Zespól Szkó³ im.
F. Nansena w Sejmie
19 marca 2009 roku, w Sejmie, odby³o siê spotkanie PolskoNorweskiej Grupy Parlamentarnej, pod przewodnictwem pani Marii Nowak (PiS), powiêcone dzia³alnoci
szkó³, które podjê³y siê misji propagowania wiedzy o Norwegii i maj¹ norweskich patronów.

Rozstrzygniêcie konkursu plastycznego

19 marca 2009 nast¹pi³o rozstrzygniêcie powiatowych eliminacji XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego ph.Klêska - powód czy huragan - stra¿ po¿arna Ci pomaga prowadzonego w szko³ach podstawowych, ponadpodstawowych i specjalnych
W dniu 19 marca 2009 r.
Powiatowa Komisja Konkursowa w sk³adzie:
1. Alina Dorada  Krawczyk
 przewodnicz¹ca - artysta 
plastyk,
2. S³awomira Janicka  sekretarz  przedstawiciel Powiatu Pruszkowskiego,
3. Danuta Parys  Dyrektor
M³odzie¿owego Domu Kultury w Pruszkowie; cz³onek komisji,
4. Jadwiga Chylicka  nauczyciel Zespo³u Szkó³ Technicznych i Ogólnokszta³c¹cych w Pruszkowie; cz³onek
komisji,
5. Ma³gorzata Choro 
przedstawiciel
Powiatu
Pruszkowskiego; cz³onek komisji,
6. St. kpt. Mariusz Kowszun
 przedstawiciel Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej w Pruszkowie; cz³onek komisji, rozstrzygnê³a eliminacje powiatowe
XI edycji Ogólnopolskiego
Konkursu Plastycznego pod
has³em Klêska  powód
czy huragan  stra¿ po¿arna
ci pomaga.
Celem konkursu by³a edukacja dzieci i m³odzie¿y w zakresie zachowania bezpieczeñstwa w momencie wy-

I grupa

Kamila Fryca lat 8, uczennica Szko³y Podstawowej nr
6 im. H. Sienkiewicza w
Pruszkowie - praca wykonana pod kierunkiem Pani Magdaleny Jarosz - Bia³obrzeskiej.

II grupa

Weronika Matanyj, lat 7, SP nr 9 w Pruszkowie - I nagroda
stêpowania wszelkiego typu
zagro¿eñ.
Do etapu wojewódzkiego
Powiatowa Komisja Konkursowa zakwalifikowa³a:
I grupa - grupa m³odsza: 68 lat - szko³a podstawowa
1. Weronika Matanyj lat 7,
uczennica Szko³y Podstawowej Nr 9 im. M. Sk³odowskiej
 Curie w Pruszkowie  praca wykonana pod kierunkiem
Pani Katarzyny Koziatek.
II grupa  grupa rednia: 912 lat - szko³a podstawowa
1. Mateusz Suska lat 12,
uczeñ Szko³y Podstawowej Nr
9 im. M. Sk³odowskiej  Curie w Pruszkowie - praca wy-

konana pod kierunkiem Pani
Anny Mroczek.
III grupa  grupa starsza:
13-16 lat - gimnazjum
1. Kamila Marciniak lat 16,
uczennica Zespo³u Szkó³ Nr
1 w Brwinowie - praca wykonana pod kierunkiem Pani
Bogumi³y Niemirowskiej.
IV grupa  uczniowie niepe³nosprawni
1. Monika Krawczyk lat 21,
uczennica Specjalnego Niepublicznego Orodka Szkolno - Wychowawczego w Kostowcu - praca wykonana
pod kierunkiem Pani Teresy
Rytel.
Wyró¿nienia otrzymuj¹:

1. Kamil Kurdziel lat 13,
uczeñ Szko³y Podstawowej Nr
9 im. M. Sk³odowskiej  Curie w Pruszkowie - praca wykonana pod kierunkiem Pani
Anny Mroczek.
2. Konrad Obrêbski lat 9,
uczeñ Szko³y Podstawowej w
Rucu  praca wykonana pod
kierunkiem Pani Anny Wojtczyk.

III grupa

Daniel Korytkowski lat 14,
Gminny Orodek Pracy z Rodzin¹ w Brwinowie  praca
wykonana pod kierunkiem
Pañ: Agnieszki Czajkowskiej
i Barbary Pupek.

IV grupa

Patrycja Kubera lat 17,
uczennica
Specjalnego
Orodka Szkolno  Wychowawczego w Pruszkowie praca wykonana pod kierunkiem Pani Agnieszki Leniak.

Mieszkañcy pytaj¹, Starosta odpowiada...
 Ostatnio naby³em dom
w stanie surowym na terenie powiatu. Istnieje potrzeba przeniesienia pozwolenia
na budowê z poprzedniego
w³aciciela na mnie i na
¿onê.
W akcie notarialnym jest
wpis, który zezwala na tak¹
operacjê.
Jakie dokumenty (oprócz
aktu) muszê przed³o¿yæ, aby
otrzymaæ pozwolenie na budowê?

Starosta Powiatu Pruszkowskiego El¿bieta Smoliñska

na budowê, dziennik budowy.
 Szanowna Pani. Czy
prawd¹ jest, ¿e aby nowa
siedziba Starostwa mog³a
funkcjonowaæ czêæ parku
zostanie zamieniona w parking?!
Czy mieszkañcy maj¹ co
do powiedzenia w tej sprawie czy zosta³a ona ju¿ przes¹dzona?

El¿bieta Smoliñska .: Wpisy w aktach notarialnych nie
zawsze mog¹ byæ podstaw¹
do przeniesienia pozwolenia
na budowê na nowego inwestora.
Zapis taki winien wyranie
zawieraæ informacjê, ¿e poprzedni inwestor wyra¿a zgodê na przeniesienie pozwolenia na budowê na nowego w³aciciela.
O ile zapis w akcie nie zawiera takiego stwierdzenia to
do wniosku o przepisanie pozwolenia nale¿y do³¹czyæ pisemn¹ zgodê poprzedniego
inwestora.
Ponadto nale¿y do³¹czyæ
owiadczenie o prawie do
dysponowania nieruchomoci¹ na cele budowlane, ostateczn¹ decyzjê o pozwoleniu

El¿bieta Smoliñska: W odpowiedzi na Pani pytanie informujê, ¿e zgodnie z decyzj¹
o warunkach zabudowy wydan¹ przez Gminê Miasto
Pruszków oraz udzielonym
pozwoleniem na budowê
parkingi dla interesantów
Starostwa Powiatowego przy
ul. Drzyma³y 30 w Pruszkowie
bêd¹ wybudowane wzd³u¿ ul.
Chopina po stronie wschod-

niej. Tereny parku nie zostan¹
w tym celu naruszone.
 S³ysza³am o inicjatywie
kilku radnych komorowskich powo³ania Gminy w
Komorowie i oddzieleniu siê
od Micha³owic.
Mam pytanie - czy mo¿e
kilku ludzi wystêpowaæ w
tak powa¿nej sprawie do
MSW bez zgody wszystkich
mieszkañców.
Czy nie powinno byæ w tej
sprawie zorganizowane referendum, czy równiez sprawa taka nie powinna byæ
uzgodniona z w³adzami powiatu pruszkowskiego.
El¿bieta Smoliñska :
Uprzejmie informujê, i¿ na
podstawie art. 4 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001 r., nr
142, poz. 1591 z pón. zm).
Rada Ministrów w drodze
rozporz¹dzenia tworzy, ³¹czy,
dzieli i znosi gminy, ponadto
ustala i zmienia ich granice,
nadaje gminom i miejscowociom status miasta i ustala
jego granice oraz ustala i
zmienia siedziby w³adz gminnych.
W³aciwoæ Rady Ministrów w tych sprawach wynika z faktu, i¿ wbrew pozorom

nie s¹ to sprawy lokalne lecz
ogólnokrajowe, zwi¹zane z
podzia³em terytorialnym pañstwa.
Rozporz¹dzenia, o których
mowa w cytowanym artykule
ustawy samorz¹dowej mog¹
byæ podejmowane przez
Radê Ministrów lub na wniosek zainteresowanej Rady
Gminy. Wniosek
Rady Gminy powinien mieæ
formê uchwa³y.
Uchwa³ê powinny poprzedzaæ przeprowadzone przez
Radê Gminy konsultacje z
mieszkañcami gminy (art. 4a
ust. 1).
Sprawê tworzenia, ³¹czenia, podzia³u gmin szczegó³owo reguluje rozporz¹dzenie
Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2001 r. w sprawie trybu
postêpowania przy sk³adaniu
wniosków dotycz¹cych tworzenia, ³¹czenia, dzielenia,
znoszenia i ustalania granic
gmin, nadawania gminie lub
miejscowoci statusu miasta, ustalania i zmiany nazw
gmin i siedzib ich w³adz oraz
dokumentów wymaganych w
tych sprawach. (dz. U. z 2001
r., nr 86, poz. 943 z pón. zm)
Przepis nie przewiduje
uzgodnieñ z organami powiatu.

sach plastycznych oraz projekcjach filmów powi¹zanych
z wielkimi Norwegami i ich
krajem, spotykaj¹ siê z wybitnymi podró¿nikami i znawcami norweskiej krainy. Szko³a
stale wspó³pracuje z Towarzystwem Polsko  Norweskim.
Na spotkaniu Grupy PolskoNorweskiej szko³a Nansena nawi¹za³a wspó³pracê
ze szko³¹ w Warszawie  Zespó³ Szkó³ im. Bohaterów
Narwiku oraz Ostrzeszowie
(woj. wielkopolskie)  Zespó³
Szkól im. Przyjani PolskoNorweskiej. Szko³y wymieni³y siê dowiadczeniami. Pani
przewodnicz¹ca Grupy namówi³a dyrektorów szkó³ na
udzia³ w programie Unii Europejskiej  M³odzie¿ w dzia³aniu.
Pani Sekretarz obieca³a
szko³om mecenat Ambasady
nad dzia³alnoci¹ statutow¹
placówek oraz nad wspó³prac¹ ze szko³ami norweskimi.

Zdrowie Piêknem Kobiety

Mazowieckie Centrum Zdrowia Publicznego wspólnie z Centrum Onkologii w Warszawie oraz firm¹
kosmetyczn¹ SORAYA SA zaprasza mieszkanki Mazowsza do wziêcia udzia³u w konkursie pn. Zdrowie Piêknem Kobiety.

Aby wzi¹æ w nim udzia³ wystarczy skorzystaæ z bezp³atnego badania cytologicznego, wykonywanego w ramach Populacyjnego Programu Profilaktyki i Wczesnego
Wykrywania Raka Szyjki Macicy w placówkach, które podpisa³y umowê z NFZ.
Wykaz placówek realizuj¹cych program profilaktyki i
wczesnego wykrywania raka
szyjki macicy jest dostêpny na
stronie
internetowej
w w w.profilaktykaraka.coi.waw.pl
W konkursie mog¹ braæ
udzia³ kobiety w wieku 25 - 59

lat, zameldowane na terenie
województwa mazowieckiego, które w ci¹gu ostatnich 3
lat nie mia³y wykonanej cytologii w ramach umowy z NFZ.
Konkurs trwa od 1 marca do
1 grudnia 2009 roku.
Dzia³ Programów Zdrowotnych i Promocji Zdrowia. Mazowieckie Centrum Zdrowia
Publicznego, 02-456 Warszawa, ul. Czereniowa 98.
Dodatkowe informacje
mo¿na uzyskaæ pod numerem telefonu: 022/863 03
20,lub mailowo bkosmalska@mczp.pl, mwitkowska@mczp.pl

Koncerty w Muzeum Staro¿ytnego
Hutnictwa Mazowieckiego
WIELKI PI¥TEK
10 kwietnia 2009 r.
Pawe³ Bazan  baryton,
Ryszard Ciela  baryton,Katarzyna Drogosz  klawesyn,Tytus Wojnowicz  obój,
Kwartet Prima Vista w sk³adzie: Krzysztof Bzówka 
skrzypce, Józef Kolinek 
skrzypce, Dariusz Kisieliñski
 altówka, Zbigniew Krzymiñski  wiolonczela, w programie: Jan Sebastian Bach,
koncert o godzinie 20, cena
biletu: 12 z³

17 kwietnia 2009 r.
M£YNARSKI  CZAS MI£OCI, KATARZYNA £OCHOWSKA-MAZUREK, z zespo³em
w programie: piosenki Wojciecha M³ynarskiego

21 kwietnia, godz 18
Prof. Waldemar £azuga
z cyklu,Europejczycy
OTTO VON BISMARCK

23 kwietnia, godz. 19
Wojciech S³awiñski, z cyklu
Na tropie przesz³oci - W
kuni Hefajstosa, wstêp wolny

24 kwietnia 2009 r.
WIECZÓR SOWICH PIOSENEK, GRZEGORZ TURNAU I JACEK KRÓLIK w programie: piosenki Billie go
Joela, Marka Grechuty, Jeremiego Przybory, Johna Lennona, Paula McCartneya.
Koncert sponsoruje: Starostwo Powiatu Pruszkowskiego

08. 04. 2009 r.
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Honorowym gociem spotkania by³a pani Hege Haaland  I Sekretarz Ambasady Królestwa Norwegii w Polsce oraz Prezes Towarzystwa
Polsko-Norweskiego, pan
Dariusz Geller.
W spotkaniu uczestniczyli,
oprócz parlamentarzystów,
przedstawiciele szkó³ zwi¹zanych poprzez imiê patrona z
Norwegi¹. Powiat pruszkowski reprezentowa³a pani Regina Radziszewska  Dyrektor Zespo³u Szkó³ im. Fridtjofa Nansena w Piastowie wraz
z paniami Iwon¹ Kowalczyk i
Joann¹ Brzozowsk¹.
Nansen to wybitny Norweg,
podró¿nik i spo³ecznik, który
za swoj¹ humanitarn¹ dzia³alnoæ w 1920 roku otrzyma³
Pokojow¹ Nagrodê Nobla.
Patronem szko³y w Piastowie jest od 8 lat i do 8 lat, rok
rocznie organizowane s¹ sesje popularnonaukowe powiêcone jego ojczynie 
Norwegii. W szkole uczniowie uczestnicz¹ w konkur-
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