje. 
im szybciej właściciele  
i zarządcy nieruchomo-
ści zgłoszą źródła ciepła, 
tym szybciej i efekty w-
niej można będzie wdro-
żyć konkretne działania, 
mające na celu poprawę 
jakości powietrza. 
 Niezłożenie dek la-
racji w terminie grozi 
grzy wną w w ysokości 
do 5 tysięcy złotych.

 W 2022 r. został wprowadzony dodatek osło-
now y, czyli rządowe świadczenie, którego celem 
jest pomoc w pokryciu kosztów związanych z ro-
snącymi cenami energii .  Osoby, które przed złoże-
niem wniosku o pomoc f inansową, złożą dek larację  
w CEEB, mogą l iczyć na w yższy dodatek. szczegóło-
we informacje na temat dodatku osłonowego można 
uzyskać na stronie gov.pl/web/k limat .  

 Dek larację można złożyć przez internet, przez 
stronę gunb.gov.pl.  Wypełnienie formularza trwa 
k i lka minut. Do zarejestrowania zgłoszenia w ystar-
czy prof i l zaufany lub dowód osobisty z warstwą 
elektroniczną. Osoby, które nie mogą złożyć dek la-
racji elektronicznie, mogą zrobić to w formie trady-
cy jnej w ypełniając papierow y formularz w Urzędzie 
Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12.

Trzeba się pośpieszyć, 
bo ostateczny termin 
składania deklaracji  
w Centralnej Ewid-
encji Emisyjności Bu-
dynków (CEEB) mija 30 
czerwca br. Wszyscy 
właściciele lub zarząd- 
cy budynków mają 
obowiązek zgłoszenia 
źródła ciepła i spala- 
nia paliw. 
Nowe źródła ogrze-
wania trzeba zgłosić 
do bazy w ciągu 14 dni 
od ich uruchomienia.

Szanowni Państwo,
Już za niecały rok, od 1 stycznia 2023, użytkowanie niektórych pieców  
i kotłów na węgiel, pellet i drewno stanie się nielegalne i zagrożone manda-
tem do 500 zł lub grzywną do 5 000 zł. Chodzi tu o kotły bezklasowe, które 
nie spełniają przynajmniej wymogów klasy 3 wg normy PN-EN 303-5:2012, 
tzw. kopciuchy. Są to instalacje, które emitują najwięcej zanieczyszczeń  
i w znacznej mierze odpowiadają za zanieczyszczenie powietrza w sezonie 
grzewczym w naszym regionie. 

Jeśli użytkują Państwo tego typu urządzenie, muszą je Państwo wymienić na 
inny rodzaj ogrzewania. Może to być: kocioł gazowy, przyłączenie do miejskiej 
sieci ciepłowniczej, pompa ciepła, ogrzewanie elektryczne, kocioł olejowy lub 
kocioł na paliwo stałe (węgiel, pellet, drewno) spełniający wymogi ekoprojektu. 
W przypadku instalacji kotła spełniającego wymogi ekoprojektu, opalanego 
węglem, pelletem lub drewnem, konieczne jest zachowanie do kontroli doku-
mentacji potwierdzającej certyfikat ekoprojektu.

Proszę również sprawdzić czy Państwa kominki posiadają certyfikat ekopro-
jektu. Jeśli nie, należy je wymienić na kominki z takim certyfikatem lub wypo-
sażyć w urządzenie odpylające (np. elektrofiltr), które obniży emisję pyłu do 
poziomu zgodnego z wymaganiami ekoprojektu. Parametry te należy potwier-
dzić odpowiednią dokumentacją podczas kontroli. Użytkowanie kominków, 
które nie spełniają tych wymogów również będzie zabronione  
po 1 stycznia 2023 r.

Przepisy te wprowadza uchwała antysmogowa1 i wszyscy mieszkańcy Ma-
zowsza, w tym mieszkańcy naszej gminy, są zobowiązani do przestrzegania jej 
postanowień. Użytkownie niedozwolonych urządzeń grzewczych po 1 stycznia 
2023 r. może zostać ukarane mandatem do 500 zł, a w przypadku dalszego 
łamania przepisów sprawa może zostać skierowana do sądu - grzywna może 
wynieść nawet 5 000 zł!

1. Uchwała nr 162/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze woje-
wództwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Na wymianę kotłów oraz ocieplenie budynku można otrzymać dofinansowanie z krajowego Programu  
Czyste Powietrze lub z gminnego programu dotacyjnego. Dotacje gminne i z Programu Czyste Powietrze 
można łączyć. Można także skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej. 

Program Czyste Powietrze oferuje dotacje do 69 000 zł. Poziom dofinansowania uzależniony jest od do-
chodów wnioskodawcy oraz wybranego źródła ciepła i wynosi od 30 do 90% inwestycji. W ramach Progra-
mu możliwe jest uzyskanie dotacji do wymiany pozaklasowych kotłów i pieców na węgiel, pellet i drewno 
na nowoczesne źródła ciepła, montaż odnawialnych źródeł energii oraz docieplenie budynków jednoro-
dzinnych (ocieplenie ścian i stropów, wymiana okien i drzwi). 

W czasie, gdy ceny wszystkich nośników energii (gaz, prąd, węgiel, drewno opałowe, itd.) drastycznie 
wzrosły, inwestycja w ocieplenie budynku oraz wymianę źródła ciepła na nowoczesne urządzenie, zuży-
wające mniej paliwa, jest najlepszym sposobem na obniżenie rachunków.

Gdzie można złożyć  
wniosek o dotację?

Aby otrzymać dotację  
z gminy należy zgłosić 
się w Urzędzie Gminy.

Aby dowiedzieć się 
więcej o Programie 
Czyste Powietrze 
skontaktuj się z punk-
tem konsultacyjnym 
Programu w Urzędzie 
Gminy. 

Zadzwoń na infolinię 
Programu Czyste 
Powietrze pod nume-
rem: 22 340 40 80,  
lub wejdź na stronę  
czystepowietrze.gov.pl

Nie zwlekaj! Skorzystaj z dotacji! 
Wymień swój stary kocioł i ociepl swój dom  

- płać mniej za ogrzewanie i nie zanieczyszczaj powietrza!

WAŻNE!

POMOC FINANSOWA

WAŻNE INFOrMACjE  
O WyMIANIE „kOPCIuChóW”

m
ateria

ły U
rzęd

U
 m

a
rsza

łko
w

skieG
o

 w
o

jew
d

z
tw

a
 m

a
zo

w
ieckieG

o



RAtUsz 7
B i u l e t y n  i n f o r m a c y j n y  U r z ę d u  G m i n y  B r w i n ó w 

n r  1 1 7  |  8  c z e r w c a  2 0 2 2

m
ateria

ły U
rzęd

U
 m

a
rsza

łko
w

skieG
o

 w
o

jew
d

z
tw

a
 m

a
zo

w
ieckieG

o

Gdzie otrzymasz dotację
w ramach proGramu 
czyste powietrze? Dla podstawowego poziomu dofi nansowania 

→ do 30 000 zł
Dla podwyższonego poziomu dofinansowa nia 
→ do 37 000 zł
Dla najwyższonego poziomu dofinansowa nia 
→ do 69 000 zł
Rozliczając PIT możesz także skorzystać 
z ulgi termomodernizacyjnej.
Wymieniając teraz stare źródło ogrzewania 
unikniesz w 2023 roku mandatu do 500 zł lub 
grzywny do 5000 zł!

ile możesz zyskać?

kto może dostać 
powiększoNĄ dotację?

SkorzyStaj 
z Programu 

czyste 
powietrze! 

Weź dotację
i Wymień SWój Stary

Piec lub kocioł

ociePl SWój dom 
i Płać mniej 

za ogrzeWanie!

działaj szybko! 
zgodnie z uchwałą 

antysmogową masz obowiązek 
wymienić swój stary piec 

lub kocioł poniżej 3. klasy do

31 grudnia

2022 
roku

Dotacja przysługuje osobom, których średni 
miesięczny dochód na jednego członka go-
spodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

dla poziomu 
podwyższonego

dla poziomu 
najwyższego

Aby uzyskać taką dotację musisz posiadać 
odpowiednie zaświadczenie – informację jak 
je dostać uzyskasz w swoim Urzędzie Gminy.

  1564 zł netto    
  

2189 zł netto

  900 zł netto    
  

1260 zł netto

w gospodarstwie 
wieloosobowym
w gospodarstwie 
jednoosobowym

→   Złóż wniosek online: 
www.czystepowietrze.gov.pl
Uwaga! Wniosku złożonego w ten sposób 
nie musisz drukować.

→   lub przez Portal Beneficjenta na stronie 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej:
www.wfosigw.pl
Uwaga! Wniosek złożony w ten sposób 
należy dostarczyć dodatkowo w wersji 
papierowej do WFOŚiGW.

→   W niektórych bankach dostępny jest 
Kredyt Czyste Powietrze. Wniosek o kredyt 
i dotację można wypełnić łącznie w banku.

→   O szczegóły zapytaj w gminnym punkcie 
obsługi programu Czyste Powietrze 
lub dowiedz się więcej tutaj: 
tel.: 22 340 40 80 
www.czystepowietrze.gov.pl

Wypełnienie wniosku jest proste i trwa około 
pół godziny! 

Jeśli w twojej miejscowości funkcjonują 
dotacje gminne, możesz je połączyć z progra-
mem Czyste Powietrze oraz skorzystać z ulgi 
termomodernizacyjnej.

www.powietrze.mazovia.pl

13 000 zł1. Kocioł gazowy kondensacyjny

2. Kocioł pelletowy

3. Pompa ciepła powietrze/woda

17 000 zł

30 000 zł

Rodzaj inwestycji całkowity koszt

Właściciel lub współwłaściciel domu jedno-
rodzinnego lub wydzielonego w nim lokalu 
mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą, 
o rocznym dochodzie do 100 tys. zł. 

Kocioł gazowy kondensacyjny 

Pompa ciepła powietrze/woda 

Kocioł pelletowy 

Instalacja CO i CWU 

Wentylacja mechaniczna

Ocieplenie przegród budowlanych

        Wymiana okien

            Wymiana drzwi

Jeśli do zakupu pompy ciepła za 30 000 zł 
otrzymałeś dotację 13 500 zł, to pozostałą 
kwotę (16 500 zł) możesz odliczyć od podatku 
i zyskać dodatkowe 2 805 zł (dotyczy podatni-
ków rozliczających się według stawki 17%).

kto może skorzystać?

ile maksymalnie możesz dostać 
w ramach dotacji z programu 
czyste powietrze na poszczególne 
inwestycje?

Przykłady

przykład  ›››

dodatkowo 
możesz skorzystać 

z ulgi termomodernizacyjnej!

MaksyMalna kwota dotacji

podstawowy 
do 30% (45%*) 
kosztów

podstawowy 
do 30% (45%*) 
kosztów

podwyższony
do 60% 
kosztów

podwyższony
do 60% 
kosztów

najwyższy
 do 90% 
kosztów

najwyższy
 do 90% 
kosztów

4 500 zł
   

9 000 zł 
 

6 000 zł  

4 500 zł 

5 000 zł  

45 zł/m²  

210 zł/m²

600 zł/m²

 13 500 zł* 
 

 9 000 zł* 

9 000 zł 

18 000 zł 

12 000 zł 

9 000 zł 

10 000 zł 

90 zł/m² 

420 zł/m² 

1200 zł/m²

13 500 zł 

27 000 zł 

18 000 zł 

13 500 zł 

15 000 zł 

135 zł/m² 

630 zł/m² 

1800 zł/m²

5 100 zł

3 900 zł

13 500 zł*

10 200 zł 15 300 zł

7 800 zł 11 700 zł

18 000 zł 27 000 zł

Na co możesz 
przezNaczyć dotację?

Instalację 
CO i CWU

Wymianę starego 
pieca lub kotła
na paliwa stałe 
(węgiel, drewno)

*urządzenia o podwyższonej klasie efektywności

dostanieszdostanieszdostaniesz

Mikroinstalację 
fotowoltaiczną

Wentylację 
mechaniczną
z odzyskiem 
ciepła

Ocieplenie 
ścian 
i stropów

Dokumentację 
(np. audyt 

energetyczny)

Wymianę 
okien, drzwi 
i bram 
garażowych

PozioM 

PozioM 

Gdzie otrzymasz dotację
w ramach proGramu 
czyste powietrze? Dla podstawowego poziomu dofi nansowania 

→ do 30 000 zł
Dla podwyższonego poziomu dofinansowa nia 
→ do 37 000 zł
Dla najwyższonego poziomu dofinansowa nia 
→ do 69 000 zł
Rozliczając PIT możesz także skorzystać 
z ulgi termomodernizacyjnej.
Wymieniając teraz stare źródło ogrzewania 
unikniesz w 2023 roku mandatu do 500 zł lub 
grzywny do 5000 zł!

ile możesz zyskać?

kto może dostać 
powiększoNĄ dotację?

SkorzyStaj 
z Programu 

czyste 
powietrze! 

Weź dotację
i Wymień SWój Stary

Piec lub kocioł

ociePl SWój dom 
i Płać mniej 

za ogrzeWanie!

działaj szybko! 
zgodnie z uchwałą 

antysmogową masz obowiązek 
wymienić swój stary piec 

lub kocioł poniżej 3. klasy do

31 grudnia

2022 
roku

Dotacja przysługuje osobom, których średni 
miesięczny dochód na jednego członka go-
spodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

dla poziomu 
podwyższonego

dla poziomu 
najwyższego

Aby uzyskać taką dotację musisz posiadać 
odpowiednie zaświadczenie – informację jak 
je dostać uzyskasz w swoim Urzędzie Gminy.

  1564 zł netto    
  

2189 zł netto

  900 zł netto    
  

1260 zł netto

w gospodarstwie 
wieloosobowym
w gospodarstwie 
jednoosobowym

→   Złóż wniosek online: 
www.czystepowietrze.gov.pl
Uwaga! Wniosku złożonego w ten sposób 
nie musisz drukować.

→   lub przez Portal Beneficjenta na stronie 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej:
www.wfosigw.pl
Uwaga! Wniosek złożony w ten sposób 
należy dostarczyć dodatkowo w wersji 
papierowej do WFOŚiGW.

→   W niektórych bankach dostępny jest 
Kredyt Czyste Powietrze. Wniosek o kredyt 
i dotację można wypełnić łącznie w banku.

→   O szczegóły zapytaj w gminnym punkcie 
obsługi programu Czyste Powietrze 
lub dowiedz się więcej tutaj: 
tel.: 22 340 40 80 
www.czystepowietrze.gov.pl

Wypełnienie wniosku jest proste i trwa około 
pół godziny! 

Jeśli w twojej miejscowości funkcjonują 
dotacje gminne, możesz je połączyć z progra-
mem Czyste Powietrze oraz skorzystać z ulgi 
termomodernizacyjnej.

www.powietrze.mazovia.pl
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To była długa i niełatwa droga, która rozpoczęła się kilkanaście lat temu od starań o to, by pałac oraz przylegający do niego teren 
stał się własnością gminy Brwinów. Podpisanie aktu notarialnego przez rektora SGGW oraz burmistrza Arkadiusza Kosińskiego 
pod koniec 2015 r. dało zielone światło do podjęcia działań, których efekt można podziwiać dzisiaj.

Rewaloryzacja pałacu w Brwinowie

Brwinowski pałac, we-
dług zapisu w karcie 
Ewidencyjnej za-

bytków Architektury i Bu-
downictwa w Warszawie, 
został wybudowany w latach 
1936–37. jego pierwszym 
właścicielem był Tadeusz 
Wierusz-kowalski, który 
kupił majątek w Brwinowie  
od Stanisława Wilhelma 
Lilpopa i zapisał się w lokal-
nej historii m.in. jako pierw-
szy prezes zarządu Ochot-
niczej straży Ogniowej oraz 
darczyńca gruntu pod budo-
wę szkoły, a z literacko ubar-
wionym życiorysem stał się 
jedną z postaci zarówno po-
wieści „stulecie Winnych”, 
jak też nakręconego na tej 

podstawie serialu.
 Autorem projektu pa-
łacu miał być znany archi-
tekt stanisław Grochowicz.  
W okresie międzywojen-
nym pałac służył jako letnia 
rezydencja rodziny Wie-
rusz-Kowalskich. Podczas 
walk pod Brwinowem we 
wrześniu 1939 r. mieścił się  
w nim szpital polowy wojsk 
polskich, do którego trafili 
żołnierze ranni w bitwie pod 
Brwinowem. Pałac i majątek 
zostały przejęte przez niem-
ców, a po wojnie stały się 
własnością szkoły Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego. 
 W 2001 r. sGGW za-
kończyła swoją działalność 
w Brwinowie, a zabytkowy 

pałac (wpisany do rejestru 
zabytków w 1981 r.) oraz bu-
dynki pomocnicze zaczęły 
podupadać. Jego losy były 
niepewne, dopiero w 2015 r. 
po latach starań gmina ku-
piła od sGGW pałac wraz 
z otaczającym go terenem  
o powierzchni 7,77 ha. 
 Gmina Brwinów pod-
jęła działania zmierzające  
do rewaloryzacji pałacu. 
Prace objęły zarówno wnę-
trze, jak i budynek z ze-
wnątrz. Pałac został nieco 
zmieniony, tak aby obiekt 
był dostępny dla niepełno-
sprawnych – konserwator 
zabytków zgodził się na wy-
konanie szybu windowego  
i montaż dźwigu. z drugiej 
strony pojawiły się nowe 
schody – reprezentacyjne 
– odtworzone w miejscu, 
gdzie przez kilkadziesiąt lat 
były oddzielne pomieszcze-
nia, ze stropem dzielącym 
obie kondygnacje.
 

Prace na zewnątrz budyn-
ku obejmowały m.in.
• wykonanie izolacji 
przeciwwilgociowej ścian 
kondygnacji podziemnej,

• odtworzenie portyku, 
wykusza i tarasu  zachod-
niego, loggi oraz balustrad,
• naprawa tynków elewa-
cyjnych, uzupełnienie  
i renowacja sztukaterii  
i dekoracji elewacyjnych, 
• malowanie,
• wymiana więźby da-
chowej, wykonanie 
pokrycia dachowego, 
obróbek blacharskich, 
parapetów i orynnowa-
nia z blachy miedzianej,
• wykonanie opaski 
przy budynku, 
• renowacja i odtworzenie 
stalowych krat okiennych,
• odtworzenie schodów 
wejściowych z piaskowca 
kopulaka,
• wykonanie schodów  
kamiennych oraz balus- 
trady stalowej do zejścia 
do piwnicy.

Prace wewnątrz budyn-
ku obejmowały m.in.
• wzmocnienie stropów, 
• wykonanie szybu i mon-
taż dźwigu windowego, 
• wykonanie nowych scho-
dów w narożniku 
południowo-zachodnim,

Zabytkowy pałac w Brwinowie odmłodniał.
Zaczyna nowe życie jako brwinowski pałac kultury.

WIEK TO TYLKO LICZBA

2009

2017

2022

2022

• renowacja schodów drew-
nianych we wschodniej klat-
ce schodowej oraz stalowych
schodów prowadzących  
z poddasza na belwederek,
• odtworzenie tynków, 
malowanie ścian i sufitów,
• renowacja i odtworzenie 
sztukaterii i elementów 
wystroju wnętrz,
• renowacja i odtworzenie 
stolarki drzwiowej i ślusarki 
okiennej,
• wymiana stolarki 
 okiennej,
• renowacja drewnianych 
okiennic wewnętrznych, 
• wyposażenie meblowe.

Prace wokół budynku: 
• wykonanie przyłączy:  
gazowego, wod.-kan., 
elektroenergetycznego 
oraz telekomunikacyjnego, 
• wykonanie monitoringu 
oraz oświetlenia, 
• budowa dojazdu  
i miejsc parkingowych. 

 Rewaloryzacja pałacu zo- 
stała zakończona przez firmę 
AMAt z Warszawy. Łączny 
koszt wyniósł ok. 12 mln zł 
(wraz z wyposażeniem).

Projekt „Pałac w Brwinowie – rewaloryzacja zabytkowego obiektu z przeznaczeniem 
 na działalność kulturalną” został dofinansowany ze środków Regionalnego Programu 
 Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.
zadanie „Wymiana stolarki okiennej w zabytkowym pałacu w Brwinowie”  
uzyskało dofinansowanie ze środków samorządu Województwa Mazowieckiego.
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W sobotę 4 czerwca po czterech latach remontu można było podziwiać wnętrza zrewaloryzowanego pałacu. Uroczyste otwarcie 
było okazją do podziękowania wszystkim, którzy dołożyli swoją cegiełkę do tego dzieła. Z inaguracyjnym koncertem utworów 
fortepianowych wystąpił Łukasz Nagórka. W niedzielę na gości czekało wiele atrakcji, m.in. pokazy filmu VR, spektakl muzyczny 
dla najmłodszych... i oczywiście zwiedzanie pałacu – aż po piwnice, gdzie znalazło się miejsce dla kilku pracowni.

Brwinowski Pałac Kultury otwarty!

W sobotnie popo-
łudnie przed 
pałacem w Brwi-

nowie licznie zgromadzili 
się mieszkańcy i goście. za-
bytek odzyskał swój blask. 
Rewaloryzacja pałacu i za-
gospodarowanie terenu było 
dużym wyzwaniem, ale te-
raz można podziwiać efekt  
i cieszyć się spełnieniem ma-
rzeń o reprezentacyjnej kul-
turalnej wizytówce miasta.
Na zdjęciu poniżej: 
Wśród gości był marszałek 
województwa mazowieckie-
go Adam struzik – niemal  
3 mln zł dotacji gmina Brwi-
nów uzyskała w ramach Re-
gionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa 
Mazowieckiego. Dodatko-
wym wsparciem ze strony 
samorządu województwa 
była dotacja na wymianę 
okien. Burmistrz Kosiński 
jako anegdotę opowiadał  
o przejażdżce kilka lat temu, 
kiedy omawiał z Marszał-
kiem ważne inwestycje (wię-
cej na str. 3) – stąd pamiąt-
kowe zdjęcie z fiatem 126p.
Na zdjęciu z prawej:
Brwinowianin Łukasz na-
górka, wykładowca Uniwer-
sytetu Muzycznego im. F. 
Chopina w Warszawie za-
grał koncert inauguracyjny  
z utworami Bacha, scarlat-
tiego i Chopina i in. Chwa-
lił akustykę, podkreślając,  
że fortepian brzmi tutaj naj-
lepiej przy pełnej widowni. 

Na zdjęciu powyżej:
Burmistrz Arkadiusz Ko-
siński dziękował wszyst-
kim, którzy mają swój udział  
w powodzeniu inwestycji –
od prawej stoją: projektant 
Grzegorz Rycerz, inspektor 
nadzoru inwestorskiego Ma-
riusz Okuń, zastępca bur-
mistrza sławomir Walen-
dowski, kierownik zespołu 
ds. zamówień Publicznych 
Halina Bąk oraz powiatowy 
inspektor nadzoru Renata 
Bućko.

Na zdjęciu powyżej:
W pałacowych piwnicach 
znalazło się dobre miejsce na 
urządzenie kilku pracowni, 
m.in. widocznej na fotografii 
pracowni ceramicznej z pie-
cem do wypalania gotowych 
przedmiotów. trwa obec-
nie wyposażanie pracowni 
fotograficznej, stolarskiej 
oraz studia nagrań. Miejsca 
starczy też na obszerne po-
mieszczenia magazynowe – 
i w piwnicy, i na poddaszu.

Na zdjęciu powyżej:
Do nowej siedziby wprowa-
dzali się symbolicznie pra-
cownicy i uczestnicy róż-
nych zajęć prowadzonych 
przez Gminny Ośrodek 
Kultury w Brwinowie. Przed 
wejściem wystąpił Chór Wy-
dartych Domom Kur. 
stara siedziba miała po-
wierzchnię ok. 300 m kw.,  
w nowej będzie do dyspozy-
cji ok. czterokrotnie więcej. 

Na zdjęciu powyżej:
Moment przecięcia wstęgi. 
Uczestniczyli w nim m.in. 
burmistrz Arkadiusz Ko-
siński oraz jego zastępcy, 
starosta Krzysztof Rymuza, 
honorowi obywatele gminy 
Brwinów Waldemar Kru-
szyński i Henryk tybuś.
Na zdjęciu poniżej:
W niedzielę 5 czerwca za-
interesowani mieli szansę 
przenieść się w czasie, nie 
tylko oglądając pokazy fil-
mu VR „nie kochać w taką 
noc” w specjalnych goglach, 
lecz także korzystając z prze-
jażdżek powozem konnym.   
na najmłodszych czekały 
atrakcje i wspólne zabawy  
w cieniu drzew przed pała-
cem, a popołudnie zakoń-
czył spektakl muzyczny. 
nie brakowało chętnych do 
zwiedzania pałacu. Wię-
cej informacji o możliwości 
zwiedzania z oprowadza-
niem – wkrótce w interne-
cie.
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SLAJDOWISKO POWRACA! 
Po raz pierwszy na Slajdowisko zaprosiliśmy mieszkańców Brwinowa w grudniu 2017 roku. Wówczas prelekcja dotyczyła Malty. For-
muła dzielenia się z innymi swoimi wrażeniami i zdjęciami z podróży tak bardzo się spodobała, że Slajdowisko przerodziło się w regu-
larny cykl spotkań podróżniczych. Dzięki naszym prelegentom odwiedziliśmy m.in.: Etiopię, Rumunię, Chile, Meksyk, Cypr, Naddnie-
strze, Kazachstan, Maroko, południową Francję. 

W marcu 2020 roku mieliśmy wysłuchać relacji państwa Ewy i Andrzeja Pilaszków z ich wyprawy na Islandię. Niestety z powodu ob-
ostrzeń pandemicznych do spotkania nie doszło.   

Na powrót Slajdowiska musieliśmy długo czekać, ale nareszcie możemy zaprosić wszystkich miłośników podróżowania na spotkanie 
9 czerwca do sali Gminnego Ośrodka Kultury OKej na godzinę 18.00. Cieszymy się tym bardziej, że nasz cykl wznowią prelegenci, 
którzy dwa lata temu nie mieli szansy opowiedzieć o swojej wyprawie.   

Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników podróży na spotkanie o Islandii. Swoimi wrażeniami i zdjęciami z pobytu na tej odle-
głej wyspie podzielą się państwo Andrzej i Ewa Pilaszkowie, mieszkańcy Brwinowa. Nasi prelegenci sami organizują swoje wyprawy, 
często są to wyprawy do egzotycznych miejsc. Słuchaczom Slajdowiska opowiadali dotychczas o wyprawach do RPA i Birmy.

Uwaga, wszyscy podróżnicy! Każdy może zostać naszym prelegentem. Jeśli chcesz opowiedzieć szerszemu, przyjaznemu gronu 
o miejscu, w którym byłeś, zainspirować kogoś swoimi podróżami – zgłoś się do Biblioteki. Zorganizujemy Twoje Slajdowisko. 

O TYCH KSIĄŻKACH SIĘ MÓWI, CZYLI SPOTKANIA DKK W CZERWCU
Kim Jiyoung. Urodzona w 1982: „Kim Jiyoung urodziła się jako dziewczynka, choć rodzice chcieli chłopca. Jest córką, więc jest gorsza 
od swojego brata. Jest wzorową studentką, ale nie może odbyć stażu. Ma najlepsze wyniki w pracy, jednak nie dostaje awansu. Jest 
matką, więc musi porzucić karierę zawodową. Kim Jiyoung jest kobietą” – w ten sposób bohaterkę książki przedstawia Wydawca.

Na wspólną rozmowę o książce koreańskiej pisarki Cho Nam-Joo zapraszamy do siedziby głównej w Brwinowie: ul. Grodziska 12, 
w piątek 17 czerwca o godzinie 10.20.

Rdza: „Strata. Zaczynanie życia od nowa: bez rodziców, bez męża, bez palców, bez domu i bez pomysłu, jak będzie wyglądać nowe. Mozolne wdra-
pywanie się po kolejnych dniach, w nowych okolicznościach. Wszystko będzie dobrze, powtarzają wokół. Brzmi niczym ulubiona mantra Polaków 
na skraju. Rdza pozostawia ślad na długo” – tak niepokojąco książkę opisuje pisarka Sylwia Chutnik. 

Na rozmowę o książce Jakuba Małeckiego zapraszamy do filii w Otrębusach: Toeplitzówka, ul. Wiejska 1, piątek 10 czerwca o godzinie 12.30.

SPOTKANIA Z PISARZAMI 
W ostatnim czasie nasi czytelnicy mieli okazję spotkać osobiście swo-
ich ulubionych pisarzy. W maju na zaproszenie Biblioteki do Brwinowa 
przyjechał Jakub Małecki, autor bestsellerowych powieści, m.in. Rdzy, 
Śladów i Saturnina. Na początku czerwca gościliśmy zaś Justynę Bedna-
rek, autorkę ponad 50 książek dla dzieci, w tym kultowej serii o Dziesię-
ciu Skarpetkach. 

27 czerwca–
8 lipca

18–29 lipca

WAKACYJNA
BIBLI     TEKA

 L A T O - 2 0 2 2

Otrębusy

Brwinów

ZBIÓRKA KSIĄŻEK – КНИЖКОВА КОЛЕКЦIЯ
Przyjmujemy w  darze książki 
napisane cyrylicą. Czyli książ-
ki napisane rodzimym alfabe-
tem naszych gości z Ukrainy.

Приймаємо книги, написані 
кирилицею.

Jeśli masz takie książki 
i  chcesz się nimi podzielić, 
przynieś je do Biblioteki. My 
udostępnimy je ukraińskoję-
zycznym czytelnikom.

WAKACYJNA BIBLIOTEKA CZEKA
Za chwilę upragnione waka-
cje. Brwinowska biblioteka 
czeka na Was od pierwszych 
dni lata. Dla najmłodszych 
zaplanowaliśmy zajęcia lite-
racko-plastyczne zarówno 
w Oddziale dla Dzieci w Brwi-
nowie, jak i  w  naszej filii 
w  Otrębusach. Będziemy po-
dróżować z  książką po naszej 
pięknej Polsce. Będziemy czy-
tać, oglądać, kleić, malować, 
majsterkować, śmiać się, roz-
mawiać… i świetnie się bawić :)

Wstęp na zajęcia jest wolny, nie ma też sztywnych ram wiekowych 
uczestników. 

Szczegółowe informacje o  programie Wakacyjnej Biblioteki na plakatach 
oraz u  bibliotekarzy. Ponadto w  każdy dzień wakacji w  godzinach otwar-
cia Dziecięcej oraz Filii zapraszamy do spędzania czasu z  planszówkami.

Justyna Bednarek podczas spotkania w Otrębusach

Jakub Małecki w Brwinowie
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z a p r o s z e n i e  z e s p o ł u  „ m a z o w s z e ”

     Punkty, w których można otrzymać biuletyn „Ratusz”:                

                 KOLEJnE WyDAnIE: 13 LIPCA 2022 R. 

BRWINÓW:   
Urząd Gminy – ul. Grodziska 12 oraz ul. T. Kościuszki 4A  Biblioteka  
Publiczna w Brwinowie, ul. Grodziska 12  Gminny Ośrodek Kultury,  
ul. Wilsona 2 oraz jego świetlice w sołectwach  szkoły i przedszkola 
publiczne na terenie gminy  Dworek Zagroda, ul. Grodziska 57  
 NZOZ Alfa i NZOZ Peronowa w Brwinowie  Apteka, ul. Powstańców 
Warszawy 8  BPWiK, ul. Wilsona 46  Sklep „Czwórka”, ul. Grodziska 4  
Sklep, ul. Grodziska 9  Galeria Brwinów, ul. Grodziska 46  Magmar,  
ul. Wilsona 52  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. Rynek 8  
Sklep, ul. Kraszewskiego 1  sklep U Jacka, ul. Sochaczewska 19  
 sklep piekarni AK Otrębusy, ul. 11 listopada 4F  kioski przy rondzie 
Wacława Kowalskiego  

OTRęBuSY: Toeplitzówka, ul. Wiejska 1 – Biblioteka   
piekarnia AK, ul. Wiejska 21  sklep Społem przy WKD, ul. Natalińska 21 
 piekarnia Witaszczyk przy WKD  sklep U Sabiny,  ul. Natalińska 23  

kANIE: sklep „Małgosia”, ul. J. Piłsudskiego 58  sklep przy WKD,  
ul. J. Piłsudskiego 11 

kOSZAjEc: sklep spożywczo-przemysłowy l. Martysa, Koszajec 30  

OWcZARNIA: sklep U Anki, ul. Książenicka 39A  sklep Agata,  
ul. Żółwińska 25  Pod Świerkami, ul. Mała 1  sklep Delikatesy na rogu, 
ul. Żółwińska 27B

DZIękujEMY SOŁTYSOM ZA POMOc:  
 Biskupice  Czubin  Domaniew  Falęcin  Koszajec   
 Krosna  Milęcin  Moszna  Kotowice  Owczarnia  
 Parzniew  Terenia  Żółwin

W Żółwinie odbyły się 
dwa eko-konkursy,  

w których wzięły udział 
dzieci ze wszystkich grup. 
Podczas pierwszego miały 
wykonać zabawkę z odpa-
dów, tak aby śmieci stały się 
ponownie użyteczne. Dru-
gim zadaniem było wyho-
dowanie fasoli począwszy 
od ziarenka. – W naszym 
przedszkolu staramy się 
przywiązywać dużą wagę 
do działań proekologicz-
nych, stąd oprócz stałe-
go zachęcania do udziału  
w akcji zbierania nakrętek, 
przypominania o segregacji 

odpadów, prowadzenia za-
jęć tematycznych, pomyśla-
łyśmy, że ciekawym pomy-
słem może być ogłoszenie 
konkursu na eko-zabawkę. 
Oprócz tego zaproponowa-
łyśmy również prowadzenie 
dzienniczka obserwacji pod-
czas hodowli fasoli – mówi 
wychowawczyni grupy „Li-
ski”, pani Monika smułka.  
 Warto też pamiętać  
o działaniach ekologicz-
nych, które rodzice mogą 
wykonywać z dziećmi  
w domu. segregacja odpa-
dów do odpowiednich po-
jemników, zakręcanie wody 

Warto wpajać dzieciom wartości i zachowania, które w przyszłości 
oddziaływać będą na otaczający ich świat. Ochrona środowiska i recykling  
w połączeniu z dobrą zabawą i kreatywnością tworzą idealne warunki  
do rozwijania świadomości ekologicznej najmłodszych.

podczas mycia zębów, 
gaszenie światła w pomiesz-
czeniach, z których aktu-
alnie nikt nie korzysta, lub 
zabieranie na zakupy wła-
snych materiałowych toreb 
zamiast foliowych jedno-
razówek – takie małe kroki 
pozwolą wykształcić w dzie-
ciach ekologiczne odruchy, 
które w przyszłości zaowo-
cują bardziej świadomym 
korzystaniem z zasobów 
naturalnych i przemyślany-
mi decyzjami konsumenc-
kimi. 
– Oba konkursy spełniły 
swoje zadanie, ponieważ po-

mysły i emocje, które towa-
rzyszyły oglądaniu wystawy 
pokonkursowej, mogą się 
równać konkursom o naj-
wyższej randze! Uważamy, 

że wśród autorów nagro-
dzonych 25 prac być może 
znajduje się przyszły kon-
struktor lub wynalazczyni – 
dodaje Monika smułka. 

Ekologia wśród najmłodszych
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Przedszkole nr 3 w Brwinowie zatrudni nauczycieli wychowania 
przedszkolnego od 1 września 2022 r. (pełen etat 25/25)
Oczekiwania: 
• wykształcenie wyższe pedagogiczne  
  (specjalność: wychowanie przedszkolne,
• zapał do pracy, 
• kreatywność, sumienność oraz wysoka kultura osobista, umiejętność  
  pracy w zespole i nawiązywania kontaktów,
• komunikatywność,
• otwartość na samodoskonalenie i innowacyjne metody pracy.
Oferujemy:
• umowę o pracę na okres 1 roku z możliwością zatrudnienia na stałe,
• 8-godzinną pomoc nauczyciela w grupie,
• możliwość stałego rozwoju osobistego i zawodowego.
Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie CV na adres
sloneczne-przedszkole@idsl.pl lub kontakt tel. 22 729 63 81

o g ł o s z e n i e
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– Ponieważ jestem miesz-
kańcem Brwinowa, posta-
nowiłem reprezentować 
moje miasto. Poszczególne 
załogi reprezentują firmy, 
instytucje, fundacje, miasta, 
np. Grodzisk Mazowiecki, 

V Grodziskie Regaty Żeglarskie im. Leonida Teligi 
o Puchar Burmistrza Grodziska Mazowieckiego, 
które odbyły się w dniach 20–22.05.2022 r. przy-
niosły zwycięstwo załodze jachtu nr 14, które-
go sternikiem był Adam Zawiasa – mieszkaniec 
Brwinowa.

kość. – W tegorocznej, piątej 
już edycji regat moja zało-
ga wylosowała jacht nr 14, 
który okazał się jednym ze 
starszych jachtów i miał wy-
raźnie stare żagle. na naszej 
„czternastce” dokonaliśmy 
kilku regulacji olinowania 
i żagli, a w czasie wyścigów 
skupiliśmy się na tym, aby 
popełnić jak najmniej błę-
dów. udało się nam zwycię-
żyć – mówi Adam Zawiasa, 
sternik zwycięskiej załogi, 
która w tegorocznych re-
gatach wystartowała jako 
reprezentacja Brwinowa. 

Pod brwinowską banderą

Majowe regaty or-
ganizowane są od 
2016 r. na Wielkich 

jeziorach Mazurskich (ki-
sajno, Dargin i Łabap).   
 sternicy (skipperzy/kapi-
tanowie) wraz z czterooso-
bowymi załogami ścigają się 
na jachtach klasy Twister 
26 (o długości 26 stóp, czyli 
nieco ponad 7,8 m). Jachty 
wybierane są w drodze lo-
sowania. Choć z pozoru są 
takie same, można trafić na 
młodsze lub starsze jednost-
ki, z nowszymi lub starszymi 
żaglami, co rzutuje na pręd-

Brwinów, Jaktorów. sądzę, 
że tworzy się ciekawa ini-
cjatywa i tradycja sympa-
tycznej rywalizacji między 
miejscowościami naszego 
regionu – dodaje Adam za-
wiasa. 

 W skład załogi, która po-
wtórzyła swój ubiegłorocz-
ny sukces i zajęła i miejsce, 
wchodzą oprócz sternika: 
Marek Borys, Marzena 
klan, krzysztof Pasikowski 
i krzysztof Witkowski.

Spotkać teatr,  
czyli co za kulisami piszczy

Obsada: Katarzyna Afek, Katarzyna Skoniecka,  
Łukasz Afek, Jacek Zienkiewicz

Projekt współfinansowany  
ze środków Gminy Brwinów

12 czerwca, godz. 15.00 
Brwinów, ul. Grodziska 57

zaprasza na spektakl

z a p r o s z e n i a

indywidualny zawod-
ników, przede wszystkim 
w aspekcie rozumienia 
gry, inteligencji boiskowej  
i techniki użytkowej. to 
inna filozofia i inny pro-
gram niż ten propagowa-
ny przez PzPn, opierają-
cy się w dużej mierze na 
sztywnych schematach i nie 
uwzględniający w dostatecz-
nej mierze indywidualizacji 
treningu. 
 Obecnie w klubie piłkę 
nożną trenuje blisko 200 
zawodniczek i zawodników 
podzielonych na grupy do-
pasowane wiekiem, etapem 
rozwoju i poziomem umie-

Naprzód Brwinów po raz kolejny otrzymał certyfikat (tym razem  
zielony) w ramach programu dla szkółek piłkarskich, który prowa-
dzi PZPN. W Brwinowie nie brakuje dzieci zainteresowanych tą dzie-
dziną sportu – jest tu największy ośrodek szkół piłkarskich Legii.

w Polsce. taki certyfikat 
mogły uzyskać tylko szkółki 
spełniające najwyższe kry-
teria szkoleniowe, organi-
zacyjne i infrastrukturalne. 
Ważność przyznanego cer-
tyfikatu wynosi standardo-
wo 2 lata. 
 W bieżącym roku Aka-
demia zdecydowała się nie 
ubiegać się o kolejną złotą 
odznakę. W opinii zarządu 
klubu ważniejsza od złote-
go certyfikatu jest możli-
wość realizacji autorskiego 
programu szkolenia opar-
tego na filozofii funda-
mentów gry. Kładzie ona 
główny nacisk na rozwój 

Co nowego w Naprzodzie

naprzód Brwinów jest 
najstarszym (rok zało-

żenia 1925) i największym 
klubem działającym na tere-
nie naszej gminy. W ligach 
organizowanych przez 
Mazowiecki Związek Pił-
ki Nożnej gminę Brwinów 
reprezentuje aktualnie 10 
zespołów Naprzodu: 9 ze-
społów dziecięcych i mło-
dzieżowych (roczniki od 
2014 do 2007) oraz zespół 
seniorów. 
 W 2019 r. Akademia 
naprzodu uzyskała naj-
wyższy, złoty certyfikat 
potwierdzający szkolenie 
na najwyższym poziomie  

jętności. Najmłodsi adepci 
futbolu, czyli dzieci w wie-
ku od 3 do 12 lat trenują w 
ramach wspólnego projek-
tu Naprzodu i Fundacji Le-
gia Soccer Schools. Dzięki 
współpracy klub otrzymuje 
pomoc szkoleniową i or-
ganizacyjną największego  
i najbardziej utytułowanego 
klubu piłkarskiego w Pol-
sce, jakim bez wątpienia jest 
Legia Warszawa. Wspólne 
przedsięwzięcie obejmuje 
trzy projekty szkoleniowe:
• przedszkole piłkarskie 
  dla w wieku dzieci 3-7 lat
• szkołę piłkarską dla 
  dzieci w wieku 6-12 lat
• szkołę doskonalenia 
  techniki dla dzieci 
  w wieku 6-14 lat.
 Ważnym partnerem 
klubu jest gmina Brwinów, 
która w ramach wspierania 
kultury fizycznej udziela 
klubowi dotacji, które po-
magają w organizacji tur-

niejów piłkarskich  
w okresie zi-
mowym oraz 
z a o f e r o w a -
niu szkolenia 
dla wszystkich 
chętnych dzieci. 
 Naprzód pro-

wadzi nabór 
przez cały rok i bez 
żadnych ograni-
czeń.
Do Brwinowa trafi-
ło też specjalne wy-
różnienie.
największy ośro-
dek szkolenia Lss 
znajduje się w Brwi-

nowie! na stadionie 
Legii Warszawa odbyła się 
coroczna gala Legia soccer 
schools podsumowująca 
sezon 2021/2022. Miło nam 
poinformować, że szkoła 
piłkarska LSS w Brwinowie 
prowadzona we współpracy 
z AP BkS Naprzód otrzy-
mała wyróżnienie jako 
największy ośrodek szkół 
piłkarskich LSS w Polsce.  
W dowód uznania klub 
otrzymał pamiątkową ko-
szulkę.

Więcej informacji na temat 
Akademii Piłkarskiej BKs 
naprzód Brwinów:
FB.com/apbksnaprzod/
http://naprzodbrwinow.pl/
www.PtO.legiasoccerscho-
ols.pl/
Kontakt:
bks.naprzod@gmail.com
tel. 504 511 208

– Maciej Podgórski,
prezes AP BKS Naprzód
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Fot. m. PodGórski


