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Uroczystość rozpoczęła się 
mszą św. w kościele w Drążdże-
wie koncelebrowaną przez ks. 
Andrzeja Groblewskiego pro-
boszcza tej parafii (od dnia 1 
lipca proboszczem parafi i Drąż-
dżewo jest ks. Leszek Kamiński). 
W wygłoszonej homilii ksiądz 
proboszcz odniósł się wielokrot-
nie do pełnej niebezpieczeństw 
i odpowiedzialnej strażackiej 
służby oraz bezinteresownej 
chęci niesienia pomocy bliźnim, 
a także mówił o współpracy z in-
nymi samorządami i instytucja-
mi. Uroczystości splendoru do-
dała orkiestra OSP z Pienic. 

Po zakończeniu mszy świę-
tej zaproszeni goście, strażacy 
i mieszkańcy Gminy Krasno-
sielc udali się na plac targowy 
w Nowym Krasnosielcu, aby 
kontynuować dalszą część ob-
chodów. Pododdziały wprowa-
dził dowódca uroczystości st. 
kap. Cezary Pichała, po czym 
złożył meldunek o gotowości 
pododdziałów do wzięcia udzia-
łu w apelu Prezesowi Oddzia-

łu Powiatowego ZOSP RP - Zbi-
gniewowi Deptule.

Po odegraniu przez orkie-
strę Mazurka Dąbrowskiego 
poczet flagowy podniósł flagę 
państwową na maszt, następ-
nie głos zabrał Prezes Zarządu 
Oddziału Gminnego ZOSP RP 
w Krasnosielcu – Paweł Rusz-
czyński, który przywitał wszyst-
kich zebranych oraz złożył ży-
czenia strażakom z okazji ich 
święta. Imprezę uświetnili swo-
ją obecnością: Dyrektor Delega-
tury Urzędu Marszałkowskiego 
w Ostrołęce - Mariusz Popielarz, 
Dyrektor Wydziału Zamiejsco-
wego Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Ostrołęce - Ry-
szard Dziadak, Radni Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego 
- Marian Krupiński i Mirosław 
Augustyniak, Starosta Makow-
ski - Zbigniew Deptuła, Dyrek-
tor Zarządu Dróg Powiatowych 
- Zdzisław Soból, Komendant Po-
wiatowy PSP w Makowie Ma-
zowieckim - mł. bryg. Tadeusz 

Ciak, Komendant Powiatowy Po-
licji w Makowie Mazowieckim 
- mł. insp. Witold Lemański, 
Kierownik Posterunku Policji 
w Krasnosielcu - asp. szt. Marek 
Chrzanowski, Dyrektor Biura Te-
renowego ZOSP RP w Ostrołęce - 
Adam Hyjek, księża proboszczo-
wie z Gminy Krasnosielc, Radny 
Rady Powiatu Makowskiego - 
Daniel  Kacprzyński, Burmistrz 
Makowa Mazowieckiego i Bur-
mistrz Różana, Wójtowie z tere-
nu powiatu makowskiego oraz 
Radni Rady Gminy Krasnosielc z 
Przewodniczącą Ewą Grabowską 
i Wiceprzewodniczącym - To-
maszem Olszewikiem na czele, 
a także komendanci zaprzyjaź-
nionych jednostek PSP, dyrek-
torzy i kierownicy jednostek or-
ganizacyjnych powiatu, służb 
i straży, oraz przedstawiciele 
Ochotniczych Straży Pożarnych 
z terenu powiatu.

Wójt Gminy Krasnosielc po-
dziękował Marszałkowi Wo-
jewództwa Mazowieckiemu 
- Adamowi Struzikowi za wspar-

cie finansowe na zakup wozu 
strażackiego dla jednostki OSP 
Drążdżewo oraz Dyrektorowi  
Ryszardowi Dziadakowi za do-
finansowanie zakupu sprzętu 
specjalistycznego dla jednostek 
OSP, ponadto Wójt złożył po-
dziękowania na ręce osób, któ-
re poprzez swoje zaangażowa-
nie przyczyniły się do nabycia 
samochodów strażackich dla in-
nych jednostek OSP (Krasnosielc, 
Raki i Chłopia Łąka). 

Po oficjalnym otwarciu uro-
czystości druh Bogdan Kęszczyk 
w skrócie przybliżył zgromadzo-
nym historię powstania i dzia-
łalności jednostki OSP Drążdże-
wo. Prezes Zarządu Oddziału 
Powiatowego ZOSP RP w Ma-
kowie Mazowieckim – Zbigniew 
Deptuła dokonał odczytania de-
cyzji o włączeniu jednostki OSP 
Drążdżewo do Krajowego Sys-
temu Ratowniczo Gaśniczego. 
Po odczytaniu decyzja zosta-
ła przekazana na ręce Prezesa 
OSP Drążdżewo – Zbigniewa 
Kuśmierczyka.

Powiatowe 
Święto 
Strażaka

W tym roku to Gminie Krasnosielc przypadł 
honor bycia gospodarzem  Powiatowego Dnia 
Strażaka. Święto połączone było z włączeniem 
jednostki OSP Drążdżewo do KSRG oraz po-
święceniem i przekazaniem samochodów ra-
towniczo – gaśniczych oraz sprzętu strażackiego. 

Sukcesy Gmi-
ny Krasnosielc po-
twierdzone w abso-
lutorium wójta
W sali Gminnego Ośrodka Kul-
tury 20 czerwca br. odbyła się XX 
sesja Rady Gminy Krasnosielc...

Gminny Dzień 
Dziecka
Po raz drugi w Gminie Krasno-
sielc świętowano „Dzień Dziecka”. 
W niedzielne popołudnie - 3 czerw-
ca 2012 r., o godzinie 15.00 na placu 
przy Gminnym Ośrodku Kultury 
zrobiło się gwarno i tłoczno...

więcej na stronie 4
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Uprzejmie Państwa informujemy, że od dnia 
16 kwietnia 2012 r. Rzecznik Praw Obywatelskich 
uruchomił pod numerem 800-676-676 bezpłat-
ną Infolinię Obywatelską czynną w poniedziałki 
w godz. 10.00 – 18.00 i od wtorku do piątku 
w godz. 08.00 – 16.00. Połączenie jest bezpłatne 
z telefonów stacjonarnych i telefonów komórkowych 
należących do sieci: Orange, Play, Plus, i T-Mobile. 

Łącząc się z Infolinią Obywatelską każdy obywa-
tel może uzyskać podstawowe informacje o pra-
wach człowieka i kompetencjach RPO. Tą dro-
gą można również dowiedzieć się wszystkiego 
o prawie antydyskryminacyjnym.
Telefon obsługują doświadczeni pracownicy 
Wydziału Przyjęć Interesantów Biura RPO.

Głównym punktem obrad 
sesji Rady Gminy Krasnosielc 
było głosowanie nad uchwałą 
w sprawie zatwierdzenia spra-
wozdania finansowego Gmi-
ny Krasnosielc za rok 2011 
wraz ze sprawozdaniem z wy-
konania budżetu Gminy Kra-
snosielc za ubiegły rok oraz 
udzielenia absolutorium wój-
towi gminy. Po przedstawie-
niu sprawozdania, wysłucha-
niu opinii Komisji Rewizyjnej 
Rady Gminy Krasnosielc oraz 
Regionalnej Izby Obrachunko-
wej radni jednogłośnie udzie-
lili absolutorium wójtowi za 
2011 rok. 

Następnie, przewodnicząca 
rady Ewa Grabowska w imieniu 
wszystkich radnych złożyła gra-
tulacje i podziękowała wójtowi 
za wszystkie zrealizowane do-
tychczas inwestycje dla gminy 
i jej mieszkańców oraz za zaan-
gażowanie i wytrwałość w dą-
żeniu i pozyskiwaniu środków 
zewnętrznych. Wójt Gminy Kra-
snosielc Paweł Ruszczyński po-
dziękował radnym, sołtysom, 
pracownikom UG oraz wszyst-
kim, którzy przyczynili się do 
pozytywnej oceny wykonania 
budżetu gminy.

Należy zaznaczyć, że obok 
ww. uchwał radni podjęli jesz-

Bezpłatna Infolinia Obywatelska 
Rzecznika Praw Obywatelskich

W skrócie ►►►

►08. czerwca został ogłoszony 
przetarg na Dowóz uczniów do 
szkół z terenu Gminy Krasno-
sielc w roku szkolnym 2012-
2013, 2013-2014. Otwarcie ofert 
odbyło się 18. czerwca. Do 
przetargu przystąpiły 2 firmy: 
Przewozy krajowe i Zagra-
niczne osób S.D. z Przasnysza 
z ceną 52,92 zł brutto za jeden 
bilet miesięczny oraz PKS Prza-
snysz z ceną 64,00 zł brutto. 
Umowa została podpisana 
z oferentem, który zapropono-
wał najniższą cenę.

►13. czerwca Urząd Mar-
szałkowski zamieścił listę ope-
racji zakwalifikowanych do 
przyznania pomocy w ramach 
naboru wniosków w zakresie 
dotyczącym budowy, przebu-
dowy, remontu lub wyposaże-
nia targowisk stałych w ramach 
działania „Podstawowe usługi 
dla gospodarki i ludności wiej-
skiej” objętego Programem Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013. Zarząd Województwa 
Mazowieckiego przyznał Gmi-
nie Krasnosielc dofinansowanie 
w wysokości 1 mln zł na moder-
nizację targowiska w Nowym 
Krasnosielcu. W dniu 4 lipca br. 
podpisano umowę na dofinan-
sowanie przebudowy gminnej 
targowicy w Nowym Krasno-
sielcu. Podpisanie odbyło się 
w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Mazowieckiego. 
Umowę podpisali: Marszałek 
Województwa Mazowieckiego 
Adam Struzik, Dyrektor De-
partamentu Rolnictwa i Mo-
dernizacji Terenów Wiejskich 
w UMWM Radosław Rybicki, 
Wójt Gminy Krasnosielc – Pa-
weł Ruszczyński oraz Skarbnik 
– Mirosława Waszczak. Nowo-
czesne, utwardzone, oświetlone, 
z sanitariatami i parkingami oraz 
siecią elektroenergetyczną – tak 
w przyszłości będzie wyglą-
dało gminne targowisko. Poza 
Gminą Krasnosielc dofinanso-
wanie z programu „Mój Rynek” 
otrzymało 26 gmin i miast z Ma-
zowsza. W powiecie makow-
skim będzie to jedyne nowocze-
sne, spełniające wszelkie normy 
unijne targowisko. Wartość całej 
inwestycji wg kosztorysu inwe-
storskiego wynosi ok. 1, 8 mln zł.

►15. czerwca dokonano ko-
misyjnej inwentaryzacji zjazdów 
i dojść do działek na projekto-
wanym do rozbudowy odcinku 
drogi wojewódzkiej 544.     AP

W sali Gminnego Ośrodka Kultury 20 czerwca 
br. odbyła się XX sesja Rady Gminy Krasnosielc.

cze kilkanaście innych, dotyczą-
cych m. in.: wystąpienia gminy 
z Międzygminnego Związku 
Regionu Ciechanowskiego, za-
twierdzenia sprawozdania fi-
nansowego Publicznej Bibliote-
ki Samorządowej i Gminnego 
Ośrodka Kultury, zaciągnięcia 
długoterminowego kredytu ban-
kowego na spłatę wcześniej za-
ciągniętych zobowiązań, zmiany 
uchwały w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy 
Krasnosielc na lata 2012 – 2027, 
przedłużenia czasu obowiązy-
wania dotychczasowej taryfy za 
zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
na terenie gminy oraz zmian 
w zasadach rozliczania godzin 
zajęć dyrektorom szkół, nauczy-
cielom, logopedom i pedagogom.

M. JANOWSKA



Konkurs: Moje Stypendium 
- Opowieści stypendialne

Informacja doty-
cząca publikacji 
pt.: „Powiat 
Makowski - Ocalić 
od zapomnienia”
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Zadaniem uczestników konkursu jest podzielenie się historiami, doświadczeniami 
i wspomnieniami z bycia stypendystą, pokazanie tego, jakie możliwości dało im stypen-
dium i jak je wykorzystali, opowiedzenie o tym, co udział w programie stypendialnym 
zmienił. Swoją stypendialną opowieść można stworzyć pisząc krótki tekst, kręcąc   lmik, 
robiąc zdjęcia, prowadząc blog lub fotoblog. 
Prace   nalistów konkursu „Moje Stypendium – Opowieści Stypendialne” zostaną za-
prezentowane na portalu www.mojestypendium.pl , gdzie Internauci w głosowaniu 
wybiorą ich zdaniem najlepsze. Na zwycięzców czekają tablety multimedialne i inne 

nagrody rzeczowe.
Zgłoszenia konkursowe można przesyłać do 10 września 2012 r.
Konkurs jest adresowany do byłych i obecnych stypendystów, krajowych i zagranicz-
nych programów stypendialnych. Do konkursu można nadsyłać prace indywidualnie lub 
zespołowo (max. 3 osoby w zespole).
Organizatorami konkursu są Fundacja Orange i Fundacja Dobra Sieć.
Więcej informacji na temat konkursu znajduje się na stronie www.mojestypendium.pl  
lub pod adresem konkurs@mojestypendium.org .

Szanowni Państwo!
P r a g n i e m y  p o i n f o r m o -

wać, iż Starost wo Powiato-
we w Ma kow ie Ma zow ie c-
kim planuje wznowić wydaną 
w 2008 r. publikację pt.: „Po-
wiat Makowski – Ocalić od za-
pomnienia”. Książka ta, cieszyła 
się ogromnym zainteresowa-
niem mieszkańców i osób zwią-
zanych z naszą ziemią. Planu-
jemy, aby wydanie to zostało 
poszerzone o nowe zbiory foto-
grafi czne. Zachęcamy każdego, 
kto posiada w swoich albumach 
zdjęcia wykonane przed rokiem 
1970 do zgłoszenia się do gmin 
lub do Starostwa Powiatowego, 
ul. Rynek 1, pokój 24 celem udo-
stępnienia ich nieodpłatnie do 
wydania publikacji. Pozwoli to 
na stworzenie jeszcze wspanial-
szego albumu, który pozosta-
nie na wiele lat w zbiorach czy-
telników i głównych bibliotek 
w Polsce.

Zachęcamy serdecznie do 
współpracy,

JOANNA RZEPKA
REDAKTOR PROWADZĄCY
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Uroczystość ta była również 
okazją do wyróżnienia i nagro-
dzenia osób, które wkładają wie-
le pracy w realizację pięknej idei 
niesienia pomocy na rzecz drugie-
go człowieka.

Po wręczeniu odznaczeń na ręce 
Prezesów z OSP Krasnosielc, Drąż-
dżewo, Raki i Chłopia Łąka zostały 
przekazane kluczyki do samocho-
dów. Przekazania dokonali: Pre-
zes Zarządu Oddziału Powiatowe-
go ZOSP RP – Zbigniew Deptuła, 
Prezes Zarządu Oddziału Gmin-
nego ZOSP RP Krasnosielc – Paweł 
Ruszczyński i Komendant Powia-
towy PSP – mł. bryg. Tadeusz Ciak. 

Później ks. Andrzej Groblewski 
odmówił modlitwę i poświęcił sa-

Dzięki wsparciu lokalnych 
przedsiębiorców oraz innych 
ludzi dobrej woli, po raz kolej-
ny, dzieci naszej gminy mogły 
radośnie spędzić swoje święto. 
W trakcie imprezy najmłodsi mo-
gli częstować się: goframi, watą 
cukrową, popcornem, kiełbaską 
z grilla, napojami, słodyczami, 
a dla uczestników konkursów 
czekały drobne upominki. Szcze-
gólną niespodziankę przygoto-
wali przedstawiciele samorządu 
Gminy Krasnosielc, fundując ta-
lon o wartości 400 zł do sklepu 
sportowego dla zwycięzcy loso-
wania numerowego. Fundatorem 
drugiej równie atrakcyjnej nagro-
dy - roweru górskiego był PKO BP 
Oddział w Przasnyszu.

Program „Dnia Dziecka” był 
bardzo bogaty. Atrakcji jak zwy-
kle nie brakowało. Grupa wo-
lontariuszy, działająca przy ZS 

im. T. Kościuszki w Krasnosiel-
cu, która prężnie współpracuje 
z GOK oraz pracownicy Ośrod-
ka przygotowali wiele ciekawych 
propozycji dla dzieci w różnym 
wieku. Było stoisko plastyczne, 
malowanie twarzy, klockolandia, 
twister, puzzle, grill, konkuren-
cje sportowe, stoisko z piecząt-
kami z ziemniaków oraz klau-
ni z cukierkami. Natomiast gry 
i zabawy taneczne dla wszyst-
kich przybyłych dzieci przygo-
towali i poprowadzili członko-
wie firmy TAKT, a dokładniej 
rodzinka państwa Dawidziuk 
z Przasnysza. Zabawiali oni dzie-
ci poprzez melodyjne piosenki, 
chustę animacyjną oraz gry lo-
giczne i sprawnościowe. Poza 
tym przyprowadzili ze sobą go-
ścia specjalnego - pana Jeża, z któ-
rym dzieciaki chętnie się fotogra-
fowały i przybijały „piąteczkę”.

Powiatowe Święto Strażaka

Gminny Dzień Dziecka

Po raz drugi w Gminie Krasnosielc świętowano „Dzień Dziecka”. 
W niedzielne popołudnie - 3 czerwca 2012 r., o godzinie 15.00 na 
placu przy Gminnym Ośrodku Kultury zrobiło się gwarno i tłoczno.

Czas płynął bardzo szyb-
ko. Pogoda i humory dopi-
sywały. O godzinie 17.00 
przy dźwięku fanfar, wy-
jechał „bajeczny pociąg”, 
a dokładniej 25 kilogramo-
wy tort – lokomotywa skła-
dająca się z 12 wagoników, 
który był kolejnym prezen-
tem dla dzieciaków.

Impreza zgromadzi-
ła około 250 dzieci z te-
renu Gminy Krasnosielc, 
wraz z rodzicami, dziad-
kami i krewnymi. Gminny 
Dzień Dziecka, jako kolej-
na już inicjatywa w naszej 
społeczności organizowa-
na była w ramach ogólno-
polskiej kampanii „Postaw 
na rodzinę”. Przybyli rodzice nie 
byli tylko biernymi obserwatora-
mi, ale brali także czynny udział 
w konkurencjach rodzinnych 
i sportowych.

Wójt Gminy Krasnosielc oraz 
Gminny Ośrodek Kultury, pra-
gną bardzo serdecznie podzię-

kować wszystkim osobom zaan-
gażowanym w zorganizowanie 
tego święta: sponsorom, wolon-
tariuszom oraz przedstawicie-
lom prasy, a także wszystkim 
uczestnikom „Dnia Dziecka” za 
ich obecność i uśmiech na twarzy.

 B. HEROMIŃSKA

Złoty medal „Za Zasługi Dla Pożarnictwa” 
otrzymali:
1. Jóźwiak Jan – OSP Drążdżewo,
2. Kuśmierczyk Tadeusz – OSP Drążdżewo,
3. Metrykowski Marian – OSP Drążdżewo,
4. Tupacz Jan – OSP Chłopia Łąka.

Srebrny medal „Za Zasługi Dla 
Pożarnictwa” otrzymali:
1. Dudek Roman – OSP Chłopia Łąka,
2. Jóźwiak Fabian – OSP Drążdżewo,
3. Kowalczyk Rafał – OSP Amelin,
4. Kowalczyk Tadeusz – OSP Drążdżewo,
5. Kuśmierczyk Janusz – OSP Drążdżewo.

Brązowy medal „Za Zasługi Dla 
Pożarnictwa” otrzymali:
1. Jaworski Przemysław – OSP Drążdżewo,
2. Kacprzyński Daniel – OSP Drążdżewo,

3. Ruszczyński Paweł – OSP Krasnosielc,
4. Sierak Tomasz – OSP Drążdżewo,
5. Skowroński Włodzimierz – OSP Przytuły,
6. Zduniak Sebastian – OSP Amelin,

Odznaka Strażak Wzorowy otrzymali:
1. Bałdyga Krzysztof – OSP Amelin,
2. Chrzanowski Andrzej  - OSP Przytuły,
3. Czarnecki Łukasz – OSP Chłopia Łąka,
4. Grabowski Andrzej – OSP Maków 
Mazowiecki,
5. Grabowski Wojciech – OSP Przytuły,
6. Jóźwiak Michał – OSP Drążdżewo,
7. Kozłowski Paweł – OSP Drążdżewo,
8. Ogonowski Daniel – OSP Drążdżewo,
9. Piątek Piotr – OSP Maków Mazowiecki,
10. Pichała Robert – OSP Raki,
11. Rudnicki Michał – OSP Drążdżewo,
12. Waszczak Janusz – OSP Chłopia Łąka.

ciąg dalszy ze strony 1

mochody strażackie. Po poświę-
ceniu kierowcy zaprezentowali 
wozy bojowe poprzez włączenie 
sygnałów świetlnych i dźwięko-

wych, a następnie wszyscy uda-
li się na wspólny obiad. 

Wójt Gminy Krasnosielc dzię-
kuje wszystkim tym, którzy przy-

czynili się do organizacji niniejszej 
uroczystości: strażakom, pracow-
nikom GOK-u, paniom z KGW 
oraz Radnym. Serdeczne podzię-
kowania Wójt kieruje także do 
sponsorów: Krzysztofa Cejmera, 
Józefa Kowalczyka, Wiesława Pie-
karskiego, Starosty Makowskiego 
oraz Burmistrzów i Wójtów z tere-
nu powiatu makowskiego.    T. P.
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Tę plenerową imprezę, dla któ-
rej aprobata wyrażana jest w ilo-
ści i znamienitości uczestników, 
w tym roku uświetnili swą obec-
nością m.in. okoliczni twórcy lu-
dowi, zespół „Młode Kurpie” ze 
Szkoły Podstawowej w Jednoroż-
cu, dzieci ze Szkoły Podstawo-
wej w Drążdżewie, Przyjaciele 
Przedszkola i Dyrektorzy Insty-
tucji Użyteczności Publicznej. 
Liczną rzeszą przybyli również 
rodzice przedszkolaków. Cieka-
wą atrakcją była także obecność 
Wiesława Drabika z Krakowa – 
autora książeczek dla dzieci, któ-
ry w zabawny sposób zaprezen-
tował dzieciom specyfikę swej 
twórczości. 

Celem przyświecającym or-

ganizacji „Dnia Regionalnego” 
jest pielęgnowanie tradycji regio-
nu. Nabyte przez przedszkola-
ków doświadczenia przy okazji 
uczestniczenia w imprezie, będą 
z pewnością wartościowym ele-
mentem kształtowania postaw 
patriotyzmu lokalnego i przy-
wiązania do „małej ojczyzny”. 

Wyrażam nadzieję, że kontakt 
z twórcami ludowymi w zorgani-
zowanym „Dniu Regionalnym” 
ocali przed zapomnieniem doro-
bek kulturowy ginących już za-
wodów, a zetknięcie się z przed-
miotami – śladami przeszłości, 
z pewnością zmierzać będzie do 
popularyzacji tradycji.

ANNA GODLEWSKA 
DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Osobom z problemem alko-
holowym towarzyszyli członko-
wie rodzin, przyjaciele oraz inne 
osoby wspierające ich w trzeź-
wieniu. Wyjazd na Jasną Górę 
to dla pielgrzymów ogromne 
i niezapomniane przeżycie, każ-
dy miał jakiś określony cel. Kil-
kadziesiąt tysięcy osób przybyło 
do Matki Boskiej Częstochow-
skiej aby dziękować za otrzyma-
ne łaski, za wytrwałość w trzeź-
wieniu, prosząc jednocześnie o 
siłę wytrwania na kolejne dni.

Organizatorzy przygotowa-
li bogaty program religijno-kul-
turalny. O godzinie 14.00 odbyło 
się uroczyste otwarcie spotka-

nia. Uniesione, splecione wszyst-
kie dłonie i słowa pieśni: „Aby-
śmy byli razem, podajmy sobie 
ręce, abyśmy byli jedno i jedno 
mieli serce…”. Słowa powitania 
trafi ały bezpośrednio do serca, 
dawały wsparcie, pociechę i na-
dzieję. Ważnymi punktami uro-
czystości były mitingi dla anoni-
mowych alkoholików oraz dla 
członków ich rodzin, na których 
uczestnicy mogli dzielić się swo-
im doświadczeniem. Życzliwość, 
ciepło serc i uśmiechów doda-
wały uczestnikom siły, nadziei 
i radości na kolejne dni. Odby-
ła się też prezentacja twórczo-
ści artystycznej, a o godzinie 

15.30 – Droga Krzyżowa. Wie-
lotysięczny tłum pielgrzymów 
przemierzał w modlitwie i sku-
pieniu kolejne stacje Drogi Krzy-
żowej. Niezapomniane wrażenie 
pozostawił olbrzymi, niesiony 
na ramionach Krzyż i tłum piel-
grzymów próbujących dotknąć 
lub dźwigać ten Krzyż. Podobne 
przeżycia towarzyszyły w cza-
sie Apelu Jasnogórskiego oraz 
Mszy świętej celebrowanej przez 
bpa Antoniego Długosza i sło-
wa kierowane do pielgrzymów 
– słowa, które pomagają pokony-
wać trudności i trwać kolejny rok 
w trzeźwości. 

Z pokorą i nadzieją na trzeź-

wość naszych rodzin wyrusza-
my 28 lipca na kolejne ogólnopol-
skie spotkanie trzeźwościowe do 
Lichenia, bo trzeźwienie to dłu-
gi proces wewnętrznej przemia-
ny, to zmiana swojej osobowości 
i proces budowy nowego życia, 
poznawania choroby alkoholo-
wej, z którą można godnie żyć. 
Abstynencja i trzeźwość są pod-
stawą do osobistej odnowy.

STANISŁAWA GOŁASZEWSKA
KOORDYNATOR GMINNEGO PROGRAMU

PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA 
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Dzień Regionalny 
w krasnosielckim przedszkolu

Rodzina silna trzeźwością

Tradycyjnie po „Zielonych Świątkach”, w dniu 28 maja – już po raz ósmy – tutejsze przedszkole 
miało przyjemność zorganizować „Dzień Regionalny”.

Dnia 2 czerwca w bardzo wczesnych godzinach porannych 41 osobowa grupa z naszej gminy wyruszyła do Częstochowy na 24. 
Jasnogórskie Spotkanie Anonimowych Alkoholików. W tym roku spotkanie przebiegało pod hasłem: „Rodzina silna trzeźwością”.
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Na zakończenie I etapu realizacji zadań Kampanii Zachowaj 
Trzeźwy Umysł uczniowie PSP w Amelinie zorganizowali biwak. 
W programie były zawody sportowe, zabawy na wesoło, ognisko 
i inne równie atrakcyjne zajęcia.

Konkurs przebiegał pod ha-
słem „Czytanie książek to naj-
piękniejsza zabawa”. Finał od-
był się dnia 26 czerwca 2012 r. w 
Publicznej Szkole Podstawowej  
w Drążdżewie, która była współ-
organizatorem tego przedsięwzię-
cia. Konkurs poprzedziła część ar-
tystyczna związana tematycznie 
z książką ,przygotowana przez 
przedszkolaków oraz uczniów 
klasy V ze szkoły w Drążdże-
wie. W konkursie uczestniczyło 
17 osób. Najliczniejszą 7-osobo-
wą ekipę wystawiło Przedszko-
le w Krasnosielcu, 6 osób repre-
zentowało Oddział Przedszkolny 
w Drążdżewie, zaś każdy z Od-
działów Przedszkolnych w Ame-
linie i Rakach reprezentowany był 

przez 2 osoby. Dzieci wspomaga-
ne przez rodziców oraz nauczy-
cielki przedszkoli przygotowały 
fragmenty różnorodnych książek. 
Prezentacje oceniała komisja kon-
kursowa w składzie: Pani Barba-
ra Kordowska - Przewodnicząca 
oraz Członkowie - Panie Elżbieta 
Żywica i Bożena Gołota. Komisja 
oceniała płynność i wyrazistość 
czytania oraz piękną intonację. 
Najwyżej oceniono występ Ma-
rysi Kaczorek z Krasnosielca oraz 
Kasi Glinki z Raków, które zostały 
„Mistrzyniami Pięknego Czyta-
nia”. Komisja przyznała też 8 wy-
różnień. Otrzymały je następują-
ce osoby: Wiktoria Lis i Karolina 
Mizerek z Amelina, Oliwia Kruk 
i Karolina Ochenkowska z Drąż-

W dniu 28 maja do naszej szko-
ły przybyli znakomici goście: 
Wiesław Łaskarzewski i Sławo-
mir Mikulak. Panowie przedsta-
wili uczniom ciekawą prezenta-
cję o działaniach wojennych na 
naszym terenie podczas I wojny 
światowej. Interesujące opowieści 

oraz zdjęcia wzbudziły duże zain-
teresowanie uczniów i ich opieku-
nów. Gościom serdecznie dzięku-
jemy za przybycie i wygłoszenie 
prelekcji.

 REDAKCJA SZKOLNA
FOT. K. CZARNECKI

„Czym skorupka  
za młodu 
nasiąknie...”

Spotkanie z historią w Rakach

Publiczna Biblioteka Samorządowa w Krasnosielcu od wielu 
już lat jest organizatorem Konkursu Pięknego Czytania. W mi-
nionych latach czytały dzieci w wieku 7-9 lat, w wieku 10-12 lat, 
czytali też gimnazjaliści. W tym roku do udziału w konkursie 
zaprosiliśmy najmłodszych mieszkańców naszej gminy, czyli 
przedszkolaków.

Biwak sportowy Chłopcy rozegrali mecz pił-
ki nożnej, a dziewczęta wraz  
z nauczycielami zmierzyły się  
w ringo i siatkówkę. Po zacię-
tej rywalizacji wszyscy zgro-
madzi l i  się wokół og n iska, 
gdzie można było upiec kiełba-
skę, skosztować pysznego ciasta 
upieczonego przez mamy oraz 
wesoło pośpiewać. 

Następnie  uczestnicy biwaku  
wspólnie obejrzeli transmisję  
z Kijowa Euro 2012 - piłkarskie  
zmagania Anglii ze Szwecją. 
Emocji sportowych nie brako-
wało. Nasi kibice w większości 
dopingowali Anglików. Męskiej 
części widowni szczególnie po-
dobała się gra angielskiego na-

pastnika Dann’ego Welbecka. Po 
zapierającym dech w piersiach 
pojedynku, Anglicy wygrali 3:2 
co wywołało burzę okrzyków  
i braw  „w naszej strefie kibica”. 
W trakcie meczu kucharki ser-
wowały zestaw kibica tj. palusz-
ki, popcorn i sok. Choć mecz za-
kończył się późno, to nikomu nie 
chciało się spać. Wszyscy uczest-
nicy byli zadowoleni – spotka-
nie okazało się strzałem w dzie-
siątkę. 

BEATA SKORODA
SZKOLNY KOORDYNATOR KAMPANII ZTU

dżewa, Wiktoria Skro-
becka z Raków oraz 
Gabriela Matuszew-
ska, Natalia Wyszyń-
ska i Zuzanna Załęska z 
Krasnosielca. Wszyscy 
uczestnicy otrzymali 
pamiątkowe dyplomy 
oraz nagrody rzeczo-
we: książki i pluszowe 
maskotki. Nie zabrakło 
też pysznego ciasta i ko-
sza słodyczy przygoto-
wanych przez rodziców 
dzieci biorących udział 
w konkursie.
KRYSTYNA WIERZBICKA-RYBACKA
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XI Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom w Drążdżewie

Projekt Unicef’u  
w szkole w Amelinie

Marzenia  
się spełniają

Z tej okazji bibliotekarz szkol-
ny, Michał Walasek przepro-
wadził zajęcia czytelnicze dla 
uczniów klasy I i II Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Drąż-
dżewie. Pierwszoklasiści wy-
słuchali wierszy Stefanii Szu-
chowej pt.: „Siano”, „Dudek”, 
„Wianki” i „Świetliki”. Odgady-
wali również zagadki o tema-
tyce wiosennej i letniej, koloro-
wali obrazki oraz wypowiadali 
się na temat zbliżających się wa-
kacji. W czasie trwania tej kam-
panii nauczyciel podkreślał jak 

ważne jest bezpieczeństwo pod-
czas spędzania wolnego czasu 
na wakacjach. Natomiast ucznio-
wie klasy II wysłuchali opo-
wiadania  M. Kowalewskiej pt.  
„U progu lata” i H. Zdzitowiec-
kiej pt. „Czym grają pasikoni-
ki trajkotka?”, po czym podzie-
lili się swoimi spostrzeżeniami 
związanymi z miesiącem czerw-
cem. 

Celem tej akcji było uświado-
mienie dorosłym potrzeby co-
dziennego czytania dzieciom. Jest 
to czynność niezwykle ważna, bo 

Celem tego projektu było 
przekazanie dzieciom wiedzy 
o tym jak dbać o własne bezpie-
czeństwo, jak unikać sytuacji 

ryzykownych mogących dopro-
wadzić do zagrożenia zdrowia 
i życia dziecka oraz jak nale-
ży się zachować kiedy docho-

W Publicznej Szkole Podstawowej w Rakach odbyły się za-
jęcia pod hasłem ,,Marzenia się spełniają”. Była to lekcja ,,pro-
filaktyki na wesoło”.

W dniach od 1 do 7 czerwca  2012 r. odbył się XI Ogólno-
polski Tydzień Czytania Dzieciom pod hasłem: „Czytanie 
łączy pokolenia” w ramach kampanii społecznej Fundacji 
ABCXXI - Cała Polska Czyta Dzieciom.

W czerwcu br. szkoła w Amelinie uczestniczyła w pro-
jekcie edukacyjnym pod patronatem Unicef pt: „Baw się 
i bądź bezpieczny 2”.

Poszczególne grupy wieko-
we pod kierunkiem nauczycie-
li i wychowawców przygotowa-
ły swoją prezentację wskazując 
na rolę marzeń w pokonywaniu 
trudności oraz w poszukiwaniu 
pozytywnych rozwiązań. Dzie-
ci wykonały prace plastyczne  
o swoich marzeniach, które za-
prezentowały na wystawie. Nie-
którzy przedstawili swoje pra-
ce literackie z konkursu ,, To ja”.  
W dyskusji uczniowie podkre-

ślali jakie cechy będą im potrzeb-
ne do spełnienia marzeń i pla-
nowania przyszłości. Zwrócono 
szczególna uwagę  na umiejęt-
ność argumentowania swojego 
zdania. Przedstawione scenki 
uczyły asertywności oraz wska-
zywały jak bronić się przed na-
łogami i bezradnością. Wspólne 
gry i zabawy wprowadziły na-
strój radości. Uczniowie chętnie 
uczestniczyli w spotkaniu.

SZKOLNY KOORDYNATOR KAMPANII ZTU

zaspokaja wszystkie potrzeby 
emocjonalne dziecka, znakomi-
cie wspiera jego rozwój psychicz-
ny, intelektualny  i społeczny. Jest 
jedną z najskuteczniejszych stra-
tegii wychowawczych, a przy 

tym przynosi dziecku ogrom-
ną radość i pozostawia cudowne 
wspomnienia. Dodatkowo głośne 
czytanie buduje mocną więź mię-
dzy rodzicem i dzieckiem.

REDAKCJA SZKOLNA

dzi do wypadku. Uczniowie za-
poznali się z konsekwencjami 
nieprzestrzegania zasad ruchu 
drogowego, lekkomyślnym za-
chowaniem się w wodzie, nie-
ostrożnym obchodzeniem się 
z materiałami łatwopalnymi  
i substancjami trującymi. Waż-
nym elementem projektu by-
ło włączenie t reści związa-
nych z wypadkami dzieci na 
wsi. Zwrócono uwagę, by dzie-
ci potrafiły lepiej zadbać o wła-

sne bezpieczeństwo w trakcie 
odbywających się sezonowych 
prac rolnych.

W ramach podsumowania ak-
cji, uczniowie rozwiązywali qu-
iz, który zawierał pytania, zada-
nia oraz ciekawostki na temat 
bezpieczeństwa w ryzykow-
nych sytuacjach. Projekt cie-
szył się ogromnym zaintereso-
waniem wśród uczniów.

REDAKCJA SZKOLNA
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D r u ż y n a  z  P ubl i c z -
ne j  Sz koł y  Podst awo -
we j  i m .  św.  S t a n i s ła -
wa Kostki w Amelin ie 
w sk ładzie:  Ar t ur  La-
renta, Patryk Krzemiń-
ski i Marcin Perzanow-
sk i  z a j ę ł a  12  m ie j s c e 
w XIV Mazowieckich Igrzy-
skach Młodzieży Szkolnej 
w Drużynowym Tenisie 
Stołowym Chłopców, któ-
re odbyły się w Jeżewie ko-
ło Płocka.

W każdy wtorek od godz. 15:00 na sali widowiskowej 
w GOK odbywają się spotkania otwarte dla wszystkich za-
interesowanych, którzy mają ochotę pograć w tenisa sto-
łowego. 

W każdy weekend w parku w Krasnosielcu przez dwie go-
dziny rozbrzmiewa muzyka. Od 18.00 do 20.00 można miło 
spędzić czas słuchając muzyki na ławeczce bądź zatańczyć 
na parkowych alejkach.

Od 3 lipca do 30 lipca 2012 r. w GOK - sali na piętrze - bę-

dzie możliwość oglądania i zachwycania się wystawą lokal-
nych twórców rękodzieła, będą to przepiękne prace wyko-
nane własnoręcznie, w niepowtarzalnych wzorach z różnych 
tworzyw i materiałów. 

Od 23 lipca do 3 sierpnia br. będą odbywały się w GOK 
spotkania dla chętnych dzieci w ramach półkolonii. Mamy 
dla was szereg propozycji, a jakich to dowiecie się na zaję-
ciach. 

Zapraszamy!

Turniej grupowy 
(grupa A) 

SP Amelin 0:3 SP Mordy
SP Amelin 2:3 SP 273 Warszawa
SP Amelin 3:0 SP 2 Grodzisk Mazowiecki

1. SP Mordy
2. SP Dąbrowa
3. SP Grala
4. SP Serock
5. SP 273 Warszawa
6. SP Jeżewo
7. SP Budki Piaseckie
8. SP 75 Warszawa

9. SP Rzuców
10. SP Różan
11. SP 5 Piaseczno
12. SP Amelin
13. SP 2 Grodzisk Mazowiecki
14. SP Brzóza
15. SP 20 Płock
16. SP Dąbrowa II

Mecze o miejsca

SP Amelin 3:0 SP 20 Płock
SP Amelin 2:3 SP Różan
SP Amelin 2:3 SP 5 Piaseczna

XIV Mazowieckie Igrzyska 
Młodzieży Szkolnej

REDAKCJA SZKOLNA

Klasy� kacja końcowa

Wyniki z udziałem naszej drużyny:


