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Wybory 9 października 
Zbliżają się wybory do Sejmu i Senatu. 
Wyborcy z części Brwinowa, Grudowa, 
Falęcina i Kotowic głosują w innych 
lokalach wyborczych    > str. 3

Nowe place zabaw 
W I etapie konkursu brwinowscy  
internauci wygrali budowę placu  
zabaw w parku miejskim.  
Czy teraz wygra Żółwin?    > str. 4

 Tak było: Dni Brwinowa i Europejskie Dni Dziedzictwa, 10-11 września 2011

RAtusz
w dwóch Słowach
 
16 spotkań

Burmistrz Arkadiusz Kosiński 
zaplanował we wrześniu aż  
16 spotkań z mieszkańcami:  
14 w sołectwach oraz dwa  
w Brwinowie. Podczas w sumie 
kilkudziesięciu godzin roz-
mów, Burmistrz odpowiadał 
na setki pytań, opowiadał  
o zamierzeniach i wyjaśniał 
kwestie istotne dla mieszkań-
ców - krótkie notatki z każde-
go spotkania publikowane są 
na www.brwinow.pl. Burmistrz 
zapowiedział, że taki cykl spo-
tkań z mieszkańcami stanie się 
coroczną, wrześniową tradycją. 

Fundusze sołeckie 

Podczas zebrań wiejskich we 
wszystkich sołectwach miesz-
kańcy podejmowali uchwały 
dotyczące przeznaczenia fun-
duszu sołeckiego. Jego wiel-
kość waha się w zależności  
od wielkości sołectwa od  
ok. 9 do 28 tys. zł. Te pieniądze 
wydatkowane będą w 2012 
roku na potrzeby sołectw: 
m.in. oświetlenie, wiaty, plac 
zabaw, utwardzenie dróg, za-
kup odśnieżarek, dodatkowe 
sprzątanie sołectwa, budowę 
przepustów i rowów, czy wy-
cieczki mieszkańców na targi 
rolnicze i do Krakowa.

Nowe boiska szkolne przy ZS nr 1
Budowa kompleksu nowocze-
snych boisk przy brwinowskiej 
Jedynce jest już na finiszu. 

Dyrektor ZS nr 1 Anna Saw-
widis nie kryje zadowolenia. 

- Bardzo się cieszymy, że wresz-
cie w naszej szkole będą boiska  
z prawdziwego zdarzenia. Do tej 
pory praktycznie nie mieliśmy 
żadnej bazy sportowej, a mimo 
to uczniowie szkoły odnosili suk-
cesy w wielu zawodach sporto-
wych. Dzięki poprawie warun-
ków będzie im na pewno łatwiej 
i przyjemniej przygotowywać się  
do wielu konkurencji.

Zatwierdzony do realizacji rok 
temu projekt został znacząco 

zmodyfikowany: burmistrzowie 

Arkadiusz Kosiński oraz Sławo-
mir Walendowski podjęli nego-
cjacje z wykonawcą i udało się 
zmienić nawierzchnię jednego  
z boisk, by stało się ono rolkowi-
skiem. To dobra wiadomość dla 
podopiecznych trenera Arkadiu-
sza Janiszka, prezesa klubu spor-
towego Kobra Brwinów i wicepre-
zesa Polskiego Związku Sportów 
Wrotkarskich: wkrótce, jeśli tyl-
ko pogoda pozwoli, zawodnicy 
Kobry oraz rolkarze ze szkółki 
wrotkarskiej będą mogli jeździć 
na świeżym powietrzu.  Wprowa-
dzone zmiany poprawiły pierwot-
ny projekt: słupy oświetleniowe 
nie stoją na boisku, zrezygnowa-
no z wyburzenia wiaty rowerowej  
i magazynku, uzupełniono braku-
jące oświetlenie i chodniki. 

z a p r o s z e n i e

Na zdjęciu obok: Małgorzata So-
bieszczak-Marciniak, dyrektor 
Muzeum Marii Skłodowskiej oraz 
burmistrz Arkadiusz Kosiński 
posadzili przed domem państwa 
Wernerów krzew róży. Upamiętnia 
on przechowywanie w domu prof. 
Wacława Wernera preparatu rado-
wego: Profesor i inni wybitni fizycy 
podczas II wojny światowej  zadba-
li o to, by rad nie wpadł w ręce nie-
mieckich okupantów.

Dni Brwinowa i Europejskie Dni Dziedzictwa pod hasłem „Kamie-
nie milowe” – to wydarzenia, które odbiły się szerokim echem. 
Weekend 10 i 11 września był wypełniony atrakcjami, wśród któ-
rych znalazły się m.in. dziecięca inscenizacja odsieczy wiedeńskiej, 
parada miejska, koncerty zespołów w brwinowskim parku oraz 
uroczystość u państwa Wernerów, a także rekonstrukcja działań 
wojennych podczas bitwy pod Brwinowem. Był czas i na chwilę za-
dumy nad historią i  na znakomitą zabawę.

Place 

zabaw

KONKURS 

100 lat

Brwinów nagrodzony
Burmistrz Arkadiusz Kosiński 
odebrał statuetkę dla gminy  
Brwinów – lidera ekologii   > str. 3

Na obu zdjęciach powyżej: pierwszy 
dzień EDD. Wieczorem na scenie  
w parku wystąpił zespół Caraboo.  
Wcześniej odbyła się dziecięca in-
scenizacja odsieczy wiedeńskiej.
 
Obok: Ogromne wrażenie wywarł 
profesjonalny pokaz grupy rekon-
strukcyjnej REKO, która w niedzie-
lę 11 września odtworzyła epizody 
z bitwy pod Brwinowem.

k o n k u r s

Burmistrz  
Gminy Brwinów
ogłasza

otwarty konkurs ofert 
na realizację zadania  
publicznego w zakresie  
podtrzymywania tradycji  
i rozwoju świadomości  
narodowej.
Na wsparcie organizacji  
oficjalnych obchodów  
Święta Niepodległości  
w dniu 11 listopada 2011 r. 
została przeznaczona  
kwota 2.500 zł.

Termin składania ofert mija 
10 października 2011 r.
Szczegółowe informacje 
m.in. o zasadach udziału  
w konkursie znajdują się  
na www.brwinow.pl, tablicy 
ogłoszeń Urzędu Gminy 
Brwinów oraz w BIP.



Tunel w Brwinowie to przykład, że jak się chce, to można.  
Przejęliśmy przepompownię i dbamy o instalacje, a mieszkańcy jeżdżą  

bez przeszkód. W tym roku tunel ani razu nie był zalany. Niemożliwe? Możliwe. 
                                                  - Arkadiusz Kosiński, burmistrz gminy Brwinów
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w dwóch Słowach

Prace przy bramie parku

Od 26 września trwają prace 
nad odnowieniem muru przy 
wejściu do parku miejskiego. 
Po otynkowaniu muru plano-
wana jest wymiana dachówki  
i pokrycie muru farbą anty-
graffitową. Po zakończeniu 
tych prac zostanie osadzona 
odnowiona metalowa brama. 

Działa już fontanna

Od początku września  
z brwinowskiej fontanny na 
placu im. Jana Pawła II tryska 
woda. Automatyczny regu-
lator uruchamia fontannę 
w godz. 7.00-23.00 i włącza 
światło podświetlające wodę 
o zmierzchu. Fontanna będzie 
funkcjonować do pierwszych 
mrozów, potem zostanie za-
bezpieczona na okres zimowy. 

Dąb harcerski 

Dla uczczenia 100-lecia 
harcerstwa harcerze Hufca 
Pruszków ZHP posadzili w 
parku miejskim w Brwinowie 
pamiątkowy dąb. We wko-
paniu 3-metrowego drzewa 
uczestniczyli reprezentanci 
brwinowskich drużyn: 29 
Mazowieckiej Drużyny 
„Twierdza”, 7 Brwinowskiej 
Drużyny Wodnej „Mewa” 
oraz 62 Pruszkowskiej Druży-
ny Harcerskiej im. Aleksego 
Dawidowskiego z Otrębus. 

Brwinowski Uniwersytet 
Każdego Wieku – zapisy

Inauguracja kolejnego seme-
stru BUKW już 2 październi-
ka (por. plakat str. 1). Bogata, 
nowa oferta zajęć obejmuje 
m.in. języki francuski i wło-
ski, pilates i jogę. Zapisy  
prowadzi Ośrodek Kultury  
w Brwinowie, ul. Wilsona 2, 
tel. 22 729 59 34 wew. 21. 

Zmiana przewoźnika 
gminnej komunikacji 
autobusowej

Od początku października  
na trasy: Brwinów-Żółwin, 
Brwinów-Pruszków oraz  
Błonie-Pruszków wraca firma 
PKS Grodzisk Mazowiecki.  

2 „ „

Mieszkańcy Otrębus i Kań w najbliższych dniach będą mogli ko-
rzystać z kolejnych odcinków sieci wodociągowej wybudowanej  
w ramach projektu „Czyste życie – gospodarka wodno-ściekowa  
na terenie gminy Brwinów”, współfinansowanego ze środków Fun-
duszu Spójności Unii Europejskiej. 

z a p r o s z e n i e z a p r o s z e n i e

Kanie i Otrębusy: nowy wodociąg

Wykonawca prac, firma WODROL-PRUSZKÓW SA, wybudował 
kolejne 12 km infrastruktury. Po otrzymaniu przez gminę Brwi-

nów ostatecznej decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlane-
go o pozwoleniu na użytkowanie nowopowstałej sieci będzie możliwe 
przyłączenie się do niej wszystkich zainteresowanych mieszkańców. 
Przewidywany termin uzyskania tego dokumentu: 29 września 2011 r.

Z nowej sieci wodociągowej będą mogli skorzystać mieszkańcy Otrę-
bus i Kań posiadający nieruchomości zlokalizowane przy ulicach:

 w Otrębusach: Borówki, Brzozowej (od ul. Poziomki do rejonu  
dz. nr ew. 1047), Bukowej, Czeremchy, dz. nr ew. 414 (droga boczna  
od ul. Przejazdowej), dz. nr ew. 442/17 (sięgacz od ul. Jeżynowej do re-
jonu dz. nr ew. 442/16), Jeżynowej, Lipowej, Orzechowej, Piaseckiego, 
Poziomki (odcinek od ul. Orzechowej do ul. Różanej), Przejazdowej, 
Różanej, Świerkowej (sięgacz od ul. Lipowej), Tarniny, Wrzosowej;
 w Kaniach: Chopina, Cichej, Działkowej, Kolejowej (od ul. War-
szawskiej), Krętej, Miłosnej, Moniuszki, Piaskowej, Piłsudskiego, Pol-
-nej (z sięgaczem – dz. nr ew. 166/7), Promiennej, Radosnej, Słonecznej, 
Spokojnej, Szkolnej, Warszawskiej, Wiśniowej, Źródlanej.

Wszystkie osoby zainteresowane przyłączeniem swojej nieru-
chomości do nowopowstałej sieci wodociągowej proszone są  

o kontakt z Referatem Eksploatacji Sieci Wodociągowo-Kanalizacyjnej,  
ul. Kościuszki 4a, pok. 19 lub 20, tel. 22 738 25 60 lub 22 738 25 95.

Ponadto, przewiduje się, że ostatnie fragmenty sieci wodociągowej 
planowane do wykonania w ramach umowy z firmą WODROL-

-PRUSZKÓW SA (znajdujące się w ulicach: dz. nr ew. 697, Klonowiec, 
Łąkowej, Na Skraju, Projektowanej – pomiędzy ul. Natalińską a ul. 
Wiejską, Pszczelińskiej – sięgacz południowy, Torfowej, Warszawskiej 
– od rejonu ul. Na Skraju w stronę ul. Natalińskiej, Wiejskiej – sięga-
cze południowy i zachodni, w Otrębusach) zostaną wykonane do końca 
roku 2011.

Rozbudowa stacji uzdatniania 
wody w Brwinowie i w Parznie-
wie zwiększy ich wydajność nie-
mal dwukrotnie.

Umowa na rozbudowę SUW-
-ów to ostatnia z serii ośmiu 

umów projektu „Czyste życie”. 
Termin wykonania umowy to 
16 miesięcy od dnia rozpoczę-
cia prac, a wartość wynosi  6 751 
294,13 zł brutto. Także to zadanie 
realizować będzie SKANSKA SA.

Istniejący system produkcji 
wody pitnej w Brwinowie zy-

ska dodatkową, kompletną linię 
technologiczną, która zwiększy 
wydajność z obecnych 120 m3/h  
do 200 m3/h. W Parzniewie rozbu-
dowa polegać będzie na demonta-
żu istniejącej linii i zastąpieniu jej 
nową instalacją. System w Parz-
niewie zwiększy swoją wydajność 
z obecnych 18m3/h do 40 m3/h. 

SUW: więcej wodyKanalizacja - cd.
W Otrębusach i Kaniach powsta-
nie 46,5 km kanalizacji sanitar-
nej - burmistrz Arkadiusz Ko-
siński, skarbnik Elżbieta Dolota 
oraz przedstawiciel SKANSKA 
SA Mirosław Siepak podpisali 
stosowną umowę.

Zawarty 20 września br. kon-
trakt dla Kań i Otrębus prze-

widuje budowę sieci sanitarnej  
w systemie grawitacyjno-pompo-
wym obejmującym kanał główny 
biegnący w ulicy oraz odgałę-
zienia do granic nieruchomości 
przyszłych odbiorców usług ście-
kowych. Budowa trwać będzie 
26 miesięcy od dnia rozpoczęcia 
robót. Wykonawca wyłoniony 
w przetargu – firma SKANSKA 
SA Oddział Budownictwa Hy-
droinżynieryjnego w Rzeszowie, 
za wykonanie zadania otrzyma 
wynagrodzenie w wysokości 
27.903.918,83 zł brutto. 



W wyborach do Sejmu i Senatu RP, które odbędą się 9 paź-
dziernika 2011 r., na terenie gminy Brwinów będzie funkcjo-
nować trzynaście lokali wyborczych, czynnych w godzinach  
od 7.00 do 21.00.  UWAGA na zmiany: część mieszkańców 
Brwinowa oraz mieszkańcy Falęcina, Grudowa i Kotowic 
będą głosować w innym lokalu niż dotychczas.  

Siedziby obwodowych komisji wyborczych w Brwinowie zostały poka-
zane na mapce obok:
1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Brwinowie, ul. Piłsudskiego 11
 lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
2. Klub Sportowy „Naprzód” w Brwinowie, ul. Turystyczna 4
3. Niepubliczne Przedszkole Integracyjne 
 Sióstr Rodziny Maryi w Brwinowie, ul. Szkolna 18
4. Gminny Ośrodek Kultury w Brwinowie, ul. Wilsona 2
5. OSP w Brwinowie, ul. Pszczelińska 3
6. Przedszkole nr 1 w Brwinowie,  ul. Lilpopa 4
 lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
7. Liceum Ogólnokształcące w Brwinowie, ul. Żwirowa 16
 lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
 lokal wyznaczony do celów głosowania korespondencyjnego

W Brwinowie głosują też mieszkańcy Falęcina, Grudo-
wa i Kotowic. W pozostałych miejscowościach wszystko 
pozostało bez zmian – tak jak podczas wyborów prezy-
denckich czy samorządowych. Numery komisji obwo-
dowych oraz ich siedziby poza Brwinowem:

8. OSP w Biskupicach
 Tutaj głosują wyborcy z miejscowości  
    Biskupice, Czubin, Krosna, Milęcin.
9. OSP w Mosznie
 Tutaj głosują wyborcy z miejscowości  
    Moszna, Domaniew, Domaniewek oraz    
     Koszajec.
10. Ośrodek Rekolekcyjny w Kaniach, 
    ul. Nadarzyńska 21
    Tutaj głosują wyborcy z Kań i Popówka. 
11. Szkoła Podstawowa w Otrębusach, 
       ul. Piaseckiego 2
     Tutaj głosują wyborcy z Otrębus.
12. OSP w Żółwinie
  Tutaj głosują wyborcy z miejscowości  
     Żółwin, Kopana, Owczarnia, Terenia. 
13. Dom Gościnny Zalewskich, Parzniew,  
      ul. 36 P.P. Legii Akademickiej
      Tutaj głosują wyborcy z Parzniewa 
     oraz parzniewskiego osiedla 
     Twój Parzniew przy ul. Działkowej.

Urząd Gminy  
Brwinów

 

Godziny pracy:  
pon 8-18, wt-czw 8-16, pt 8-14 
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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. 22 729 26 12)  
biuro Rady Miejskiej (tel. 22 738 26 50), Straż Miejska (tel. 22 738 26 16 i bezpłatny z terenu gminy 986) 

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

13 obwodowych komisji wyborczych

Burmistrz Gminy Brwinów
apeluje do mieszkańców: 
DBAJMY O ŚRODOWISKO 
ORAZ ZDROWIE LUDZI:  
NIE PALMY ŚMIECI!

Wybory 9 października 2011: lokale wyborcze

 









Lokale dostosowane do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych:  

Statuetka lidera ekologii i złota śruba od inwestora
W dniu 16 września 2011 r. w Muzycznym Studiu Koncertowym im. Agnieszki Osieckiej w siedzibie 
Polskiego Radia odbyła się Gala Plebiscytu EURO-GMINA województwa mazowieckiego. Burmistrz  
Arkadiusz Kosiński powrócił z niej z certyfikatem oraz statuetką dla gminy Brwinów – lidera ekologii – 
oraz z wielką, 20-kilogramową śrubą.

Gmina Brwinów została doceniona przez jurorów plebisctu organizowanego przez Fundację Gospodarczą 
Euro-Partner pod patronatem wiceministra gospodarki Waldemara Pawlaka oraz marszałka wojewódz-

twa mazowieckiego Adama Struzika. Na tle innych gmin Brwinów ma się czym pochwalić: wielomiliono-
we inwestycje w budowę wodociągów i kanalizacji, program selektywnej zbiórki odpadów i jego 
współfinansowanie przez gminę, program zapobiegania bezdomności zwierząt, współdziałanie 
ze społecznikami, którym bliskie są tematy ochrony przyrody i opieki nad zwierzętami – to 
główne punkty, które przekonały kapitułę do przyznania tytułu lidera gminie Brwinów.

Podczas Gali nagrodzone zostały nie tylko najlepsze samo-
rządy, ale także najlepsze firmy Mazowsza. Prezes spół-

ki ASMET Andrzej Sajnaga, odbierając swoją statuetkę, 
zwrócił się niespodziewanie w stronę sali. – Poproszę tu 
do siebie pana Kosińskiego! – powiedział. Burmistrz otrzy-
mał śrubę jako podziękowanie za swoje partnerskie podej-
ście do inwestorów. – Rozważałem cztery lokalizacje, ale  
w gminie Brwinów jest najlepiej – mówił prezes ASMET-u, 
który jest liderem w produkcji elementów złącznych i podbija 
rynki europejskie oraz południowoamerykańskie. W asorty-
mencie firma ma ok. 85 tysięcy produktów. Część produkcji 
zostanie przeniesiona w rejon Moszny i Parzniewa.

W naszej gminie prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów,  
a każdy właściciel posesji ma obowiązek udokumentowania posia-
dania umowy na wywóz śmieci. 
Kto spala plastikowe butelki, folie, opakowania z tworzyw sztucz-
nych itp., oszczędza pozornie: zatruwa środowisko, szkodzi swo-
jemu zdrowiu i zdrowiu sąsiadów. Toksyczny dym zawiera me-
tale ciężkie i wiele szkodliwych związków chemicznych, w tym 
rakotwórcze dioksyny. Osadzając się w przewodach kominowych  
w postaci tzw. sadzy mokrej, może przyczynić się do pożaru domu, 
albo zaczadzenia jego mieszkańców. 

Spalanie śmieci w piecach domowych, kominkach i ogniskach 
jest zabronione zarówno ustawą o odpadach, jak też regulami-
nem utrzymania  czystości i porządku na terenie gminy Brwinów. 
Przypadki łamania tych zakazów należy zgłaszać Straży Miejskiej. 
Sprawcy mogą się liczyć z karą nawet do 5000 zł. 

Straż Miejska: tel. z terenu gminy 986 oraz 22 738 26 16.

Lokal wyznaczony 
do celów głosowania 
korespondencyjnego: 



Masz pomysł na: działania lo-
kalne, nowe miejsca pracy, 

małe inwestycje turystyczne, dota-
cje na firmę, inne? Przyjdź, napisz 
lub zadzwoń do biura LGD. Przyj-
mujemy zapisy na indywidualne 
bezpłatne konsultacje i szkolenia! 
Zapewniamy bezpłatną pomoc w 
przygotowaniu wniosku. Szcze-
gółowe informacje dostępne są w 
Biurze LGD „Zielone Sąsiedztwo” 
ul. Świerkowa 1, 05-807 Podkowa 
Leśna. Wzory formularzy na stro-
nie www.zielonesasiedztwo.org.pl
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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, u sołtysów  
oraz w sklepach, których właściciele wyrażą zgodę na wykładanie biuletynu.  

Prosimy o zgłaszanie do redakcji propozycji punktów dystrybucji oraz wszelkich uwag na temat 
biuletynu: na podany obok adres redakcji, mailowo lub na forum.brwinow.pl w dziale „Konsultacje”.

Od 1 stycznia 2012 r. prawo 
do jednorazowej zapomogi  

z tytułu urodzenia się dziec-
ka (tzw. becikowego) oraz do 
dodatku do zasiłku rodzinne-
go z tytułu urodzenia dziecka 
ponownie uzależnione będzie  
od przedstawienia przez osobę 
ubiegającą się zaświadczenia, że 
matka dziecka pozostawała pod 
opieką medyczną nie później niż 
od 10 tygodnia ciąży do porodu 
(uwaga: tego zaświadczenia nie 
można zastąpić oświadczeniem).

Wzór zaświadczenia okre-
ślony jest we wchodzącym  

w życie 1 stycznia 2012 r. roz-
porządzeniu Ministra Zdrowia  
z dnia 14 września 2010 r.  
w sprawie formy opieki medycz-
nej nad kobietą w ciąży, upraw-
niającej do dodatku z tytułu 
urodzenia dziecka oraz wzoru 
zaświadczenia potwierdzające-
go pozostawanie pod tą opieką. 
Z zaświadczenia ma wynikać, 
nie tylko od kiedy kobieta po-
zostawała pod opieką medycz-
ną, ale również to, że miała 
udzielone przynajmniej jed-
no świadczenie zdrowotne  
w każdym trymestrze ciąży, 
przy czym pierwsza wizyta po-
winna odbyć się nie później 
niż w 10. tygodniu ciąży.
Szczegółowe informacje: ŚOPS,  
ul. Kościuszki 4a, tel. 22 739 51 13 
lub 22 739 51 13 oraz na stronie 
www.sops.brwinow.pl

— Joanna Dzierzba
Kierownik Środowiskowego  
Ośrodka Pomocy Społecznej

w dwóch Słowach
W październiku Okej

Wśród październikowych 
propozycji Ośrodka Kultury 
jest m.in. otwarcie wystawy 
fotografii. Swoje prace  
w sobotę 15 X pokażą  
Aleksandra Krzemianowska  
i Adam Kalicy.
 
Miłośnicy dobrego grania 
mogą wybrać się na kolejne 
jam session. Niedzielne  
granie 16 X poprowadzi 
Zbyszek Grądzki. W piątek 
21 X scena Okej należy do 
młodych: wystąpi brwinowski 
raper Dominik Kopaszewski.

W niedzielę 23 X: Festiwal  
im. Wacława Kowalskiego.  
W planach jest m.in. maraton 
filmowy. Program – wkrótce.

Nowe zasady becikowego
Zmieniają się przepisy: na becikowe oraz dodatek do zasiłku ro-
dzinnego będą mogły liczyć tylko te matki, które przedstawią za-
świadczenie o pozostawaniu pod opieką medyczną w czasie ciąży. 

Mieszkańcy gminy Brwinów, 
podobnie jak inni mieszkańcy 
Powiatu Pruszkowskiego, mogą 
skorzystać w sprawach indywi-
dualnych związanych z narusze-
niem ich interesów i praw. z bez-
płatnej pomocy Powiatowego 
Rzecznika Konsumentów. 

Do kompetencji Rzecznika 
m.in. należy zapewnienie 

bezpłatnego poradnictwa konsu-

Pomoc prawna dla konsumentów

z a p r o s z e n i e

Od października rozpoczyna-
my realizację nowego, mię-

dzynarodowego projektu „Forests 
for All, All for forests” ze środków 
programu Grundtvig. Wykłady, 
warsztaty, wycieczki, spotkania 
tematyczne, wystawy i inne róż-
norodne działania edukacyjno- 
proekologiczne będą realizowane 
we współpracy z lokalnymi part-
nerami; Stowarzyszeniem Zwią-
zek Podkowian, Centrum Kul-
tury i Inicjatyw Obywatelskich, 
Miejską Biblioteką Publiczną im. 
Poli Gojawiczyńskiej w Podkowie 
Leśnej oraz Biblioteką Publiczną 
im. Wacława Wernera w Brwino-
wie. Zachęcamy do korzystania z 
bogatej oferty i do czynnego włą-
czania się w działania projektowe.

– Anna Łukasiewicz 
Prezes Stowarzyszenia 

LGD „Zielone Sąsiedztwo”

Informacje z Zielonego Sąsiedztwa      
Po sąsiedzku

masz 
LEADERa 

menckiego i informacji prawnej w 
zakresie ochrony interesów kon-
sumentów, składanie wniosków 
w sprawie stanowienia i zmiany 
przepisów prawa miejscowego 
w zakresie ochrony interesów 
konsumentów, występowanie 
do przedsiębiorców w sprawach 
ochrony praw i interesów konsu-
mentów.

Powiatowy Rzecznik Konsumen-
tów: Michał Wałachowski
m.walachowski@powiat.pruszkow.pl 
tel. 22 738 14 50, fax 22 728 92 47 
Miejsce urzędowania: Pruszków, 
ul. Drzymały 30, pok. 408 (IV p.) 
pon.: godz. 11.00 - 17.00 
wt.: godz. 11.00 - 15.00 
czw.: godz. 11.00 - 15.00 
pt: godz. 11.00 - 15.00 

Porady prawne mieszkańcom po-
wiatu pruszkowskiego udzielane 
są telefonicznie, korespondencyj-
nie (w tym e-mail) lub osobiście. 
Pomoc prawna (interwencje i wy-
stąpienia do przedsiębiorców w 
sprawach konsumenckich) udzie-
lana jest na podstawie podania 
wniesionego na piśmie przez kon-
sumenta. 

— Hanna Zarańska
radca prawny

Stowarzyszenie LGD „Zielone 
Sąsiedztwo” zachęca miesz-
kańców miasta Podkowa Leśna 
oraz gminy Brwinów do skła-
dania wniosków na środki z 
Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007–2013 
Oś 4 LEADER w ramach działań 
Małe Projekty i Mikroprzed-
siębiorstwa. Piąty nabór bę-
dzie trwać od 24 października  
do 14 listopada 2011 r.

Przed wakacjami gmina Brwi-
nów przystąpiła do konkursu 

organizowanego z okazji 100-le-
cia firmy Nivea, w którym nagro-
dą jest wybudowanie 100 placów 
zabaw na terenie całej Polski. Już  
w I etapie konkursu mieszkańcy  
i sympatycy naszej gminy co-
dziennym głosowaniem na park 
miejski w Brwinowie wygrali plac 
zabaw, który w przyszłości będzie 
służył brwinowskim maluchom. 

W III etapie, który dobiega już 
końca, najprawdopodob-

niej wygramy drugi plac zabaw 
– naprzeciwko OSP w Żółwinie 
(w dniu oddawania „Ratusza” do 
druku na piątym miejscu). 

Prace nad placem zabaw w par-
ku miejskim trwają: Referat 

Ochrony Środowiska i Rolnictwa, 
który od początku pilotuje kon-
kurs, przesłał już organizatorom 
wymagane dokumenty.  Projek-
tant wyznaczony przez organiza-
torów opracowuje teraz plan placu 
zabaw dostosowany do warunków 
lokalizacji w Brwinowie.

Dziękujemy lokalnym bohate-
rom oraz wszystkim sympaty-
kom Brwinowa i Żółwina, zaan-
gażowanym w codzienne „klika-
nie” na zgłoszone przez gminę 
Brwinów lokalizacje. 

Brwinów & Żółwin 
wygrywają 
razem Place 

zabaw

KONKURS 

100 lat


