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Zadania kampanii są stałym 
elementem gminnego programu 
profilaktyki. W minionych edy-
cjach zadania były realizowane 
przez szkoły, świetlice, GOK, 
GUKS, Gminną Komisję Roz-
wiązywania Problemów Al-
koholowych oraz niektóre so-
łectwa. Były organizowane 
festyny, pikniki, zawody i kon-
kursy oraz spotkania integra-
cyjne.

W nowej edycji wiodącym 
przesłaniem kampanii jest pod-
kreślanie wartości rodzinnych 
jako najlepszej profilaktyki. 

Budowanie właściwych relacji 
rodziców z dziećmi i dzieci z 
rodzicami pozwala na wykształ-
cenie  głębokich i trwałych więzi 
emocjonalnych, zgodnie z ha-
słem  ”Rodzina: gdy jest miłość 
i bliskość, wszystko dobrze się 
układa.”

Na sesji Rady Gminy prze-
wodnicząca Ewa Grabowska w 
imieniu władz samorządowych 
zachęcała do aktywnego uczest-
nictwa w tej kampanii, do orga-
nizowania imprez środowisko-
wych i spotkań trzech pokoleń 
- stawiajmy na nasze rodziny.

Warto zatem wykorzystać bo-
gate w treści ulotki, broszurki i 
plakaty skierowane do różnych 
grup wiekowych np. do rodzi-
ców, dziadków, pedagogów. 
Nauczyciele także pomagają 
rodzicom w rozwijaniu umie-
jętności wychowawczych i pro-
filaktycznych najmłodszych. 
Dzieci uczą się życia  od doro-
słych i  chcą ich naśladować, 
dlatego należy dawać im dobry 
przykład i być dla nich wzo-
rem. Rodzina i szkoła są więc 
ważnymi środowiskami wycho-
wawczymi.

Wśród ulotek są też i takie, 
które są skierowane do osób 
potrzebujących pomocy w roz-
wiązywaniu trudnych sytuacji,  
zachęcające do poszukiwania 
wsparcia u specjalistów. 

Informacje o organizowa-
nych przedsięwzięciach będą 
umieszczane na stronie in-
ternetowej gminy i kampa-
nii http://www.postawnaro-
dzine.pl/

StaniSława GołaSzewSka
koordynator Gminny

Ogólnopolska Kampania

„Postaw  
na rodzinę”  
ponownie  
w naszej  
gminie!

Gmina Krasnosielc po raz kolejny przy-
stępuje do realizacji zadań Ogólnopolskiej 
Kampanii „Postaw na rodzinę” organizowa-
nej przez Krakowską Akademię Profilaktyki.

Sukcesy GUKS  
Krasnosielc

12. maja w sobotni poranek na-
si młodzi zawodnicy w pięknym 
stylu pokonali lidera grupy, któ-
ry jeszcze nie przegrał... 

Uchwała Rady  
Gminy Krasnosielc 
w sprawie opłaty 
targowej
Dnia 20 kwietnia br. odbyła się 
nadzwyczajna XIX Sesja Rady 
Gminy Krasnosielc, na której 
podjęte zostały uchwały...
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Nr XIX/98/12
Uchwała Rady Gminy Krasnosielc z dnia 20 kwietnia 2012 r.  

w sprawie opłaty targowej
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póżn.
zm.), art. 15 i art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 
r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U z 2010r. Nr 95, poz. 613 z 
późn.zm.), Rada Gminy uchwala, co następuję:

§ 1.

1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej w wysokości:
a) za sprzedaż z wozu konnego 5zł
b) za sprzedaż z ciągnika rolniczego 5 zł
c) za sprzedaż z ciągnika rolniczego z przyczepą - 10 zł
d) za sprzedaż z samochodu osobowego 15 zł
e) za sprzedaż z samochodu ciężarowego o ładowności do 3,5 to-

ny włącznie - 15 zł
f) za sprzedaż z samochodu ciężarowego o  ładowności powyżej 

3,5 tony - 20 zł
g) inne formy sprzedaży -5 zł 

§ 2.

1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
2. Na inkasentów opłaty targowej wyznacza się Panią Krystynę 

Olszewską i Panią Wandę Brakoniecką.
3. Określa się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 40% zain-

kasowanych kwot.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4.

Traci moc Uchwała Nr XVIII/94/12 Rady Gminy Krasnosielc z 
dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wysokości stawek dziennej opła-
ty targowej.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od jej ogłoszenia  w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Nr XIX/99/12 
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla 

Województwa Mazowieckiego 

Nr XIX/100/12 
w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Fi-

nansowej Gminy Krasnosielc na lata 2012 – 2027

Nr XIX/101/12 
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc 

na 2012 r.
m. JanowSka

Dnia 20 kwietnia br. odbyła się nadzwyczajna XIX 
Sesja Rady Gminy Krasnosielc, na której podjęte zo-
stały następujące uchwały:

W skrócie ►►►

►16. kwietnia nastąpiło 
otwarcie ofert na opracowa-
nie dokumentacji projektowo - 
kosztorysowej i technicznej na 
rozbudowę drogi wojewódz-
kiej nr 544. Do przetargu przy-
stąpiła tylko jedna firma – Pra-
cownia Projektowa Euro Alians 
z Gdyni, która zaproponowała 
za wykonanie dokumentacji 
cenę w wysokości 153 750 zł 
brutto. Umowa z wykonawcą 
została już podpisana. Zamó-
wienie ma zostać zrealizowane 
do 15. grudnia b.r.

►Na podstawie zapytań 
ofertowych wyłoniono najko-
rzystniejszego pod względem 
ceny wykonawcę wymiany 
złóż filtracyjnych w SUW w 
Drążdżewie Małym. PHU Ja-
mar z Łomży zrealizowała zle-
cenie za kwotę 53 092,95 zł.

►Otrzymano informację  
z WFOŚiGW, że wnioski o do-
finansowanie zakupu sprzętu 
specjalistycznego dla OSP Kra-

snosielc i termomoderniza-
cji budynków byłego ZGKiM 
oraz bliblioteki w Krasno-
sielcu zostały pozytywnie oce-
nione przez Zarząd Funduszu. 
Gmina otrzyma na realizację 
tych zadań dofinansowanie  
w wysokości 83 150,25 zł jesz-
cze w tym roku.

►Ogłoszono przetarg na 
usuwanie azbestu i wyrobów 
azbestowych w gminie Kra-
snosielc. Otwarcie ofert nastąpi 
21.maja o godzinie 10:00. Pra-
gnę przypomnieć, że postara-
liśmy się o środki z WFOŚiGW 
na zdjęcie, wywóz i utylizację 
ok. 184 ton azbestu, w którego 
posiadaniu jest jeszcze spora 
część mieszkańców naszej 
gminy. Mieszkańcy, którzy zo-
stali ujęci w niniejszym projek-
cie nie poniosą żadnego kosztu 
związanego z usunięciem eter-
nitu z ich posesji. Planujemy 
przeprowadzanie podobnych 
akcji w przyszłości.

aGnieSzka Pokora

W miesiącu kwietniu ruszy-
ła kolejna inwestycja mająca na 
celu poprawę bezpieczeństwa,  
a także estetyki miejscowo-
ści Krasnosielc. Firma BRUK-
POL z Różana rozpoczęła pra-
ce związane z budową parkingu 
dla samochodów na Placu Ko-
ścielnym. Parking powstanie 

w ramach Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na la-
ta 2007-2013. Na jego realizację 
Gmina Krasnosielc pozyskała 
dofinansowanie w wysokości 
230 293 zł. Szacowany koszt ca-
łej inwestycji wyniesie około 435 
tys. zł.

t.P.

Modernizacja  
Placu Kościelnego
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Szczepienie jest wykony-
wane przy użyciu doustnej 
szczepionki umieszczonej we 
wnętrzu przynęty o kształcie 
niewielkiej kostki (wymiary 4,5 
na 4,5 na 1 cm), koloru brunat-
no-zielonego, o zapachu ryb-
nym. Preparat jest zrzucany 
w ilości 30 dawek na 1 km². 
Zrzuty nie obejmują akwenów 
wodnych, dróg i terenów zabu-
dowanych. Szczepionka uod-
parnia na wirus wścieklizny 
wyłącznie lisy i nie jest stoso-

wana wobec innych zwierząt 
dzikich, domowych czy gospo-
darskich. Każdy, kto zetknie 
się ze szczepionką powinien 
niezwłocznie skontaktować 
się z lekarzem medycyny. Na-
leży także zwrócić uwagę na 
domowe czworonogi, których 
przypadkowy kontakt z prepa-
ratem należy zgłosić do leka-
rza weterynarii. Po wyłożeniu 
szczepionki przez 14 dni psy 
należy prowadzać na smyczy, 
a koty trzymać w zamkniętych 

Szczepienie  
lisów na Mazowszu
Do 17 maja Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii prowadzi akcję szczepienia 

lisów przeciwko wściekliźnie. Preparat jest zrzucany z samolotów na lasy, pola i łąki. 
Nie wolno dotykać szczepionki - preparat z zapachem człowieka nie zostanie podjęty. 

pomieszczeniach. Lis jest zwie-
rzęciem wolno żyjącym, które 
jest jednym z najbardziej po-
datnych na zakażenie wirusem 
wścieklizny. Badania dowodzą,  
że regularne szczepienia zmniej-
szą ryzyko wystąpienia zacho-
rowań. Dzięki takim akcjom  
w województwie mazowieckim 
nie odnotowano w ostatnich la-
tach żadnego przypadku zara-
żenia lisa wścieklizną.

Źródło: www.mazowieckie.Pl

Rolnicy, u których wy-
stąpiły szkody w uprawach 
ozimych na skutek złego 
przezimowania mogą skła-
dać wnioski o oszacowanie 
szkód do Urzędu Gminy, po-
kój nr 20 w ostatecznym ter-
minie do 21 maja 2012 r.

 
Informuję,  że złożenie 

wniosku o oszacowanie szkód 
nie jest jednoznaczne z przy-
znaniem pomocy. 

Zgodnie z Uchwałą Rady 
Ministrów w sprawie ustano-
wienia programu pomocy dla 
rolników i producentów rol-
nych z tytułu ujemnych skut-
ków przezimowania przewi-
dziane są następujące formy 
pomocy:
– dopłata w wysokości 100 zł 
na 1 ha powierzchni uprawy 
żyta, jęczmienia, pszenżyta, 
pszenicy, rzepaku lub rzepiku, 
trwałych użytków zielonych 
oraz ozimych upraw nasien-
nych, wymagających ponow-
nego obsiania,
– dla producentów rolnych,  
w gospodarstwach których 
wystąpiły szkody powyżej 
30% średniej rocznej produk-
cji w stosunku do produkcji z 
ostatnich 3 lat przewidywane 
są następujące formy pomocy,
– dopłaty do oprocentowa-
nia kredytów bankowych na 
wznowienie produkcji w go-
spodarstwach rolnych,
– odroczenie terminu płatno-
ści składek ubezpieczenia spo-
łecznego KRUS oraz składek 
zdrowotnych  i rozkładanie 
ich na dowolne raty oraz moż-
liwość ubiegania się o umorze-
nie,
– odraczanie i rozkładanie na 
raty płatności z tytułu umów 
sprzedaży i dzierżawy nieru-
chomości Zasobu Własności 
Rolnej Skarbu Państwa.

Warunkiem skorzystania w 
pełni z form pomocy wymie-
nionej w pkt. 2-4 jest posiada-
nie ubezpieczenia co najmniej 
50% powierzchni upraw rol-
nych z wyłączeniem łąk i pa-
stwisk lub co najmniej 50% 
liczby zwierząt, w przeciw-
nym wypadku wartość po-
mocy zostanie pomniejszona 
o 50%.

Dodatkowe informacje 
można uzyskać pod nr tel. 
29 71 400 50.

Informacja  
dla rolników
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Każdego dnia, przez 3 go-
dziny, młodzież pod okiem in-
struktora - muzyka, Andrzeja 
Rutkowskiego, zaznajamiała 
się z instrumentami, z rytmem 
oraz uczyła się słuchać sie-
bie nawzajem. Grupa 22 osób 
uczestniczących w zajęciach już 
na pierwszym spotkaniu, po-
trafiła wspólnie zagrać prostą 
i rytmiczną melodię na instru-
mentach perkusyjnych. Wystar-
czyło zaledwie  kilka minut, aby 
młodzież operowała już facho-
wym słownictwem z tej dzie-
dziny, tj.: kotły, werbel, bębny 
małe, duże, basowe, tom-tom, 
hi-hat, pałki, grzechotki itp. 
Każdy uczestnik został indy-
widualnie przesłuchany przez 
instruktora wybijając rytm pał-
kami na bębnie, co dało pełniej-
szy obraz talentu uczestniczą-
cych osób. Wszystkie zabiegi, 
podstawowe informacje o ryt-
mie, obycie z instrumentami 

Dzięki Państwa wsparciu, 
dzieci mogły skorzystać nie-
odpłatnie ze słodkiego poczę-
stunku: cukierki, lody, gofry, 
napoje oraz mogły pobawić się 
wspólnie i potańczyć, a także 
zdobyć upominki w różnych 
konkursach. Doskonale pamię-
tamy, jako organizatorzy, zado-
wolone buzie dzieci na tym spo-
tkaniu, dlatego także chcemy 
tę imprezę powtórzyć w dniu 
3 czerwca (niedziela) 2012 r. 
Rozpoczęcie imprezy o godzi-
nie 15:00 na placyku za GOK. 
Liczymy na to, że zechcą Pań-
stwo włączyć się w tę inicjatywę 
poprzez wsparcie finansowe i 
rzeczowe oraz obecność na im-

prezie.
Z góry dziękujemy stałym 

sponsorom współpracującym 
z GOK za ich otwarte serce 
oraz serdecznie zapraszamy 
nowe osoby do wsparcia tak 
szczytnego celu. Przypomi-
namy, że jest to Dzień Dziecka 
dla wszystkich dzieci z terenu 
Gminy Krasnosielc.

Wsparcie finansowe prosimy 
kierować do 22 maja 2012 r. na 
nr konta GOK 95 8917 0001 0000 
0042 2000 0010 z dopiskiem: 
„Dzień Dziecka - 03.06.2012r.”

Wsparcie rzeczowe do GOK, 
do dnia 28 maja 2012r: drobne 
nagrody, słodycze, gadżety.

orGanizatorzy

Warsztaty 
perkusyjne

Informacja dla sponsorów 
Gminnego Dnia Dziecka 2012

W Gminny Ośrodku Kultury w Krasnosielcu,  
w dniach 13 – 15 kwietnia 2012 r. odbyły się warsz-
taty perkusyjne dla młodzieży z terenu Gminy Kra-
snosielc.

na pierwszych zajęciach 
oraz wprowadzenie pod-
kładów muzycznych odtwa-
rzanych mechanicznie spowo-
dowały, że podczas ostatnich 
zajęć uczestnicy warsztatów 
wykonali wspólnie wypraco-
wany utwór, który nagrali w 
przenośnym studio nagranio-
wym. Młodzież bardzo aktyw-
nie włączyła się w te  zajęcia. Na 
pewno była to wspaniała przy-
goda dla młodych ludzi, któ-
rzy są otwarci i ciekawi świata. 
Dzięki tym zajęciom każdy z 
nich poszerzył wiedzę i zdo-
był nowe doświadczenie. Kolej-
nym plusem warsztatów było, 
pozytywne i konstruktywne 
zagospodarowanie czasu wol-
nego młodzieży oraz integracja 
grupy, która stała się na ten czas 
jednym dużym zespołem mu-
zyków - wielką orkiestrą. Na za-
kończenie warsztatów wszyscy 
uczestnicy otrzymali certyfikaty 

o  u k o ń c z e -
niu warsztatów 
w  G m i n n y m 
Ośrodku Kultury 
oraz pamiątkowe 
nagranie na pły-
cie CD z ich wła-
snym utworem, 
wypracowanym 
n a  z a j ę c i a c h . 
Podsumowując, 
m a m y  w s p a -
niałą  i  chętną 
młodzież. Zapra-
szamy kolejnych 
chętnych do ko-
rzystania z boga-
tej oferty propo-
nowanej przez 
GOK.

Beata HeromińSka

Publiczna Biblioteka Samorządowa w Krasnocielcu  
oraz jej Filie w Amelinie, Drążdżewie i Rakach  

serdecznie zapraszają wszystkich miłośników książek  
do wzięcia udziały w konkursie na:

Najaktywniejszego  
czytelnika roku 2012

Celem konkursu jest zachęcanie mieszkańców naszej gminy, 
bez względu na wiek, do częstego kontaktu z książką.

Konkurs trwał będzie do 31 grudnia 21012 r. i rozegrany bę-
dzie w trzech kategoriach wiekowych:

kategoria I - dla dzieci do lat 12
kategoria II - dla młodzieży od lat 13-19

kategoria III - dla osób dorosłych

Nad przebiegiem konkursu czuwać będzie specjalnie w tym 
celu powołana Komisja, która dokładnie policzy ilość wypoży-

czonych przez biorących udział w konkursie - książek.

Podsumowanie konkursu odbędzie się w styczniu 2013 r.
Dla zwycięzców poszczególnych kategorii przewidziano nagrody.

Wójt Gminy Krasnosielc oraz Gminny Ośrodek Kultury w 
Krasnosielcu po raz drugi organizuje „Gminny Dzień Dziecka”. 
W roku ubiegłym impreza ta cieszyła się bardzo dużym zainte-
resowaniem, a to głównie dzięki Państwa pomocy. Zapraszamy 
do obejrzenia galerii zdjęć z tego spotkania na naszej stronie 
internetowej www.gokkrasnosielc.pl



Kultura i rozrywka 5

Z tej okazji, pod kierunkiem 
pani Hanny Kęszczyk, przygo-
towali uroczysty apel o tema-
tyce ekologicznej. Uroczystość 
rozpoczęła Patrycja Fąk, która 
przybliżyła wszystkim zebra-

nym na sali gimnastycznej hi-
storię Dnia Ziemi. Następnie 
uczniowie klasy III zaśpiewali 
piosenkę pt. „Moja Planeta”, „…
SOS – to Ziemia woła ludzi …”. 

G o ś c i e m  s p e c j a l n y m  

Nasz gość zapoznał dzieci z 
pracą leśniczego, opowiadał o le-
sie i rosnących w nim drzewach. 
Przypomniał uczniom, jak na-
leży zachowywać się w lesie. 
W czasie spotkania pan leśni-
czy zadawał uczniom wiele za-
gadek, z którymi świetnie sobie 
poradzili. Następnie był czas na 
zadawanie pytań panu leśni-
czemu, oczywiście dzieci ocho-
czo z tej możliwości skorzysta-
ły. Pytania były przeróżne, ale 
nasz gość na wszystkie cierpli-

wie i wyczerpująco odpowiadał. 
Przy okaz ji   dziec i  dowie-
działy się równ ież,  że pan 
l e ś n i c z y  m a  j e s z c z e  j e d -
ną pasję, którą jest muzyka. 
Spotkanie to było bardzo cie-
kawą lekcją przyrody. Głów-
nym celem tego spotkania było 
ukształtowanie poczucia odpo-
wiedzialności za otaczającą nas 
przyrodę. Serdecznie dziękuje-
my panu leśniczemu za to owoc-
ne spotkanie.

Beata Skoroda

Dzień Ziemi  
w Drążdżewie

Spotkanie z leśniczym w PSP w Amelinie

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Drążdżewie 
w dniu 24.04.2012 r., postanowili uczcić Dzień 
Ziemi.

W dniu 23 kwietnia br. roku naszą szkołę odwiedził niezwykły gość pan leśniczy Bernard Sendal  
z Nadleśnictwa Parciaki. Wizyta leśniczego była związana z obchodami  Dnia Ziemi.

w tym dniu była pani Le-
śniczy z Nadleśnictwa Par-
c i a k i  –  E w a  K u p r a j t y s .  
Z uwagą wysłuchała przedsta-
wienia pt. „Ekologia” w wy-
konaniu uczniów z klasy V, 
a potem opowiadała o swojej 
pracy, o tym ile trudu trzeba 
włożyć, żeby las był zdrowy  
i piękny, aby zwierzęta czuły 
się w nim dobrze.  Mówiła: 
,,Przez całe swoje życie ze-
brałam kilka ton śmieci, pa-
pierków, puszek, które ktoś 
wyrzucił do lasu”. Dzieci  
z zainteresowaniem przysłu-
chiwały się tym opowieściom 

po czym zadawały pytania, np. 
„Jakie lasy przeważają w naszej 
okolicy?”, „Jak dokarmia się 
zwierzęta zimą?”, „Czy lubi 
pani swoją pracę?”.

Na koniec pani Ewa podzię-
kowała za zaproszenie i zachę-
ciła do współpracy i dbania  
o czystość lasu. Zaprosiła 
wszystkich do sali edukacyjnej 
w Budziskach na lekcje o lesie.

Pani dyrektor i uczniowie 
podziękowali gorącymi bra-
wami gościowi za przybycie  
i złożyli deklarację pomocy  
w sprzątaniu lasu. 

redakcJa Szkolna
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Pierwszym punktem war-
szawskiej przygody była pro-
jekcja filmu 3D w kinie centrum 
handlowego „Arkadia”, obej-
rzeliśmy film pt. „Podróż na 
tajemniczą wyspę 3D”. Razem 
z bohaterami przenieśliśmy 

się na wyspę pełną dziwnych 
form życia, złotych gór, niebez-
piecznych wulkanów i zdumie-
wających tajemnic. Ogromne 
wrażenie na nas zrobiły efekty 
specjalne, które ukazywały 
piękno otaczającej przyrody.

Z wirtualnej podróży prze-
nieśliśmy się na Warszawską 
Starówkę, gdzie wsłuchując się 
w opowieści przewodnika, po-
znawaliśmy niezwykle bogatą 
historię tej części Warszawy. 

Głównym celem naszej wy-

Już od kilku tygodni uczniowie naszej szkoły w Drążdżewie przygotowywali się do „podboju” 
stolicy. Chętnych na wycieczkę było bardzo wielu i niestety nie dla wszystkich starczyło miejsc. 
W czwartek, 19 kwietnia, wczesnym rankiem ruszyliśmy na wycieczkę. Pomimo nieco kapryśnej 
pogody humory dopisywały wszystkim uczestnikom.

Drążdżewo w podboju stolicy cieczki była wizyta w Centrum 
Nauki „Kopernik”. Jest to jedna 
z najnowocześniejszych euro-
pejskich instytucji ukazujących 
związek nauki z kulturą i co-
dziennością. Za pomocą cieka-
wych doświadczeń mogliśmy 
zaobserwować zachodzące wo-
kół nas różnorodne procesy  
i zjawiska. Każdy z nas mógł 
przeżyć trzęsienie ziemi, wczuć 
się w rolę detektywa i rozwią-
zać zagadkę kryminalną, czy 
pojeździć na rowerze obserwu-
jąc pracę swojego układu kost-
nego. Atrakcji było co nie miara, 
więc czas w Centrum minął nie-
spodziewanie szybko.

Wyjazd do Warszawy był 
możliwy, między innymi, 
dzięki nagrodzie w wysokości 
500 zł, jaką nasza szkoła otrzy-
mała od pana Wójta Pawła 
Ruszczyńskiego za udział w re-
alizacji zadań „Kampanii Za-
chowaj Trzeźwy Umysł” pod 
hasłem „MY WOLONTARIU-
SZE”, a jednocześnie promocję 
Gminy Krasnosielc. Za tę na-
grodę składamy serdeczne po-
dziękowania. redakcJa Szkolna

Kacper odniósł ogromny suk-
ces ponieważ znalazł się wśród 
36 finalistów, uczniów szkół pod-
stawowych województwa mazo-
wieckiego. Konkurs odbył się w 
trzech etapach (18.11.2011 r – etap 
szkolny, 06.01.2012 r. – etap rejo-
nowy w Ostrołęce, 29.03.2012 r. – 
etap wojewódzki w Warszawie). 
W tym roku szkolnym zadania 
konkursowe na każdym etapie 
miały formę testów, obejmowały 
wiadomości i umiejętności z hi-
storii Polski i historii powszech-
nej od X do XX w., szczegółowo 
zaś zagadnienia z historii Polski 
w latach 1768 – 1864 wykracza-
jące poza podstawę programo-
wą w szkole podstawowej. Finał 
konkursu wzbogacony został do-
datkowo o interpretacje źródeł 
historycznych, rozpoznawanie fil-
mów i kronik filmowych, pieśni, 
poezji, identyfikację malarstwa 
historycznego i portretowego, 
rozpoznawanie broni i umundu-
rowania, architektury obronnej  
i heraldykę.

Kacper bez trudu rozwiązał te-
sty etapu szkolnego i rejonowego 
w Ostrołęce. Następnie  zakwalifi-
kował się do etapu wojewódzkie-
go, który odbył się w Wojskowym 
Klubie Akademii Technicznej  
w Warszawie. Szóstoklasista wy-
kazał się szczegółową wiedzą 
dotyczącą oręża polskiego. Swo-
ją informację poszerzał czytając 
książki o tematyce historycznej. 
W przygotowaniu do konkursu 
Kacprowi pomagała nauczycielka 
historii i języka polskiego, Anie-
la Szewczak. Dla naszej szkoły 
to znaczący sukces, gdyż po raz 
pierwszy wzięliśmy udział w tym 
konkursie.  redakcJa Szkolna

Naszymi gośćmi byli: szkoła 
podstawowa z Krasnosielca, Pło-
niaw, Chodkowa, Rzewnia, Gą-
sewa, Sypniewa, Krasińca i Szel-
kowa. Drużyny składały się z 10 
zawodników (5 dziewczyn i 5 
chłopców). Naszą szkołę repre-
zentowała drużyna w składzie: 
Daria Kruk klasa III, Zuzanna 
Pliszka klasa III, Aleksandra Zega 
klasa III, Sandra Klik klasa IV, Eli-
za Dudek klasa IV, Patryk Pocho-
da klasa IV, Paweł Dudek klasa IV, 
Łukasz Przetak klasa IV, Szymon 
Jeziorek klasa IV, Kacper Matjasik 
kl IV. Wszystkie zespoły rywali-
zowały w 8 konkurencjach o róż-
nym stopniu trudności. Były to: 
„sztafeta z przekazywaniem rin-
go”, „sztafeta z toczeniem rome-
tu”, „strzały do bramki”, „wyścigi 
rydwanów”, „slalom z kozłowa-
niem piłki”, „sadzenie ziemnia-
ków”, „rzuty woreczkami do ce-
lu”, „wyścig piłek w rzędzie”. 

Po zaciętej rywalizacji końco-
wa klasyfikacja przedstawia się 
następująco: 

I miejsce – Szkoła Podstawowa 

w Płoniawach 
II miejsce – Szkoła Podstawowa 

w Drążdżewie 
III miejsce – Szkoła Podstawo-

wa w Rzewniu 
Każda ze szkół otrzymała pa-

miątkowy dyplom, a druży-
ny zwycięskie medale i pucha-
ry. Wszystkim należą się wielkie 
brawa za zaangażowanie i wolę 
walki. 

Nasza szkoła po raz pierwszy 
była współorganizatorem spor-
towej imprezy o zasięgu powia-
towym, tym bardziej cieszymy 
się, że jako gospodarze zajęliśmy 
miejsce na podium. Szkolna ga-
blota wzbogaciła się o nowy pu-
char, a uczniowie otrzymali me-
dale.

Imprezę prowadził pan Ry-
szard Dąbrowski – powiatowy 
koordynator sportu szkolnego. 

Na koniec turnieju dla każdego 
uczestnika czekała słodka niespo-
dzianka ufundowana przez pana 
Roberta Szczęsnego z SPS Handel 
S.A. Za hojność serdecznie dzię-
kujemy.   artur kozłowSki

Historyczny talent w Drążdżewie Powiatowy Turniej Gier i Zabaw 
 w DrążdżewieKacper Włodarski, uczeń kl. VI Publicznej Szkoły Podsta-

wowej w Drążdżewie, został laureatem Ogólnopolskiego Kon-
kursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego 
w latach 1768 – 1864. Od konfederacji barskiej do powstania 
styczniowego” zorganizowanego przez Mazowieckiego Kura-
tora Oświaty.

W sobotę dnia 21.04.2012 r. na sali gimnastycznej w Drążdże-
wie odbył się Powiatowy Turnieju Gier i Zabaw Ruchowych dla 
uczniów klas I - IV ze szkół podstawowych. W zawodach udział 
wzięło dziewięć reprezentacji z terenu powiatu makowskiego.
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Pod nieobecność Grzegorza 
Gałązki, rolę trenera przejął To-
masz Urbański, który najwyraź-
niej ma patent na wygrywanie  
z liderami (tydzień temu senio-
rzy wygrali z Orzem 2:1).

Mecz zaczął się od groźnych 
sytuacji ze strony gospodarzy, 
ale Dominik Daliga jeszcze nie 
wszedł w rytm meczowy. Co 
się odwlecze to nie uciecze, lider 
i kapitan zespołu do przerwy 
ustala wynik na 2-0 dla GUKS. 
Początek drugiej połowy przy-
nosi gościom  wyrównanie  
i mecz zaczyna się od początku. 
Wszystko wskazywało, że li-
der poukładał swoje formacje 
i kolejne bramki będą kwestią 
czasu. Nic bardziej mylnego. 
Groźne wrzutki z autu Golia-
szewskiego przyniosły bramkę 
na 3-2 i strzelcem Daliga- hat-
trick. O dziwo to GUKS dalej 
atakował i po zagraniu ręką pił-
karza Korony w polu karnym, 
4 bramkę z karnego w ostatniej 
minucie doliczonego czasu gry 
strzelił Krzysztof Maluchnik.

W niedzielę od samego po-
czątku nasza drużyna narzuciła 
rywalowi swój styl gry, odbiera-
jąc piłkę ostro w środkowej stre-

fie boiska. Po jednym z takich 
przechwytów Marek Bojarski 
uderzył z 25 metrów i piłka po 
rykoszecie nieznacznie minęła 
poprzeczkę. Goście starali się 
odpowiedzieć po rzutach wol-
nych, ale dobrze interweniował 
Adam Milewski. Kolejna okazja 
to wyłożenie piłki do Arka Bie-
drzyckiego, który zamyka ak-
cję na długim słupku - zabrakło 
precyzji. Groźnie pod bramką 
przyjezdnych było w 25’ gdy 
Bojarski wpadł rozpędzony  
w pole karne, ale uderzył obok 
słupka, później próbował Pa-
jewski, ale bez powodzenia. Ko-
lejną dobrą szansę stworzyliśmy 
po krótko rozegranym rzucie 
wolnym. Urbański wypuszcza 
Szewczaka, ten wycofuje piłkę 
na 16 metr do Rogali, strzał na 
rzut rożny paruje bramkarz 
gości. Po okresie naszej domi-
nacji w 40’ w końcu doczekali-
śmy się gola. Tomasz Urbański 
centruje piłkę z rzutu wolnego, 
nabiega na nią Tomek Rogala 
i szczupakiem pokonuje bez-
radnego bramkarza Huraganu. 
W końcówce pierwszej połowy 
pada druga bramka, ponownie 
Tomek Urbański asystuje tym 

razem z rzutu rożnego, piłka 
spada na głowę Kuby Faderew-
skiego i mocny strzał ląduje w 
siatce bramki przyjezdnych. Do 
przerwy 2:0.

Po zmianie stron nic nie zmie-
niło się w poczynaniach obydwu 
zespołów, nadal GUKS szukał 
bramki, jednak to Huragan miał 
doskonałą okazje na kontakto-
wego gola. Zdaniem sędziego 
Adrian Majewski faulował w 
polu karnym zawodnika z Lip-
nik. Do piłki podszedł kapitan 
przeciwników, ale to Adam Mi-
lewski  zachował zimną krew i 
wspaniałą interwencją przeniósł 
piłkę nad poprzeczkę. Goście 
załamani takim obrotem spraw 
kilka minut później nie widzą 
innej możliwości, jak przerwa-
nie faulem akcji naszego kapi-
tana, faul miał miejsce w obrę-
bie szesnastki i sędzia główny 
nie miał wątpliwości, że należy 
się nam jedenastka. Piłkę usta-
wił sam poszkodowany i pew-
nie pokonał bramkarza Hura-
ganu. Kolejna bramka pada w 
60’. Najpierw piłkę do skrzy-
dła zagrywa Szymon Mikulak, 
przejmuje ją Tomek Szewczak 
który na szybkości mija dwóch 

Sukcesy GUKS Krasnosielc
12. maja w sobotni poranek nasi młodzi zawodnicy w pięknym stylu pokonali lidera grupy, który jeszcze nie 

przegrał. W niedzielne popołudnie na stadion GUKS-u w Krasnosielcu zawitała drużyna Huraganu Lipniki.  
Goście nie będą mile wspominać tego meczu, porażka do zera i dodatkowo zmarnowany rzut karny, ale po kolei...

przeciwników, podaje płasko 
w pole karne gdzie jest Marek 
Bojarski 4:0. Szliśmy za ciosem 
i kontra po rzucie rożnym dla 
Lipnik daje nam piątą bramkę. 
piłkę sprzed naszego pola kar-
nego zgrywa Krzysiek Pajewski 
przejmuje ją Biedrzycki i dokład-
nie zagrywa do Bojarskiego ten 
podciągnął kilka metrów i do-
rzucił do nadbiegającego Arka. 
Pierwsza ligowa bramka za-
wodnika, który dołączył do nas 
w przerwie zimowej. Po piątej 
bramce tempo meczu wyraźnie 
siadło. Około 70’ swoją drugą 
bramkę zdobywa Fader, tym ra-
zem po wyrzucie piłki z autu  
i błędzie bramkarza. GUKS  ma 
okazje do jeszcze wyższego zwy-
cięstwa najpierw w poprzeczkę 
uderza Bojarski, bardzo mocno 
dobija Szczepański i także 
obija poprzeczkę. Swoją szanse 
na pierwszego gola w tym se-
zonie ma Czarek Pichała, jego 
strzał przelatuje centymetry nad 
bramką. Huragan miał jeszcze 
okazję na honorowego gola, Mi-
lewski poradził sobie ze strzałem 
i końcami palców wybił piłkę na 
korner.

t. roGala, t. urBańSki


