Powiat Pruszkowski otrzyma dotacjê na przebudowê drogi
powiatowej ul. Grodziskiej w Brwinowie w ramach
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II
Bezpieczeñstwo  Dostêpnoæ - Rozwój
29 listopada br. Komisja oceniaj¹ca wnioski o dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych oraz gminnych przedstawi³a ostateczn¹ listê rankingow¹ wniosków o dofinansowanie zadañ w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II
Bezpieczeñstwo  Dostêpnoæ - Rozwój.

Przebudowany w 2011 r. odcinek ul. Grodziskiej w Brwinowie.

Wniosek z³o¿ony przez
Powiat
Pruszkowski
pn. Przebudowa ul. Grodziskiej (droga powiatowa
nr 3128 W) w gminie
Brwinów, etap III zosta³
wysoko oceniony i tym
samym zakwalifikowany
do
dofinansowania.
£¹czny koszt realizacji za-

dania wyniesie prawie
2 mln z³, w tym: dotacja
z bud¿etu pañstwa
- 587 tys. z³, natomiast
1 mln 370 tys. z³ bêdzie
stanowi³o wk³ad w³asny
Powiatu Pruszkowskiego
przy wsparciu finansowym
z bud¿etu Gminy Brwinów
w wysokoci 50 tys. z³.

Zadanie zostanie zrealizowane w 2012 r.
Przebudowa ul. Grodziskiej, w tym budowa ci¹gu pieszo-rowerowego
oraz miejsc postojowych,
poprawi dostêpnoæ komunikacyjn¹ do lokalnych
orodków gospodarczych, przedsiêbiorstw

oraz instytucji publicznych zlokalizowanych
wzd³u¿ tej ulicy.
Wp³ynie to równie¿
na poprawê bezpieczeñstwa u¿ytkowników ruchu
drogowego.
W poprzedniej edycji
Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 Powiat
Pruszkowski dwukrotnie
otrzyma³ dotacje na inwestycje drogowe.
W 2010 r. zosta³ przebudowany odcinek ulicy
Warszawskiej i Mszczonowskiej w Nadarzynie,
na który Powiat otrzyma³
rodki finansowe w wysokoci 450 tys. z³ (ca³kowita wartoæ zadania 
1 mln 250 tys. z³), natomiast w 2011 r. przebudowano odcinek ul. Grodziskiej w Brwinowie (etap II)
przy udziale wsparcia finansowego z bud¿etu
pañstwa w wysokoci 688
tys. z³ (ca³kowita wartoæ
zadania  1 mln 376 tys.
z³).

Jesienin na Krakowskim
Salonie Poezji
Z inicjatywy Starosty Pruszkowskiego,
w niedzielê, 11 grudnia, w M³odzie¿owym
Domu Kultury w Pruszkowie, odby³ siê kolejny Salon Poezji.
To ostatnie w tym roku,
spotkanie z poezj¹ przebieg³o w wyj¹tkowej atmosferze poezji Siergieja Jesienina i starannie dobranych
w klimacie jego twórczoci
rosyjskich pieni. Lucyna
Kowalska cz³onkini Stowarzyszenia K 40, przygotowuj¹ca salony poetyckie na
naszym terenie, wprowadzi³a, jak zwykle licznie zgromadzon¹ publicznoæ,
w tematykê spotkania.
Pokazuj¹c wiele szczegó³ów z biografii poety, namalowa³a nam zupe³nie
inny obraz cz³owieka ni¿
ten, o którym mówi³y przez
wiele lat szkolne podrêczniki. Cz³owiek uzale¿niony
od alkoholu i narkotyków,
piêciokrotnie ¿onaty, którego okresy aktywnej twórczoci przeplata³y siê
z okresami kompletnego
upadku i upojenia alkoholowego to prawdziwy Jesienin. Jego burzliwe ¿ycie nie
przeszkadza³o mu tworzyæ
przepiêknych wierszy,
wiadcz¹cych o niebywa³ej wra¿liwoci autora i jego
bogatej i finezyjnej technice artystycznej. Zmar³ w
w niewyjanionych okolicznociach, wieku 30 lat.

Podczas
spektakl u
¯egnaj przyjacielu wys³uchano poezji Jesienina
w interpretacji Miros³awa
Konarowskiego. Towarzyszy³ mu Evgen Malinovskiy,
w którego wykonaniu widzowie us³yszeli porywaj¹ce
pieni rosyjskich bardów Okud¿awy, Wysockiego,
Rosenbauma oraz wiersze
Jesienina czytane w oryginale.Dla wielu osób,
a szczególnie dla tych, które znaj¹ jêzyk rosyjski, by³o
to niezapomniane wydarzenie artystyczne.
Poza wierszem tytu³owym ¯egnaj przyjacielu,
publicznoæ mog³a, poznaæ
takie utwory jak: Nie patrz
na mnie z takim wyrzutem,
Czarny cz³owiek, Ukochana si¹d ko³o mnie.
Starannie dobrane, znane
pieni rosyjskie w wykonaniu Evgena Malinowskiego,
idealnie wpisywa³y siê w nastrój poezji Jesienina,
nastrój odwagi, walki,
ale przede wszystkim mi³oci.
El¿bieta Smoliñska Starosta Pruszkowski zaprasza wszystkich mi³oników
poezji na kolejn¹ edycjê
Salonów w 2012 roku.
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