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Odjazdowy
Bilbiotekarz
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„Odjazdowy Bibliotekarz” to
rajd rowerowy bibliotekarzy,
czytelników oraz wszystkich
miłośników książek, bibliotek
i rowerów organizowany podczas Tygodnia Bibliotek....

VII edycja konkursu fotograficznego
„Mazowsze bliskie
sercu”

str. 7

Już po raz siódmy fotografowieamatorzy, mieszkający lub uczący się na Mazowszu mogą wziąć
udział w konkursie foto...

I Zlot
Motocyklowy
19. maja w Krasnosielcu odbył się I Zlot Motocyklowy, którego zarówno organizatorami, jak i uczestnikami byli miłośnicy maszyn na dwóch kółkach
– wójt gminy Paweł Ruszczyński i klub MotoPaka.
Impreza rozpoczęła się uroczystą mszą św., podczas której ksiądz dziekan Andrzej Golbiński prosił motocyklistów
o zachowanie rozwagi w trakcie
oddawania się tej imponującej,
ale jednocześnie niebezpiecznej pasji oraz poświęcił pojazdy. Po mszy porażająca kolumna
motocykli przejechała ulicami
Krasnosielca, po czym zagościła

na słynnym już placu za Gminnym Ośrodkiem Kultury. Tam
na uczestników Zlotu czekał
smaczny poczęstunek, ale nie
tylko. Sporej dawki adrenaliny
dostarczyły pokazy akrobatycze
w wykonaniu Gradka, Karasia i
Syldrona – chłopaków z grupy
STUNT.WAW.PL. Z pewnością
bardzo przydatny był instruktaż
udzielania pierwszej pomocy,

a niesamowitą frajdę dla najm łodsz ych sta now iły przejażdżki motocyklowe. Duże zainteresowanie wśród przybyłych
wzbudziła wystawa zabytkowych motocykli. Właścicielami
tej „skromnej kolekcji” są Michał
i Zbigniew Żebrowscy – mieszkańcy naszej gminy.
Zabawa była ba rdzo udana, co może potwierdzić liczba
uczestników Zlotu. Było ich około 100, nie biorąc pod uwagę sporej grupki obserwatorów. Jak na
pierwszy raz to całkiem pokaźne grono. Widok tych wspaniałych maszyn i dźwięk ich silni-

ków z pewnością rozgrzał nie
jedno serce, dlatego liczymy, że
w przyszłym roku impreza zyska jeszcze więcej sympatyków.
Wó j t g m i ny K r a s n o s i e l c
i członkowie klubu MotoPaka serdecznie dziękują sponsorom I Zlotu Motocyklowego: Krzysztofowi Pióreckiemu,
Andrzejowi Piątkowi, Krzysztofowi Kuplickiemu, Tomaszowi Szczepańskiemu, Łukaszowi
Niestępskiemu, firmom: GRAB –
BUD, PEKPOL i JUMIDA II oraz
wszystkim, którzy mieli swój
udział w jego realizacji.
AGNIESZKA POKORA
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Z życia samorządu
W skrócie ►►►

Trwają prace na
Placu Kościelnym

►21. maja nastąpiło otwarcie
ofert na usuwanie azbestu i wyrobów azbestowych w gminie
Krasnosielc. Zainteresowanie
realizacją inwestycji wykazały
3 firmy, jednak najtańszą ofertę
złożyła Sp. z o.o. „Środowisko
i Innowacje” z Dobrowa. Oferent
zaproponował cenę 92 059,23 zł
brutto za zdjęcie, wywóz i utylizację ok. 184 ton płyt eternitowych. Wkrótce gmina podpisze
umowę z wykonawcą zadania
oraz umowę z WFOŚiGW na dofinansowanie usunięcia azbestu.
Zakończenie inwestycji planowane jest na 30.09.2012 r.

►W dniach 22 – 25 maja
Urząd Marszałkowski objął
kontrolą prawidłowość realizacji umowy na dofinansowanie
zakupu średniego samochodu
pożarniczego dla Ochotniczej
Nadal trwają prace związane z budową parkingu na Placu Kościelnym. Do tej pory wyko- Straży Pożarnej Drążdżewo,
nano korytowanie, ustawiono krawężnki, ułożono część chodników, rozprowadzono instalację który został dokonany w 2011 r.
do montażu oświetlenia parkingowego oraz przebudowano jeden ze słupów energetycznych.
Pracownik Departamentu Kontroli nie stwierdził żadnych
W chwili obecnej wykonawca ściołem. Docelowo powstanie finansowemu z Programu Roz- uchybień w przeprowadzeniu
wbudowuje tłuczeń z litej skały, też parking przy przedszkolu, woju Obszarów Wiejskich na la- procedury zakupu oraz wykoktóry stanowi jedną z końcowych a droga pomiędzy domem na- ta 2007-2013. Gmina Krasnosielc rzystaniu i rozliczeniu pomocy
warstw pod kostkę brukową na uczyciela, a budynkiem byłego pozyskała dofinansowanie w wy- finansowej.
parkingu. Zamówiono też ele- ZGKiM zostanie wyłożona kost- sokości 75 % kosztów kwalifikomenty małej architektury: ław- ką brukową. Zakończenie prze- walnych. Koszt całej inwestycji
►Zarząd WFOŚiGW pozyki, kosze na śmieci oraz lampy budowy Placu Kościelnego pla- wyniesie około 435 tys. zł.
tywnie ocenił wniosek dotyczący
oświetleniowe, które zostaną za- nuje się na 31. lipca b.r. Inwestycja
akcji ekologicznej w Gminie KraAGNIESZKA POKORA snosielc pod hasłem „Pokażmy
montowane na placu przed ko- jest realizowana dzięki wsparciu
śmieciom gdzie ich miejsce”. Na
realizację tego projektu przyznano 21 tys. zł. W ramach akcji
będą przeprowadzone edukacyjne warsztaty plenerowe oraz
wyjazd do MPK do Ostrołęki
dla uczniów klas IV – VI szkół
podstawowych oraz dla gimnazjalistów. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w konkursach
i zdobyć atrakcyjne nagrody.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnosielcu informuje, że wniosek o dofinansowanie realizacji Nieodłącznym wydarzeniem
projektu „Nowe umiejętności – nowa szansa” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej będzie akcja sprzątania świata.
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, który został złożony do Mazowieckiej Jednostki Wszystkie działania zostaną
Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie przeszedł pomyślnie etap oceny formalnej.
podsumowane na imprezie
ekologicznej „Bliżej natury
Aktualnie oczekujemy na oce- niezbędne oświadczenia i de- ubiegłych - maj , czerwiec i lipiec w Gminie Krasnosielc”, podczas
nę merytoryczną oraz podpisa- klaracje. W tym roku w projek- to okres zaplanowany na spotka- której będzie można podziwiać
nie aneksu do umowy ramowej. cie uczestniczy 12 osób. Wszyst- nia z doradcą zawodowym i psy- wystawy plakatów ekologiczAle mimo to trwa realizacja za- kie panie (chęć uczestnictwa w chologiem/trenerem umiejętno- nych i fotografii w wykonaniu
planowanych działań. W kwiet- projekcie zgłosiły same kobie- ści psychospołecznych. W lipcu uczniów, skorzystać ze stoniu zakończyliśmy proces re- ty) mają nadzieję, że uczestnic- rozpocznie się również kurs pra- iska promocyjno – edukacyjkrutacji, a w dniu 14 maja 2012 r. two w projekcie zmieni ich życie wa jazdy kat. B.
nego oraz otrzymać sadzonkę
ANNA MALUCHNIK drzewka w zamian za „elektroodbyło się pierwsze spotkanie na lepsze, a zdobyte kwalifikacje
KOORDYNATOR PROJEKTU śmiecia”. Celem akcji jest przeorganizacyjne z uczestnikami i umiejętności zwiększą ich szanOPS KRASNOSIELC konanie mieszkańców naszej
projektu, na którym podpisano se na rynku pracy. Wzorem lat
gminy do idei recyklingu oraz
„NOWE UMIEJĘTNOŚCI – NOWA SZANSA”
do właściwej gospodarki odpaProjekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnosielcu
dami. Całkowity koszt zadania
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
A. POKORA
wynosi 28 tys. zł.

Spotkanie organizacyjne w ramach projektu
„Nowe umiejętności – nowa szansa” 2012
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Pożyczki dla
mazowieckich
przedsiębiorców
Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp.
z o.o. realizuje Mazowiecki Program Pożyczkowy dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw współfinansowany z EFRR
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

W ramach realizowanego Projektu Fundusz oferuje dwa rodzaje pożyczek dla dwóch
grup przedsiębiorców:

PIERWSZY KROK PLUS:

– pożyczka dla przedsiębiorstw działających do 12 miesięcy w wysokości od 20 000 zł do 120 000
zł na okres do 60 miesięcy

ROZWÓJ PLUS:

– pożyczka dla przedsiębiorstw działających powyżej 12 miesięcy od 20 000 zł do 500 000 zł na
okres do 60 miesięcy.
Warunki udzielania pożyczki:

– korzystne oprocentowanie pożyczki : od 7,41 % do 9,41 %
– maksymalna kwota pożyczki na jeden cel 500 000 zł
– maksymalny okres spłaty 60 miesięcy
– maksymalny okres karencji w spłacie rat kapitałowych
6 miesięcy
– minimalny wkład własny 5 % wartości pożyczki
– dogodne warunki zabezpieczeń
– możliwość skorzystania z poręczenia pożyczki przez Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

Kto może ubiegać się o pożyczkę?

– mikro, mali i średni przedsiębiorcy oraz osoby rozpoczynające działalność gospodarczą
– osoby bezrobotne i absolwenci, którzy rozpoczną działalność gospodarczą przed podpisaniem umowy pożyczki
Pożyczki przeznaczone są dla przedsiębiorców, którzy chcą
rozpocząć lub rozwinąć działalność gospodarczą. Bezwzględnie muszą posiadać siedzibę lub prowadzić działalność na terenie województwa mazowieckiego, a projekt będzie realizowany na terenie Mazowsza. Przedsiębiorcy nie mogą otrzymać
pożyczki jeśli znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej,
ponieważ nie spełniają kryteriów określonych w przepisach
prawa Unii Europejskiej ( Kryteria te są określone w pkt. 9-11
Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa
w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244, z 1.10.2004 r., str. 2).

Pożyczkę z Funduszu można przeznaczyć wyłącznie na cele związane z działalnością gospodarczą:

– zakup, budowę, rozbudowę lub modernizację obiektów produkcyjno – usługowo – handlowych,
– wyposażenie w maszyny, urządzenia, aparaty oraz ręczne narzędzia pracy, w tym również zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia,
– zakup materiałów i surowców do produkcji i usług,
– zakup wartości niematerialnych i prawnych.
Każdy pożyczkobiorca jest zobowiązany do zabezpieczenia
pożyczki wekslem własnym in blanco. Ponadto w zależności
od wartości pożyczki stosowane są inne rodzaje zabezpieczeń.
W uzasadnionych przypadkach Fundusz ma prawo wymagać ustanowienia dodatkowych zabezpieczeń. Przy składaniu wniosku wnioskodawca uiszcza opłatę za rozpatrzenie
wniosku zgodnie z taryfą opłat. Harmonogram spłat ustalany
jest razem z Państwem i dopasowywany do Państwa potrzeb
i możliwości. Spłaty dokonywane są miesięcznie w równych
ratach kapitałowo-odsetkowych. Istnieje możliwość karencji
w spłacie rat kapitałowych nawet do 6 miesięcy od momentu
wypłaty przyznanej pożyczki. Zainteresowanych pełną ofertą
pożyczek z MRFP, zapraszam na stronę www.mrfp.pl.
AGNIESZKA POKORA
ŹRÓDŁO: WWW.MRFP.PL
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Kultura i rozrywka

Odjazdowy Bibliotekarz

„Odjazdowy Bibliotekarz” to rajd rowerowy bibliotekarzy,
czytelników oraz wszystkich miłośników książek, bibliotek
i rowerów organizowany podczas Tygodnia Bibliotek. Akcję
wymyśliła Sekcja Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych
w Łodzi. Pierwsza edycja rajdu odbyła się w roku 2010.
Celem akcji jest: integracja środowiska bibliotekarskiego, walka ze stereotypowym postrzeganiem bibliotekarza, promowanie
bibliotek i czytelnictwa, propagowanie roweru jako środka lokomocji. Kolorem akcji jest kolor
pomarańczowy. W roku bieżącym akcja nabrała rozmachu. Ponad 100 bibliotek z całego kraju
zgłosiło swój akces do uczestnictwa. Jedną z nich była Publiczna
Biblioteka Samorządowa w Krasnosielcu. Do realizacji imprezy
zaprosiliśmy członków Koalicji
ds. Rozwoju Bibliotek gminy Krasnosielc oraz szkoły podstawowe, działające na terenie gminy.
Rajd zaplanowaliśmy na dzień 12
maja bieżącego roku. Trzy grupy rowerzystów o godz. 10 miały
wyruszyć jednocześnie z 3 miejscowości: Krasnosielca, Amelina
i Drążdżewa. Wszyscy mieliśmy

spotkać się w Rakach. Jeszcze
dzień wcześniej była piękna pogoda. W nocy nastąpiło jej załamanie. Zaczął padać deszcz.
Prognozy nie były obiecujące.
I mamy dylemat - jedziemy podczas deszczu czy też rezygnujemy z wyjazdu. Czekaliśmy do
godz. 10:00 i podjęliśmy decyzję. Wszyscy ochotnicy, którzy
nie boją się deszczu, jadą rowerami. Reszta chętnych samochodami. I wyruszyliśmy. Największa
grupa, licząca 60 osób a ubezpieczana przez strażaków, wyruszyła z Drążdżewa. Nieco mniejsza
22 osobowa z Krasnosielca. Niewielka reprezentacja Amelina
z trudem dotarła na miejsce
zbiórki nieco spóźniona. Ogółem w akcji uczestniczyły 133
osoby, w tym 99 dzieci oraz 34
osoby dorosłe (rodzice, nauczyciele). Rower jako środek lokomo-

cji wybrało 51 osób. Po dotarciu
na miejsce spotkania i krótkim
odpoczynku, rozpoczęły się gry
i zabawy rekreacyjne. Były zabawy z piłką, biegi w workach,
gra w piłkę nożną i wiele innych
atrakcji. Wszyscy czekali niecierpliwie na zapowiedzianą wizytę
aktorów ze Studia Rozrywkowo
- Teatralnego „Duet” z Krakowa.
Przedstawili oni bajkę pt.: „Wilk
i zając w mieście”. Bajka była humorystyczna, dynamiczna, interaktywna. Sposób gry aktorów podobał się maluchom. Co
chwila słychać było wybuchy
śmiechu, a na koniec kilkakrot-

ne gromkie brawa. Nie obyło
się też bez konkursów. Jednym
z nich był konkurs sprawdzający
wiadomości uczestników na temat bibliotek publicznych naszej
gminy. Zwyciężcy otrzymali nagrody ufundowane przez bibliotekę. Na zakończenie imprezy
rozpaliliśmy ognisko i piekliśmy kiełbaski. Ależ smakowały.
Dziękuję wszystkim, którzy aktywnie włączyli się do organizacji rajdu imprezy „Odjazdowy
Bibliotekarz”, a takich osób było naprawdę wiele. Zapraszam
za rok.
KRYSTYNA WIERZBICKA-RYBACKA

„Biblioteka ciągle w grze!”
To ogólnopolski program, realizowany od 2004 roku przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, ma na celu skupić uwagę opinii publicznej wokół problematyki upowszechniania czytelnictwa, roli bibliotek w życiu społecznym i kulturalnym oraz sprzyjać popularyzacji różnorodnych
form pracy z czytelnikami.
Program ten jest akcją społeczną angażującą wszystkie rodzaje
bibliotek, centra kultury, placówki oświatowe, wydawnictwa, media oraz władze lokalne w ukazanie znaczenia książki dla kultury
i postępu cywilizacyjnego oraz
rozwoju intelektualnego, zwłaszcza młodego pokolenia i promocję zawodu bibliotekarza.
Obchody Tygodnia Bibliotek
rozpoczynają się z Dniem Bibliotekarza i Bibliotek - 8 maja i trwają do 15 maja, tegoroczne hasło
tygodnia to – Biblioteka ciągle
w grze!

W ramach tegorocznej edycji
Biblioteka Szkolna Zespołu Szkół
Publicznej Szkoły Podstawowej i
Publicznego Gimnazjum w Krasnosielcu pokazuje, że cały czas
jest w grze! Naszym czytelnikom
zaproponowaliśmy:
- Finał i wręczenie nagród za
udział w konkursie plastycznym
Koszyk wielkanocny,
- Ogłoszenie rankingu najbardziej popularnych książek w naszej szkole,
- Udział w rajdzie rowerowym
w ramach akcji Odjazdowy bibliotekarz – organizowanym

przez Publiczną Bibliotekę Samorządową w Krasnosielcu,
- Wystawę – Książka z autografem. Wśród prezentowanych książek można obejrzeć: Czarne Stopy
z wpisem Seweryny Szmaglewskiej z 1964 roku,
- Wystawę – Pan Tadeusz w zbiorach naszej biblioteki, z bibliofilskim wydaniem naszej narodowej epopei z 1950 roku,
- Wystawę najstarszych książek,
na której m.in. prezentujemy 923
metry w głąb oceanu W. Bebe z lat
30 dwudziestego wieku, wydawnictwa Trzaska, Ebert i Michalski,

- Jan Paweł II - niestrudzony pielgrzym. Prezentacja wydawnictw
albumowych ze zbiorów biblioteki,
- Wystawa najładniej wydanych
książek – wydawnictwa albumowe ze zbiorów naszej biblioteki.
ANDRZEJ SIERAK

Kultura i rozrywka

Majowe tournée
grabowskiego chóru

5

Przedszkolaki z
Krasnosielca podróżują

W niedzielę, 6 maja 2012 r., podczas festynu parafialnego
w Parciakach w Gminie Jednorożec prezentował się Chór Koła
Gospodyń Wiejskich z Grabowa. Grupa wystąpiła z 40-sto minutowym programem biesiadnym.
Panie ubrane bardzo dostojnie w bordowe spódnice i kamizelki oraz białe bluzki i korale,
czarowały widownię zarówno
swoim wyglądem jak i śpiewem.
Chór z Grabowa obchodzi w tym
roku 5-cio lecie swojego istnienia. Rolę akompaniatora, dyrygenta i kierownika chóru od samego początku pełni pan Marek
Franciszek Czajka, emerytowany nauczyciel muzyki, a także wieloletni kierownik zespołu ludowego „Krasne”. Człowiek
odznaczający się niesamowitą
cierpliwością, zaangażowaniem
i pogodą ducha.
Przy scenie natomiast, młodszą część publiczności wspaniale
zabawiała 9-cio osobowa grupa
wolontariuszy z Gminy Krasnosielc. Młodzież „przeistoczyła
się” na dwie godziny w bajkowe postacie, czym podbiła serca dzieci.
W dniach od 25-27 maja 2012 r.
po raz kolejny odbył się „Regionalny Przegląd Zespołów Kół

27 kwietnia 2012 r. mieliśmy przyjemność zawitać do Teatru
Lalki i Aktora w Łomży gdzie obejrzeliśmy spektakl pt. „Dokąd
Gospodyń Wiejskich” w Tłusz- pędzisz koniku?”.
czu. W Przeglądzie uczestniPoza tym uczestniczyliśmy wiska. Poza tym, zwiedziliśmy
czyło 31 zespołów i chórów
z różnych odległych stron Polski. w teatralnych zajęciach edu- obiekt małej elektrowni wodnej
Gminę Krasnosielc już czwarty kacyjnych. Poznaliśmy przy oraz poznaliśmy wiele ciekaworaz z kolei reprezentował Chór tej okazji terminy związane ze stek z życia bobrów budujących
KGW z Grabowa w towarzy- sztuką teatralną. Nabyta wie- żeremie nieopodal. Za udział
stwie akompaniującego Marka dza z pewnością będzie pomoc- w warsztatach otrzymaliśmy
Franciszka Czajki. Chór wyko- na w trakcie kolejnych wizyt „Cert yfikat y Przedszkolaka
nał dwa utwory: „Poszła Kaśka w teatrze.
Przyjaznego Środowisku”.
17 maja natomiast uczestnina jagody” i „Tam w sadeńku na
Nasze wspomnienia z dwóch
dębie”. Panie po swoim występie czyliśmy w warsztatach eko- odbytych wycieczek są wciąż żyotrzymały pamiątkowy dyplom log icz no – prz y rod n icz yc h we. Z niecierpliwością wyczei drobny upominek. Wyjazd był w Pensjonacie „Bobrowy Dwór” kujemy na kolejną, tym razem
możliwy dzięki wsparciu Wójta w Smrocku – Dworze. Podczas czerwcową wyprawę do płocGminy Krasnosielc, który ufun- tej wyprawy, zdobyliśmy wie- kiego zoo.
DYREKTOR PRZEDSZKOLA
dował przejazd autokarem. Te- dzę w zakresie odnawialnych
ANNA GODLEWSKA
go typu wyjazdy i występy są źródeł energii i ochrony środobardzo motywujące do dalszej
pracy, a jednocześnie są najlepszym środkiem promocji naszego regionu na tle kraju. Członkinie koła dziękują Panu Wójtowi
za pomoc w realizacji wyjazdu
i obiecują śpiewająco dalej proW dniu 7 maja 2012 r. w GOK-u spotkali się miłośnicy artymować Gminę Krasnosielc.
stycznego ozdabiania przedmiotów, czyli sztuki decoupage.
BEATA HEROMIŃSKA W przeciągu dwóch godzin, zwykłe butelki, słoiki i dzbanki
stały się unikalnymi dziełami sztuki.

Warsztaty decoupage dla
początkujących

Tańce integracyjne
Kolejne spotkanie warsztatowe z cyklu „Tańce integracyjne”
w GOK-u Krasnosielc odbyło się 15 maja 2012 r., w godzinach
popołudniowych. Uczestnikami warsztatów byli nauczyciele
z Gminy Krasnosielc, w szczególności nauczania początkowego
i przedszkolnego.
Poznali oni kroki kilkunastu tańców w kręgu, w parach
oraz na siedząco, które mogą
wykorzystać w pracy z dziećmi
i młodzieżą. Były to tańce polskie, belgijskie, aust riackie,
chorwackie i serbskie. Każdy
z uczestników na zakończenie
spotkania otrzymał materiały
dydaktyczne z zajęć w postaci płyty CD z nagraną muzyką i kartą instruktażową, opi-

sującą wszystkie poznane tańce.
Wielkie zaangażowanie prowadzących zajęcia przełożyło się
na „uczniów”, którzy z uśmiechem na ustach poznawali coraz
to nowe figury taneczne. Intensywne zajęcia ruchowe wprawiły wszystkich w świetny nastrój
i stały się chwilą relaksu w codziennych obowiązkach.
BEATA HEROMIŃSKA

Pod okiem instruktorki powstawały naczynia w różnych
stylach, od zdobnictwa ludowego – jak z cepelii, aż do nowoczesnych trendów mody. Dwadzieścia kobiet z terenu naszej gminy
skorzystało z tych zajęć. Każda
z uczestniczek mogła zabrać
swoje dzieło do domu. Jakie to

piękne przedmioty powstały na
zajęciach, możecie Państwo zobaczyć w naszej galerii na stronie
internetowej GOK – www.gokkrasnosielc.pl. Zapraszamy do
korzystania z kolejnych propozycji Gminnego Ośrodka Kultury.
BEATA HEROMIŃSKA
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Kultura i rozrywka

Święto Ziemi
„Nasza Ziemia jest piękna i najbliższa bo nasza. Tu rośniemy tu
nas co dzień zabawa zaprasza…”. Tymi słowami uczniowie PSP
w Rakach rozpoczęli obchody Międzynarodowego Dnia Ziemi.
Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Wójt Gminy
Krasnosielc – Paweł Ruszczyński, Dyrektor Biura Terenowego WFOŚiGW w Ostrołęce
– Ryszard Dziadak, Dyrektor
Delegatury Kuratorium Oświaty w Ostrołęce – Teresa Michalak, myśliwy należący do Otwockiego Koła Myśliwskiego im. Św.
Huberta – Jakub Dudek, Radni
Gminy Krasnosielc – Tomasz Olszewik i Cezary Janowski oraz
ksiądz dziekan – Andrzej Golbiński.
Podczas uroczystości uczniowie z klas IV - VI zaprezentowa-

li wykonane przez siebie plakaty,
które dotyczyły ochrony wody,
powietrza i gleby. Inspiracją do
ich tworzenia, były hasła:
– Ziemia – Matka, nie zatruwaj
jej i nie zaśmiecaj;
– Powietrze bezbarwne i bezwonne, a nie szare i zatrute;
– Woda czysta i przezroczysta,
a nie brudna i zatruta.
Uczniowie z klasy I - III wykonali prace plastyczne pt. „Jak
dbam o środowisko”. Podczas
obchodów Dnia Ziemi zostały
rozstrzygnięte również konkursy: „Jak powstaje papier”, który
kilka dni wcześniej przeprowa-

dził przedstawiciel firmy STORA
ENSO z Ostrołęki, a także konkurs „Upominek z papieru”. Wykonane prace można było podziwiać na wystawie. Wśród nich
były: kolorowe kwiaty w koszyku
i w wazonie, ozdobne pudełeczka, lampion, łabędź i pies.
Kolejnym punktem uroczystości był pokaz mody ekologicznej.
Piękne ekologiczne stroje, suknie
z papieru i kwiaty we włosach,
wzbudziły duże zainteresowanie zarówno dzieci, jak i zaproszonych gości.
Na koniec uczniowie z klasy
VI przedstawili część artystyczną pt. „Na ratunek Ziemi”, która
kończyła się rytmiczną piosenką Majki Jeżowskiej „Moja planeta”. Święto Ziemi wzbogaciła
prezentacja multimedialna podsumowująca działania, jakie były prowadzone przez uczniów
i nauczycieli na rzecz ochrony
środowiska. Po całej uroczystości wspólnie zasadzono drzewko na placu przy szkole.
Podsumowując, należy dodać,
że była to udana uroczystość.
Dziękujemy serdecznie gościom
za przybycie do naszej szkoły, za
ciepłe słowa, które do nas skierowali, a także za podarowane
nam prezenty. Rodzicom za pomoc w przygotowaniu i wspaniały tort w kształcie kuli ziemskiej.
Podziękowania, należą się też
mieszkańcom Raków i okolicznych wiosek, za pomoc w zbiórce makulatury.
Zapraszamy za rok, aby uczcić
ponownie Święto Ziemi.
MAGDALENA JANOWSKA

Apel z okazji rocznicy Konstytucji 3 Maja
Dnia 27 kwietnia bieżącego roku, na sali gimnastycznej PSP w Drążdżewie odbył się uroczysty
apel z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Uroczystość rozpoczęła pani dyrektor, Barbara Kluczek od
słów: „Jest wiele powodów, aby
obchodzić dni świąt narodowych
w sposób szczególnie uroczysty”.
Główną przyczyną jest jednak to,
że powszechnie przyjmuje się, że
Konstytucja 3 Maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie
nowoczesną ustawą zasadniczą.
Po tym przemówieniu uczniowie klasy II zaprezentowali program artystyczny, który dotyczył
uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Apel był bardzo interesujący,
uczniowie recytowali wiersze i
śpiewali pieśni patriotyczne. Na
scenie pojawił się także narrator,
który zarysował tło historyczne

oraz znane postacie „Król Stanisław August Poniatowski i Hugo
Kołłątaj”. Patriotyczny charakter
uroczystości podkreśliło wspólne odśpiewanie Hymnu Narodowego i Roty.
Na zakończenie części artystycznej aktorzy zostali nagrodzeni brawami, a pani dyrektor
podziękowała uczniom i pani Annie Zega za przygotowanie uroczystego apelu poświęconego tej
wyjątkowej dla naszej Ojczyzny
rocznicy.
Uroczystość o uchwaleniu
Konstytucji 3 Maja miała na celu
nie tylko przypomnieć uczniom
historię, zapoznać z głównymi postaciami i okolicznościa-

mi powstania pierwszej polskiej
konstytucji, ale przede wszystkim miała za zadanie rozbudzanie uczuć patriotycznych i dumy
z dokonań naszego narodu.

Laureat konkursu
historycznego
Dnia 29 marca w Wojskowej
Akademii Technicznej w Warszawie odbył się konkurs historyczny na szczeblu wojewódzkim. W konkursie tym brał
udział uczeń ze Szkoły Podstawowej w Rakach – Hubert Regulski. Hubert wykazał się doskonałą znajomością zagadnień
historycznych z okresu od konfederacji barskiej do powstania
styczniowego i został laureatem
tego konkursu. Na etapie wojewódzkim uzyskał 48 pkt na
55 możliwych do zdobycia, co
stanowi 87%. Gratulujemy sukcesu. 		
REDAKCJA SZKOLNA

Walka o puchar red.
J.Strzałkowskiego
14 uczniów wzięło udział w eliminacjach rejonowych w Ostrołęce do Turnieju Tenisa Stołowego
o Puchar red. Janusza Strzałkowskiego rozegranych w hali Zespołu Szkół Publicznych w Nagoszewie. Łącznie w zawodach
uczestniczyło około 150 zawodników, którzy rywalizowali w 3
kategoriach wiekowych. Z Publicznej Szkoły Podstawowej im.
św. Stanisława Kostki w Amelinie 3 tenisistów reprezentować
będzie rejon ostrołęcki podczas
57 Mazowieckiego Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Redaktora
Janusza Strzałkowskiego. Awans
do dalszych gier uzyskały osoby, które zajęły 3 pierwsze miejsca. Poniżej najlepsze wyniki naszych uczniów:
Chłopcy rocznik 2001 i młodsi
(24 zawodników):
2. Perzanowski Michał
3. Budny Bartosz
Dziewczęta rocznik 2001 i młodsze (20 zawodniczek):
7. – 8. Ryłka Natalia
Chłopcy rocznik 1999 – 2000 (32
zawodników):
1. Larenta Artur
2. Perzanowski Marcin
4. Krzemiński Patryk
Życzymy powodzenia.
REDAKCJA SZKOLNA

Rozmaitości

Pasowanie na
czytelnika
w PSP Amelin
W dniu 21. maja uczniowie klasy I zostali uroczyście pasowani na „Rycerza książki”. Przed
przyjęciem w poczet czytelników
uczniowie naszej szkoły obejrzeli ciekawą część artystyczną pod
tytułem „Mole książkowe” przygotowaną przez uczennice klasy
VI pod kierunkiem p. Agaty Wilkowskiej. Uczniowie klasy I, aby
wstąpić do grona czytelników
musieli wykazać się znajomością utworów. Odgadywali tytuły książek na podstawie rekwizytów oraz dopasowywali tytuły
książek do ilustracji, a także układali puzzle. Po zdanym pomyślnie „egzaminie” uczniowie zostali pasowani na czytelników
biblioteki. Pasowania dokonała
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Drużyna z Amelina Lubimy recytować
awansowała do
Mazowieckich
W tym roku już po raz 35 odIgrzysk Młodzieży był się Mazowiecki Konkurs Recytatorski pod tytułem ,,WarSzkolnej
szawska Syrenka”. W konkursie

dyrektor naszej szkoły – Bogusława Więcek, a Krystyna Wierzbicka – Rybacka dyrektor Publicznej
Samorządowej Biblioteki w Krasnosielcu wręczyła na pamiątkę
każdemu pasowanemu czytelnikowi książkę. Na zakończenie
uroczystości uczniowie przyrzekli, że będą często odwiedzać bibliotekę i korzystać z jej zbiorów.

Drużyna z Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Stan i sława Kost k i w A mel i n ie
w składzie: Artur Larenta, Pat r yk K r z e m i ń s k i i M a r c i n
Perzanowski zajęła 2 miejsce
w Mistrzostwach Międzypowiatowych w Drużynowym Tenisie
Stołowym Chłopców, które odbyły się w Ostrołęce. Tym samym
chłopcy wywalczyli awans do
Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej, które odbędą się w
Jeżewie koło Płocka 23 maja 2012
r. Życzymy dalszych sukcesów.

tym ze SP w Rakach brało udział
czworo uczniów.
W kategorii klas 0 - III drugie
miejsce zajął Adam Wejner, klasy IV – VI reprezentowały trzy
uczennice: Marta Rostkowska,
Aleksandra Rogala i Maria Glinka. Dziewczynki zaprezentowały się fantastycznie. Aleksandra
Rogala została wyróżniona, natomiast najlepsza w powiecie okazała się Maria Glinka. Zajęła I
miejsce i reprezentowała nasz powiat w finale konkursu w Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie.
REDAKCJA SZKOLNA

REDAKCJA SZKOLNA

VII edycja konkursu fotograficznego

„ Mazowsze

bliskie sercu”

Już po raz siódmy fotografowie-amatorzy, mieszkający lub uczący
się na Mazowszu mogą wziąć udział w konkursie fotograficznym
„Mazowsze bliskie sercu”, organizowanym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Nabór prac trwa do końca września
2012 r. Jury wybierze ok. 20 finałowych prac, spośród których wyłoni
6 najlepszych. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni podczas finałowej gali.

Najważniejsze informacje o konkursie:
1. Konkurs odbywa się w jednej kategorii
tematycznej: „Mazowsze – pomysł na
weekend dwa kroki stąd” oraz w dwóch
kategoriach wiekowych: do 16 roku życia
(włącznie) i powyżej 16 roku życia.
2. Konkurs przeznaczony jest dla
amatorów.
3 . Wa r u n k i e m u c z e s t n i c t w a j e s t
podpisanie stosownych oświadczeń,
których wzory znajdują się w regulaminie
konkursu.
4. Fotografie można przesyłać pocztą na
adres Urząd Marszałkowski Województwa
Mazowieckiego, Departament Kultury,
Promocji i Turystyki, ul. Okrzei 35, 03715 Warszawa (decyduje data stempla

pocztowego) lub składać osobiście
do 28 września 2012 r. do godz. 16.00
w sekretariacie Departamentu Kultury,
Promocji i Tur ystyki, ul. Okrzei 35
z dopiskiem:Konkurs „Mazowsze bliskie
sercu”.
5. Zgłaszane do konkursu fotografie oraz
płytę CD z nagranym zdjęciem należy
opisać na odwrocie, wskazując:
a. tytuł konkursu;
b. tytuł zdjęcia;
c. miejsce wykonania fotografii/nazwę
fotografowanego obiektu;
d. dane osobowe autora fotografii: imię,
nazwisko i adres, telefon oraz e-mail;
e. wiek uczestnika konkursu.

UWAGA!
Pełna informacja na temat zasad
konkursu oraz wzory oświadczeń
znajdują się w regulaminie. Prace,
które nie będą spełniały wymogów
formalnych, nie zostaną dopuszczone do konkursu.

1. Formuła konkursu nie przewiduje możliwości składania prac grupowych.
2. Na wszelkie pytania związane z konkursem fotograficznym „Mazowsze bliskie sercu” odpowiedzą pracownicy Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego: Iwona Siwik, tel. 22 59-79-571, e-mail: i.siwik@mazovia.pl, Hanna Wiszniewska, tel. 22 59-79-57,
e-mail: hanna.wiszniewska@mazovia.pl
3. Każdy uczestnik konkursu jest zobowiązany do dołączenia do zdjęcia podpisanej własnoręcznie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Brak oświadczenia powoduje dyskwalifikację uczestnika.

6. Placówki edukacyjne (np. szkoły,

ośrodki szkolno-wychowawcze, domy
kultury, kółka zainteresowań itp.) mogą
nadsyłać zbiorczo fotografie uczniów/
wychowanków na konkurs, przy czym
fotografia k ażdej osoby musi być
wyraźnie rozdzielona (osobna koperta
z imieniem i naz wiskiem każdego
uczestnika wewnątrz jednej koperty
zbiorczej).
7. N a g r o d y f i n a n s o w e w d w ó c h
kategoriach wiekowych:
I miejsce 3 000 zł,
II miejsce 2 000 zł,
III miejsce 1 500 zł.
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Na sportowo i nie tylko

GUKS wybija

z głów marzenia
Krzyniaka
Tym razem w sobotę na boisko w Krasnosielcu wybiegli zawodnicy GUKS-u i GKS Krzyniak. O ile nasza drużyna grała
jedynie o 4 miejsce, to dla gości był to mecz o wszystko. Wygrana przedłużała nadzieję na awans do A-klasy. Tak się jednak nie stało, goście byli tylko tłem dla rozpędzonej drużyny
z Krasnosielca...
Mecz w wymarzony sposób
rozpoczął się dla przyjezdnych.
Już w 3 minucie po zamieszaniu w naszym polu karnym piłka trafia do napastnika Krzyniaka, który głową uderza pod
poprzeczkę. Kolejne akcje nie
mogły przynieść bramek, ponieważ kończyły się w środkowej strefie boiska, aż do 12 minuty. Piłkę z autu w pole karne
wrzuca Mateusz Gajek. Błąd popełnia bramkarz Krzyniaka, który nie łapie piłki, a z najbliższej
odległości do remisu doprowadza Tomasz Urbański. Na kolejną bramkę czekaliśmy prawie 15
minut. Piłkę w środku boiska odbiera Arek Biedrzycki odgrywa
do Urbańskiego, który pięknie
zagrywa do Marka Bojarskiego.
Nasz pomocnik uderza po zie-

mi w długi róg i wyprowadza
GUKS na prowadzenie. Dwie
minuty później znowu asystuje Urbański, który dorzuca piłkę wprost na głowę Kuby Faderewskiego i jest już 3:1. Goście
nie mogli otrząsnąć się po tych
dwóch ciosach a w kolejnych akcjach to miejscowi znowu mają
okazję do podwyższenia. Udaje się to w 35 minucie. Prostopadła piłka naszego kapitana
dociera do Arka Biedrzyckiego,
a ten bez namysłu uderza z woleja w krótki róg i możemy cieszyć
się z czwartej bramki. W tej sytuacji bramkarz nawet nie drgnął,
a my oglądaliśmy piękne trafienie naszego pomocnika. Pod koniec pierwszej połowy ożywiła
się drużyna z Krzynowłogi najpierw piłka po rzucie wolnym

i strzale głową zawodnika gości
ląduje w naszej siatce, ale sędzia
liniowy dopatrzył się spalonego,
a główny bramki nie uznał. Tuż
przed przerwą dostajemy gola
do szatni. Piłka trafia do napastnika gości który silnie uderza
obok nogi Adama Milewskiego
i zmniejsza nasze prowadzenie.
Druga część meczu była o wiele spokojniejsza. Nieliczne próby Krzyniaka kończyły się albo
niecelnymi podaniami albo w
porę interweniowała nasza obrona. My czekaliśmy na kontry, lub
na błąd rywala. Doczekaliśmy
się w 58 minucie. Piłkę za krótko wybija obrona, przejmuje ją
Urbański, wymienia dwa podania z Krzyśkiem Pajewskim i ten
drugi będąc sam przed bramkarzem dopełnia formalności. Póź-

niej swoją szansę na gola ma Mateusz Gajek. Uderza mocno, ale
trafia tylko w poprzeczkę. Kolejna dobra akcja GUKS-u ma
miejsce koło 70 minuty. Pięknie
pod poprzeczkę strzela Tomasz
Szewczak ale tym razem bramkarz gości staje na wysokości zadania i paradą wybija piłkę na
korner. Ostatnią bramkę w tym
meczu zdobywa Bojarski, który
z bliska dobija uderzenie Tomka Urbańskiego. Do końca nie
oglądaliśmy już wielkiego meczu. Krzyniak zrezygnowany
opadł z sił, a nam nie spieszyło
się z wznawianiem gry. Ostatnią
sytuację na 7 bramkę ma Czarek Pichała, ale główkuje ponad
bramką.
T. ROGALA, T. URBAŃSKI
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