NA BURSZTYNOWYM
SZLAKU

Festyn archeologiczny Na bursztynowym szlaku
jest imprez¹ o edukacyjno-kulturalnym charakterze,
skierowan¹ do dzieci ze szkó³ podstawowych. - ZAPRASZAMY 29 CZERWCA - 4 LIPCA 2009 r.

Powiatowy Dzieñ Stra¿aka

W sobotê 16 maja w Nadarzynie swoje wiêto w ramach Powiatowego Dnia Stra¿aka obchodzili stra¿acy
z Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych z terenu ca³ego Powiatu Pruszkowskiego.
Uroczystoci rozpoczê³y
siê uroczysta msz¹ wiêt¹ w
intencji stra¿aków i ich rodzin
odprawion¹ w nadarzyñskim
Kociele w. Klemensa przez
Kapelana Powiatowego OSP
i PSP, ks. Krzysztofa Go³êbiewskiego i Proboszcza
miejscowej parafii ks. Andrzeja Wieczorka.
Po mszy uczestnicy uroczystoci, poczty sztandarowe
Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych i delegacje stra¿aków z
jednostek OSP z ca³ego powiatu oraz liczni gocie przemaszerowali pod remizê stra¿y po¿arnej w Nadarzynie,
gdzie odby³ siê uroczysty apel.
Jak co roku stra¿ackie
wiêto by³o okazj¹ do wyró¿nienia zas³u¿onych stra¿aków odznaczeniami i medalami. Z³otym Znakiem Zwi¹zku przyznanym przez Zarz¹d
G³ówny OSP uhonorowany
zosta³ Zbigniew Rynkal, prezes OSP w M³ochowie, a Z³otym Medalem Zas³ugi dla
Po¿arnictwa odznaczono
Grzegorza Nowaka z OSP w
Nadarzynie. Wrêczono równie¿ srebrne i br¹zowe Medale za Zas³ugi dla Po¿arnictwa
oraz Odznaki Stra¿ak Wzorowy.
Odznakami Za Wys³ugê
Lat uhonorowano stra¿aków
z d³ugoletnim sta¿em w OSP,
prawdziwym nestorem po¿arnictwa okaza³ siê druh Eugeniusz Helm, który odebra³
odznakê za 45 lat s³u¿by(!).
W trakcie uroczystoci powiêcono równie¿ dwa nowe
samochody stra¿ackie, które
otrzyma³y jednostki OSP w
Nadarzynie i M³ochowie.
Obecni na uroczystoci
honorowi gocie z w³adz wojewódzkich stra¿y po¿arnej
oraz przedstawiciele samorz¹dów z³o¿yli stra¿akom podziêkowania i ¿yczenia.
Wicestarosta Powiatu
Pruszkowskiego, Dariusz
Kowalski odczyta³ list gratulacyjny, w którym Pani Starosta, El¿bieta Smoliñska, która nie mog³a osobicie wzi¹æ
udzia³u w uroczystoci, przekaza³a wszystkim stra¿akom
w powiecie serdeczne podziêkowania za ofiarn¹ s³u¿bê i ¿yczy³a dalszych sukcesów, tak w s³u¿bie, jak i na
polu zawodowym i prywatnym.

kiego:
- Jako Komenda Powiatowa Stra¿y Po¿arnej mamy w
swoim nadzorze i dowodzeniu operacyjnym nie tylko
nasz¹ pruszkowsk¹ jednostkê Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, ale równie¿ 11 oddzia³ów
Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych w miejscowociach na
terenie Powiatu. A¿ 10 z nich
jest w³¹czona w Krajowy System Ratowniczo-Ganiczy, co
wiadczy o wysokim poziomie wyszkolenia naszych
stra¿aków i doposa¿enia ich
w potrzebny sprzêt. Jest wiele powiatów, w których zaledwie po³owa Ochotniczych
Stra¿y kwalifikuje siê do dzia³añ w tym Systemie.
Tak wysok¹ ocenê naszej
fachowoci zawdziêczamy w
du¿ej mierze opiece i finansowemu
wspomaganiu
przez samorz¹d powiatowy i
samorz¹dy lokalne. Ten przychylny dla nas i naszych dzia-
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DZIEÑ I - przybycie
Rzymian do wioski

Rzymianie przybywaj¹ do
wioski Barbarzyñców. Dzieci
dowiedz¹ siê o s³ynnej wyprawie ekwity po bursztyn z
czasów panowania Nerona,
o znaczeniu Bursztynowego
szlaku dla ówczesnej Europy a tak¿e o tym, co by³o przedmiotem handlu miêdzy kupcami Rzymskimi a Barbarzyñcami.

DZIEÑ II - mapa

Rzymscy kartografowie
sporz¹dzaj¹ mapê i dokonuj¹ opisu nowo poznanej
krainy.
DZIEÑ III - uzbrojenie,
ubiór, fryzury
Rzymianie i Barbarzyñcy
demonstruj¹ swoje ubiory,
ozdoby, uzbrojenie.

DZIEÑ IV- uczta

Rzymianie i Barbarzyñcy
przygotowuj¹ swoje kulinarne specja³y. Dzieci bêd¹ poznawaæ sprzêt, produkty i potrawy charakterystyczne dla
rzymskiej oraz barbarzyñskiej
kuchni.

DZIEÑ V - wiat
barbarzyñców

Kupcy rzymscy i ich towarzysze wyprawy poznaj¹ barbarzyñskie wierzenia. Dzieci

wys³uchaj¹ opowieci o zwyczajach i obrzêdach Barbarzyñców.

DZIEÑ VI - Rzymianie i
Barbarzyñcy

W sobotê odbêdzie siê impreza otwarta, w której oprócz
dzieci wezm¹ udzia³ rodzice,
zaproszeni gocie oraz wszyscy zainteresowani poznaniem wiata Rzymian i Barbarzyñców.
I. Czêæ oficjalna, podziêkowania, dyplomy,
II. Prezentacja umiejêtnoci (uczestnicy festynu przedstawi¹ przygotowan¹ inscenizacjê),
III. Prezentacje Legionistów,
IV. Prezentacje Barbarzyñców,
V. Rekonstrukcja bitwy Rzymian z Germanami w Lesie
Teutoburskim,
VI. Targ niewolników  inscenizacja
VII. Scenki rodzajowe  inscenizacje Barbarzyñców, VIII.
Kramy - zaproszeni wykonawcy bêd¹ prowadziæ pokazy na
swoich
stanowiskach,
(Bursztyniarz, Kuchnia rzymska, Kuchnia barbarzyñska,
Makija¿ antyczny, Gry antyczne, Mozaika rzymska, Antyczne instrumenty, Obóz Legionistów, Obozowisko wojowników barbarzyñskich, Kupiec
rzymski), IX. Stanowiska gastronomiczne.
Festyn dofinansowano ze
rodków: Urzêdu Miejskiego
w Pruszkowie, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Zarz¹du Powiatu Pruszkowskiego

Torowy Puchar Polski
w Pruszkowie

W dniach 19-21 czerwca 2009 w BG¯ Arena w Pruszkowie przy ul. Andrzeja 1 odbêd¹ siê kolarskie wycigi torowe o Puchar Polski kobiet (kategoria open)
i mê¿czyzn (juniorzy).

21 maja 2009 r. na terenie Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w
19 czerwca (pi¹tek) i 20 m³odzie¿owców, które w poPiastowie, odby³a siê VI Integracyjna Impreza Kulturalno 
czerwca (sobota) zawody ³owie lipca odbêd¹ siê w MiñRekreacyjna  Ku Dobru, której od lat patronuje Starosta
bêd¹ rozgrywane rano od sku na Bia³orusi.
Pruszkowski  Pani El¿bieta Smoliñska.
Puchar Polski w Pruszkogodz. 10:00 i po po³udniu od
Imprezê rozpocz¹³ mo- korowa³ je ornament bia³ych
godz. 16:30, a w 21 czerwca wie bêdzie tak¿e ostatnim
dlitw¹, Proboszcz Parafii Matki r¹k. Taniec, wspólna zabawa.
(niedziela) rano od godz. sprawdzianem formy przed
Bo¿ej Czêstochowskiej  I nagle niespodzianka NieMistrzostwami Polski junio10:00. Wstêp wolny.
Ksi¹dz Zenon Trzaskowski. zliczone iloci konfetti wyrów i m³odzie¿owców w konW
zawodach
w
Pruszkowie
Goci przywita³a Dyrektor strzeli³o w powietrze, ku dokurencjach torowych, które od
wystartuj¹
ekipy
z
ca³ego
kraMiejskiego Orodka Kultury w bru. Co za radoæ! Kolorowy
1 do 5 lipca zostan¹ rozegraju,
a
wród
nich
kadrowicze
Piastowie, organizator impre- deszcz wiruj¹cych serpentyn
przygotowuj¹cy siê do mi- ne tak¿e na torze BG¯ Arena
zy  Pani Zdzis³awa Zieliñska. spad³ z nieba. Do zobaczestrzostw Europy juniorów i w Pruszkowie.
Dziewiêæ orodków, z tere- nia za rok.
Aneta Stosio
nu powiatu pruszkowskiego,
zaprezentowa³o swoje wspania³e, pe³ne wdziêku i humoru programy artystyczne. Tego
roku spotkanie by³o wyj¹tko- W pi¹tek 22 maja br. odby³a siê uroczystoæ wmurowania kamienia wêgielnego pod now¹ siedzibê Urzêdu
wo udane. Jak zawsze dopi- Gminy w Nadarzynie.
sywa³a pogoda.
Na placu budowy, przy ni, so³tysi, a tak¿e pracowni- rafii  Ks. Andrzej Wieczorek,
wy dokona³ Ks. Andrzej WieWtedy, cz³onek Zarz¹du Po- zbiegu ulic Mszczonowskiej i cy Urzêdu Gminy w NadarzyPrzewodnicz¹cy Rady Gminy czorek.
wiatu Pruszkowskiego  Pani Granicznej zebrali siê liczni nie i mieszkañcy..
Nadarzyn  Piotr Koz³owski,
Po serdecznych ¿yczeniach
Hanna Kuran oraz Burmistrz gocie, wród których byli
W imieniu gospodarzy uro- Wójt Gminy Nadarzyn - Ja- pomylnego i planowego
Miasta Piastowa  Pan Zdzi- miêdzy innymi: przedstawiczystoæ poprowadzi³a Wice- nusz Grzyb oraz Pracownik ukoñczenia budowy Pracows³aw Brzeziñski wrêczyli dy- ciele w³adz Powiatu Pruszwójt Gminy Nadarzyn - Gminy Nadarzyn (o najd³u¿- nicy Urzêdu pozowali do
plomy, dziêkuj¹c za przybycie
kowskiego, w³adze samorz¹- Agnieszka Kumiñska.
szym sta¿u pracy)  Magda- wspólnego, pami¹tkowego
oraz udan¹ zabawê. Wspóldowe s¹siednich gmin i gmin
Pod pami¹tkowym aktem lena Sieczka. Nastêpnie akt, zdjêcia.
ny posi³ek by³ okazj¹ do wyzaprzyjanionych, przedstawi- erekcyjnym podpisali siê: wraz z proporczykiem Gminy
Uroczystoæ uwietni³a
miany pierwszych wra¿eñ i
ciele duchowieñstwa, policji Starosta Powiatu Pruszkow- i garci¹ pieniêdzy (na szczêswoim graniem niezawodna
zebrania si³ do ponownych
i stra¿y po¿arnej, dyrektorzy skiego  El¿bieta Smoliñska, cie)  zosta³ zamurowany w
pl¹sów. Gigantyczne serca
Orkiestra Dêta OSP Nadaczeka³y na pami¹tkowy od- instytucji i firm wspó³pracuj¹- Dziekan Dekanatu Raszyñ- jednej ze cian powstaj¹ce- rzyn.
cisk d³oni. Ju¿ za chwilê ude- cych z gmin¹, dyrektorzy jed- skiego  ks. Maciej Cholewa, go budynku.
Dorota
nostek organizacyjnych, rad- Proboszcz nadarzyñskiej paPowiêcenia placu budo-

Wmurowanie kamienia wêgielnego w Nadarzynie

Stra¿ nie tylko
ogniowa

Korzystaj¹c z okazji Powiatowego Dnia Stra¿aka o
garæ informacji na temat
stra¿y po¿arnej w Powiecie
Pruszkowskim poprosilimy
Komendanta Powiatowego
Stra¿y Po¿arnej w Pruszkowie, starszego brygadiera
mgr in¿. Dariusza Drzewiec-
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³añ klimat w lokalnych w³adzach powoduje, ¿e jestemy
wyposa¿eni w bardzo dobry,
nowoczesny sprzêt, którego
nie musimy siê wstydziæ nie
tylko w porównaniu do s¹siednich powiatów, ale nawet
w porównaniu z wyposa¿eniem jednostek stra¿ackich w
zachodniej Europie. Posiadanie takiego sprzêtu nie tylko
pomaga w sprawnym prowadzeniu rzeczywistych akcji, ale
sprzyja te¿ dobremu szkoleniu naszych stra¿aków. Dziêki temu dzia³ania Stra¿y Po¿arnej w naszym powiecie s¹
bardzo wysoko oceniane
przez jednostki nadrzêdne.
Dziêki du¿emu zaanga¿owaniu finansowemu samorz¹du powiatowego jako jedyni w kraju jestemy wyposa¿eni w nowoczesny wóz
dowodzenia, posiadaj¹cy
m.in. ³¹cznoæ satelitarn¹ i
który, z uwagi na swoje wyposa¿enie, jest od nas wypo¿y-

czany nawet na akcje centralne poza naszym powiatem.
Od ubieg³ego roku posiadamy równie¿ w³asn¹ kamerê
termowizyjn¹, a trzeba dodaæ,
¿e na terenie naszego województwa druga taka kamera
jest tylko w Warszawie. Przychylnoæ samorz¹du powiatu zaowocowa³a miêdzy innymi zakupem nowoczesnego,
ciê¿kiego samochodu ganiczego, który mo¿e zabraæ na
akcjê a¿ 10 ton wody(!). Ostatnio zakupiony zosta³ te¿ nowy
samochód kwatermistrzowski oraz ogromny namiot
pneumatyczny, pompowany
w kilka minut i w miarê potrzeby ogrzewany, co pozwoli
nam na du¿o sprawniejsz¹
organizacjê ewentualnej
opieki nad ludmi ewakuowanymi w trakcie jakiej akcji.
Powiat zaanga¿owa³ siê te¿
bardzo w prowadzon¹ przez
nas budowê nowej stra¿nicy
w Pruszkowie. Obecne, stare pomieszczenia nie s¹ ju¿
w stanie sprostaæ wspó³czesnym wymaganiom. Nowa
powiatowa stra¿nica budowana obecnie przy ul. Staszica bêdzie znacznie wiêksza i
bardziej nowoczesna, co ma
tym wiêksze znaczenie, ¿e to
w naszej siedzibie mieci siê
te¿ Powiatowe Centrum Zarz¹dzania Kryzysowego.
Dziêki bardzo du¿emu zaanga¿owaniu finansowemu
samorz¹du powiatowego liczymy, ¿e uda nam siê byæ
mo¿e przenieæ do nowej
stra¿nicy ju¿ na przysz³oroczny Dzieñ Stra¿aka, czyli za rok.
Charakter naszych dzia³añ
jest zwi¹zany w du¿ej mierze
ze specyfik¹ Powiatu Pruszkowskiego. Du¿a iloæ dróg i
gêste zaludnienie powoduje,
¿e oko³o po³owy naszych interwencji to nie akcje ganicze, a wyjazdy do tzw. miejscowych zagro¿eñ: wypadków drogowych, podtopieñ,
usuwania konarów drzew,
rojów pszczó³, czy choæby
zdjêcia kota, który utkwi³ na
drzewie.

Pragniemy te¿ przybli¿yæ
kulturê staro¿ytnego Rzymu
oraz kulturê ludów barbarzyñskich zamieszkuj¹cych w
owym czasie ziemie polskie.
Uczestnicy bêd¹ poznawaæ
ró¿ne sfery ¿ycia Rzymian i
Barbarzyñców, rzemios³a, zajêcia domowe, przedmioty
codziennego u¿ytku.
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