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Absolutorium 
dla wójta
25 czerwca odbyła się XXX Sesja 
Rady Gminy Krasnosielc, pod-
czas której Radni rozpatrzyli i 
zatwierdzili sprawozdanie fi-
nansowe Gminy Krasnosielc za 
2012 rok.

Ekologicznie w Gminie 
Krasnosielc

9 czerwca  uroczyście otwarto ścieżkę 
przyrodniczo – edukacyjną „Z lasem 
za pan brat” i jednocześnie  podsumo-
wano konkurs ekologiczny „Miejmy 
odrobinę ogłady – wykorzystujmy od-
pady!”. 

Medale i odznaki otrzymali:

MEDAL HONOROWY 

im. Bolesława Chomicza

Dh Jan Graczyk – OSP Amelin

Złoty medal 

„ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA

Dh Tomasz Więcek – OSP Amelin

Dh Zdzisław Dobrzyński – OSP Amelin

Dh Ireneusz Orzoł – OSP Amelin

Dh Krzysztof Rumiński – OSP Niesułowo

Dh Włodzimierz Cychowski – OSP Krasnosielc

Srebrny medal 

„ ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA”

Dh Zbigniew Górski – OSP Amelin

Dh Mariusz Morawski – OSP Amelin

Dh Jarosław Kowalczyk – OSP Amelin

Dh Leszek Kubat – OSP Niesułowo

Dh Sylwester Cychowski – OSP Krasnosielc

Dh Cezary Ptaszyński – OSP Grądy

Brązowy medal

„ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA

Dh Szczepan Borkowski- OSP Amelin

Dh Andrzej Skoroda – OSP Amelin

Dh Krzysztof Bałdyga – OSP Amelin

Dh Wojciech Kowalczyk – OSP Amelin

Dh Zbigniew Dobrzyński – OSP Amelin

Dh Tomasz Płocharczyk – OSP Krasnosielc

Dh Andrzej Olbryś – OSP Niesułowo

Dh Janusz Ptaszyński – OSP Grądy

ODZNAKA STRAŻAK WZOROWY

Dh Bałdyga Adrian – OSP Amelin

Dh Andrzej Myślak – OSP Amelin

Dh Marcin Kowalczyk – OSP Amelin

Dh Krzysztof Kowalczyk – OSP Amelin

Dh   Mateusz Mierzejewski – OSP Amelin

Dh Andrzej Rosiak – OSP Niesułowo 

Dh Krzysztof Rosiak – OSP Niesułowo

Dh Cezary Janowski – OSP Raki

Dh Paweł Zega – OSP Raki 

Dh Leszek Dudek – OSP Wólka Drążdżewska

Dh Kamil Karolkiewicz – OSP Wólka Drążdżewska

1 czerwca odbyła się uroczy-
stość nadania sztandaru jed-
nostce Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Amelinie. Było to 
wynikiem starań wielu pokoleń 
amelińskiej społeczności. 

Uroczystość rozpoczęła msza 
święta polowa celebrowana 
przez biskupa Janusza Stepnow-
skiego, który dokonał również 
poświęcenia sztandaru. Licznie 
przybyłych gości przywitał pre-
zes zarządu oddziału gminnego 
ZOSP RP w Krasnosielcu – Pa-
weł Ruszczyński – wójt Gminy 
Krasnosielc. Swoją obecnością 
zaszczycili między innymi: pre-
zes zarządu oddziału wojewódz-

kiego ZOSP RP dh Antoni Jan 
Tarczyński, prezes zarządu od-
działu powiatowego ZOSP RP 
– Zbigniew Roman Deptuła - 
starosta makowski,  komendant 
powiatowy PSP w Makowie 
Mazowieckim – Tadeusz Ciak,  
radni sejmiku województwa 
mazowieckiego - Marian Kru-
piński i Mirosław Augustyniak, 
przewodniczący rady powiatu, 
przewodnicząca rady, radni i 
sekretarz gm. Krasnosielc, spon-
sorzy uroczystości, nauczyciele 
i uczniowie Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Amelinie, dru-
howie gminnych jednostek OSP, 
mieszkańcy Amelina i sąsied-
nich miejscowości. Po mszy na-

deszła długo oczekiwana przez 
wszystkich chwila i wręczono 
sztandar jesnostce OSP Amelin. 
Następnie uhonorowano stra-
żaków medalami za zasługi dla 
pożarnictwa oraz odznakami 
„Wzorowy strażak”, a przy-
byli goście dokonali wpisów do 
księgi pamiątkowej. To podnio-
słe wydarzenie zostało uświet-
nione występami artystycznymi 
chóru działającego przy KGW w 
Grabowie i młodzieży szkolnej. 
Patronat honorowy objął Mar-
szałek Województwa Mazowiec-
kiego Adam Struzik.

UrszUla OstrOwska

Nadanie sztandaru OSP Amelin



Z życia samorządu2 Z życia samorządu 3

W skrócie 

14 czerwca rozpoczęto od-
biór końcowy zadania: „Po-
prawa stanu gospodarki 
wodno - ściekowej w gminie 
Krasnosielc - wymiana sieci 
wodociągowej w Krasno-
sielcu”.

26 czerwca ogłoszono prze-
targ na „Wykonanie trzy-
krotnego powierzchniowego 
utrwalenia nawierzchni emul-

sją asfaltową i grysami we wsi  
Przytuły”. Wstępnie wartość 
zamówienia została oszaco-
wana na 205 tys. zł, a 60 tys. zł 
na przebudowę drogi pocho-
dzi z budżetu Województwa 
Mazowieckiego.

27 czerwca gminna komisja 
stypendialna przyznała Sty-
pendia Wójta Gminy i Rady 
Gminy Krasnosielc za wy-

niki w nauce, osiągnięcia w 
zakresie kultury i sportu dla 
uczniów szkół gminnych.  Na-
grodzeni zostali: Klaudia Łada 
z Publicznego Gimnazjum w 
Krasnosielcu, Maria Szymań-
ska z Publicznej Szkoły Pod-
stawowej w Krasnosielcu, 
Hubert Regulski i Maria Mag-
dalena Glinka z Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Ra-

kach, Kacper Włodarski z Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej 
w Drążdżewie, Artur Larenta 
Publicznej Szkoły Podstawo-
wej w Amelinie. Stypendyści 
otrzymali nagrody pieniężne 
w wysokości po 600 i 550 zł.

a. POkOra

Jednym z głównych punk-
tów obrad było głosowanie nad 
udzieleniem absolutorium dla 
wójta. Uchwała została podjęta 
jednomyślnie. Wójt podzięko-
wał wszystkim współpracowni-
kom i całej radzie za harmonijne 
i aktywne działania na rzecz 
gminy.

Ponadto na sesji zatwier-

dzono plany pracy komisji rady 
gminy na II półrocze 2013 r., 
sprawozdanie finansowe Pu-
blicznej Biblioteki Samorządo-
wej w Krasnosielcu za 2012 r. i 
sprawozdanie finansowe Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Kra-
snosielcu za 2012 r. Udzielono 
promesy w sprawie pomocy 
rzeczowej Województwu Ma-

zowieckiemu w zakresie opra-
cowania dokumentacji tech-
nicznej na przebudowę drogi 
wojewódzkiej nr 544 w miej-
scowości Łazy. Wprowadzono 
zmiany w WPF na lata 2013 – 
2027 i budżecie gminy na 2013 

rok. Podjęto też uchwały ws. 
Zaciągnięcia kredytów długo-
terminowych. Przedłużono czas 
obowiązywania dotychczasowej 
taryfy za zbiorowe zaopatrzenie 
w wodę na terenie gminy.

a. POkOra

Kenia to śliczna młoda sunia, 
która szuka domu. Jest odroba-
czona, zaszczepiona i po stery-
lizacji. Ma ok. 1,5 roku, jest śred-
niej wielkości. To pies w typie 
labradora, łagodny, spokojny i 
posłuszny. Więcej wiadomości 
o Kenii pod numerem tel. 692 
781 745 lub lecznicy dla zwie-
rząt 604 64 53 55.

Tegoroczne świętowanie upły-
nęło pod hasłem ,,Morska przy-
goda” i wpisane było w ramy 
ogólnopolskiej kampanii ,, Po-
staw na rodzinę”. Na imprezie 
w towarzystwie  piratów, wil-
ków morskich, syren, majtków 
pokładowych bawiła się liczna 
grupa dzieci naszej gminy wraz 
z rodzicami. 

Podczas wspólnych gier i za-
baw o tematyce wodnej, świet-
nie bawiły się zarówno młodsze 
jak i starsze dzieci. Roześmiane, 
barwnie wymalowane buzie 
pięknie prezentowały się na 
zjeżdżalni w kształcie statku 
pirackiego czy w basenie z kolo-
rowymi piłeczkami. Frajdą dla 
dzieci młodszych okazało się ło-
wienie rybek oraz „Klockolan-
dia”, a dla starszych strzelanie 
z łuku do celu. Dzięki wspar-
ciu lokalnych sponsorów dzieci 
otrzymały talony na watę cu-
krową, popcorn i lody.

Wolontariusze z Zespołu 
Szkół im. Tadeusza Kościuszki 
okazali się po raz kolejny bar-
dzo pomocni. Częstowali oni 
dzieciaki napojami i słody-

czami, a rodzicom obecnym na 
placu wręczali ulotki i broszurki 
dotyczące kampanii „Postaw 
na rodzinę”. Młodzież prowa-
dziła także, stoisko „malowa-
nia twarzy”, które cieszyło się 
dużym powodzeniem. Dodat-
kową atrakcją dla dzieci było 
przedstawienie pt. ,,Pinokio” 
wystawione przez grupę te-
atralną ,,Raczki” z PSP Raki. 
Sala domu kultury była wy-
pełniona widzami, a ogromny 
aplauz świadczył o tym, że 

sztuka bardzo się podobała.
Tak upłynęły nam dwie go-

dziny wspólnych zabaw, a 
później jak to na morzu cza-
sem bywa, nadeszły nie wia-
domo skąd czarne chmury i 
spadł deszcz. Tylko najwytr-
walsi przetrwali ulewę i choć 
nie została na nich sucha nitka, 
z uśmiechem na ustach opusz-
czali placyk przy GOK. Taka to 
była morska przygoda.

Serdeczne podziękowania za 
pomoc rzeczową i finansową 
składamy na ręce wszystkich 
sponsorów.

B. HerOmińska

Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Krasnosielcu kontynuuje 
realizację projektu pn. „Nowe 
umiejętności – nowa szansa”, 
który jest współfinansowany 
ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Fun-
duszu Społecznego.

Zgodnie z harmonogramem 
projektu uczestnicy biorą udział 

w kursie prawa jazdy kategorii 
B. Szkolenie prowadzi Szkoła 
Nauki Jazdy „LA MANITA” 
Karol Błachnio z Przasny-
sza. Zajęcia rozpoczęły się 21 
czerwca 2013 roku i potrwają 
do końca sierpnia. Do udziału 
w szkoleniu zostało skierowa-
nych 5 beneficjentek projektu. 
Dzięki udziałowi w w/w kur-

sie uczestniczki podniosą swoje 
kluczowe kompetencje i umie-
jętności, które mogą być przy-
datne w poszukiwaniu zatrud-
nienia.

 Kolejnym działaniem w ra-
mach projektu będą szkolenia 
zawodowe tj. „Kurs z zakresu 
podstaw obsługi komputera i 
kasy fiskalnej” , „Profesjonalny 

sprzedawca – handlowiec z 
minimum sanitarnym” dla 11 
uczestników oraz „Kierowca 
wózków jezdniowych” dla 2 
osób. 

  PracOwnik zatrUdniOny
w ramacH PrOjektU

marta dUdek

W roku szkolnym 2012/2013 
dwudziestu jeden uczniów z 
klas IV-tych, pod opieką na-
uczycieli: Andrzeja Maluch-
nika, Małgorzaty Czarneckiej, 
Anny Krukowskiej, Ewy Ol-
kowskiej Barbary Ruszkow-
skiej, uczestniczyło w dodatko-
wych zajęciach rozwijających 
ich umiejętności i pasje, a 
wszystko w ramach projektu 
„Dziecięca akademia przyszło-
ści - wyrównywanie szans edu-
kacyjnych uczniów poprzez 
dodatkowe zajęcia rozwijające 
kompetencje kluczowe w szko-
łach podstawowych”. 

To już drugi projekt realizo-
wany w Publicznej Szkole Pod-
stawowej w ostatnich latach. W 
ubiegłym roku szkolnym zakoń-
czył się trwający 4 lata projekt 
„Kompetencje kluczowe drogą 
twórczego rozwoju”. 

Udział w projekcie był moż-
liwy dzięki współpracy z Gminą 
Krasnosielc, która aktywnie 
uczestniczyła w aplikowaniu i 
realizacji biorąc na siebie kwe-
stie rozliczeń finansowych.

Dzieci wzięły udział w zaję-

ciach z zakresu wsparcia psy-
chologiczno – pedagogicznego, 
technologii informacyjnych i ko-
munikacyjnych, przedmiotów 
przyrodniczo – matematycz-
nych, języka angielskiego oraz 
zajęciach sportowo wychowaw-
czych  w wymiarze 5 godzin ty-
godniowo. 

Głównym celem zajęć było 
nabycie przez czwartoklasi-
stów umiejętności współdzia-
łania w grupie, przyjmowania 
na siebie różnych ról (członka 
grupy, sędziego, zawodnika, 
organizatora wycieczki, lidera 
grupy), wykorzystania zdoby-
tych w czasie zajęć kompetencji 
w szkole oraz w kontaktach z in-
nymi ludźmi, organizowania so-
bie oraz koleżankom i kolegom 
czasu wolnego, radzenia sobie 
w trudnych sytuacjach, prezen-
towania efektów swojej pracy 
oraz własnego zdania na forum 
grupy, wspierania się wzajem-
nie w trudnych sytuacjach. 

Poza zajęciami odbywającymi 
się na terenie szkoły uczniowie 
odbyli wycieczki do Muzeum 
Kurpiowskiego, kina Jantar w 
Ostrołęce na film „Renifer Niko 

ratuje święta” oraz Parku Wod-
nego w Ostrołęce. Zakupiono 
też szereg pomocy do prowa-
dzenia zajęć między innymi: 
piłki siatkowe, ręczne, piłeczki 
do unihokeja, piłeczki do rzu-
tów i ping-ponga, ringo, model 
układu słonecznego, palniki spi-
rytusowe, stację pogody, termo-
metry, zestaw wprowadzający 
do optyki, słowniki do nauki 
języka angielskiego. 

W sobotę 22 czerwca nauczy-
ciele wraz z koordynatorem 
zorganizowali pożegnalnego 
grilla. 

Mamy nadzieję, że to nie 
ostatni projekt realizowany w 
naszej szkole dzięki środkom 
unijnym i współpracy z Gminą 
Krasnosielc.. 

  anna kardaś
kOOrdynatOr PrOjektU

25 czerwca odbyła się XXX Sesja Rady Gminy Krasnosielc, pod-
czas której radni rozpatrzyli i zatwierdzili sprawozdanie finansowe 
Gminy Krasnosielc za 2012 rok wraz ze sprawozdaniem z wykona-
nia budżetu Gminy Krasnosielc za 2012 rok. 

Absolutorium dla wójta

GMINNY DZIEŃ DZIECKA

Dodatkowe zajęcia w PSP w Krasnosielcu finasnowane z UE

Kolejny pies do adopcji

Projekt systemowy „Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans 
edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje 
kluczowe w szkołach podstawowych” jest współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków publicznych 

w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Kurs prawa jazdy kat. B w ramach projektu „Nowe umiejętności – nowa szansa” 2013r.
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Aby wspólnie z nami świę-
tować powstanie tego atrak-
cyjnego obiektu i pogratulować 
laureatom konkursu zwycię-
stwa przybyli w tym dniu: 
wicemarszałek województwa 
mazowieckiego Janina Ewa 
Orzełowska i jej asystent Ra-
dosław Strzaliński, zastępca 
prezesa zarządu WFOŚiGW 
w Warszawie Ryszard Dzia-

dak, radny sejmiku wojewódz-
twa mazowieckiego i jednocze-
śnie członek rady nadzorczej 
WFOŚiGW w Warszawie Ma-
rian Krupiński, dyrektor De-
legatury Urzędu Marszałkow-
skiego w Ostrołęce Mariusz 
Popielarz, zastępca nadleśni-
czego Nadleśnictwa Parciaki 
Paweł Zdzioch, specjalista ds. 
ochrony lasu, przyrody i edu-

kacji Szymon Kępczyński i le-
śniczy Leśnictwa Grądy Tade-
usz Grabowski.

Zebrani odbyli około półgo-
dzinny spacer ścieżką, podczas 
którego Szymon Kępczyński 
przeprowadził niezwykle cie-
kawą przyrodniczą lekcję ple-
nerową. W interesujący spo-
sób opowiadał o lesie i jego 
mieszkańcach oraz pouczał jak 
dbać o środowisko na terenach 
chronionych. Wójt Gminy Pa-
weł Ruszczyński podkreślił, że 
szlak ten powstał w celu pro-
pagowania piękna otaczającego 
nas krajobrazu oraz zachowa-
nia go w stanie niepogorszo-
nym, pomimo postępującej 
wkoło ekspansywnej cywili-
zacji. Wszyscy goście akcento-
wali rangę tego przedsięwzię-
cia oraz to, że nauka połączona 
z zabawą jest najlepszym spo-

sobem na poznawanie otacza-
jącego nas świata.

Na jednym z przystanków 
odbyło się ogłoszenie wyni-
ków konkusu ekologicznego 
i wręczenie nagród zwycięz-
com. Tematem prac konkurso-
wych była „Moja ekologiczna 
miejscowość w przyszłości”. 
Uczniowie wykonali z odpa-
dów prace przestrzenne, które 
można było podziwiać na wy-
stawie zorganizowanej na tra-
sie ścieżki. Komisja konkur-
sowa miała niemały problem z 
wyłonieniem tych najlepszych, 
ponieważ autorzy wszystkich 
prac wykazali się niebywałą 
pomysłowością i zdolnościami. 
Podjęcie decyzji było jednak ko-
nieczne, a w konsekwecji tego I 
miejsce zdobyła Wiktoria Załę-
ska, otrzymując tablet, II miej-
sce zajął Mateusz Gwiazda, a 

w nagrodę otrzymał aparat cy-
frowy, III miejsce i  odtwarzacz 
mp5 zdobył Sebastian Jędrze-
jewski. Nagrodą za wyróżnione 
prace były terenowe zestawy 
do gry w piłkę nożną dla chłop-
ców, a dla dziewcząt torby na 
ramię.  Wszyscy uczestnicy 
konkursu otrzymali: daszki 
przeciwsłoneczne, ekologiczne 
notesy wraz z długopisami, 
peleryny przeciwdeszczowe 
i torby zakupowe, a wycho-
wawcy dodatkowo parasole.   
Po wręczeniu nagród nastą-
piło uroczyste przecięcie wstęgi 
przez Wójta Gminy Krasnosielc 
w asyście zaproszonych gości 
oraz laureatki konkursu. Koń-
cząc emocjonującą uroczystość 
wszyscy posilili się kiełbaską z 
grilla, która w takim otoczeniu 
smakowała naprawdę wyjąt-
kowo.

Wójt Paweł Ruszczyński 
bardzo dziękuje za przybycie 
i pomoc w zdobyciu środków 
i budowie ścieżki: Janinie Ewie 
Orzełowkiej, Radosławowi 
Strzalińskiemu, Ryszardowi 
Dziadakowi, Marianowi Kru-
pińskiemu, Mariuszowi Po-
pielarzowi, Nadleśnictwu Par-
ciaki, a za pomoc w organizacji: 
współpracownikom UG oraz 
dyrektor i pracownikom oraz 
stażystom GOK. 

Obydwa projekty były re-
alizowane ze środków Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Warszawie. Gmina pozy-
skała 10 tys. zł, czyli 70 % środ-
ków na realizację konkursu, a 
budowa ścieżki kosztowała 140 
220 zł i sfinansowana została 
przez Fundusz w 100%.

Wszystkich miłośników 

przyrody zapraszamy do ko-
rzystania ze ścieżki przyrodni-
czo – edukacyjnej „Z Lasem za 
pan brat”. Rozpoczyna się ona 
w miejscowości Nowy Krasno-
sielc i przebiega wśród zróżni-
cowanego ekosystemu leśnego 
prowadząc aż do rezerwatu 
„Zwierzyniec”, który z kolei 
jest jednym z najatrakcyjniej-
szych obiektów przyrodniczych 
na terenie Nadleśnictwa Par-
ciaki. Szlak składa się z dwóch 
części o łącznej długości około 
7 km, na którym powstało 18 
interesujących przystanków 
dydaktycznych, skierowanych 

do każdej grupy wiekowej – od 
najmłodszych po najstarszych, 
a na nich barwne i bogate w 
treść tablice informacyjne, bar-
dzo atrakcyjne interaktywne 
tablice edukacyjne oraz gry 
ekologiczne. Ścieżka jest do-
skonałym miejscem aktywnego 
wypoczynku na łonie natury, 
nadająca się zarówno do upra-
wiania turystyki pieszej jak i 
rowerowej. A że warto ją od-
wiedzić przekonajcie się Pan-
stwo sami.

 
a. POkOra

19 czerwca  uroczyście otwarto ścieżkę przyrodniczo – edukacyj-
ną „Z lasem za pan brat” i jednocześnie  podsumowano konkurs 
ekologiczny „Miejmy odrobinę ogłady – wykorzystujmy odpady!”. 
W wydarzeniu uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych, którzy 
wzięli udział w konkursie, wraz ze swymi opiekunami.

Ekologicznie w Gminie 
Krasnosielc
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Festyn Rodzinny w Amelinie 

Niezwykłe zajęcia w Drążdżewie 

Odpowiedzialny 
kierowca

O godz. 9.00 do szkoły za-
witały najważniejsze dla dzieci 
osoby, czyli ich mamy. Uroczy-
stość rozpoczęła się częścią ar-
tystyczną przygotowaną przez 
przedszkolaków. Dzieci pięknie 
recytowały, śpiewały piosenki i 
tańczyły. Zaprezentowały też, 
co potrafią w języku angiel-
skim. Po najmłodszych na sce-
nie wystąpili uczniowie klasy I 
z przedstawieniem  „Czerwony 
Kapturek”. Na zakończenie 
wszyscy obejrzeli krakowiaka. 
Nie zabrakło również tradycyj-

nego „Sto lat” i własnoręcznie 
wykonanych upominków. Po 
części oficjalnej mamy zapro-
szono na słodki poczęstunek.

Następnie uczniowie udali się 
na boisko, gdzie wzięli udział w 
rozgrywkach sportowych. Tego 
dnia nie mogło zabraknąć też 
meczu piłki nożnej i zabawy z 
chustą. Po zaciętej rywalizacji 
wszyscy otrzymali lody, które 
smakowały wyśmienicie.

redakcja szkOlnan

Tam właśnie na zaproszenie 
Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Krasnosielcu przybył „opo-
wiadacz bajek”. W tą rolę wcie-

lił się Michał Malinowski - dy-
rektor Muzeum Bajek, Baśni i 
Opowieści z Konstancina Je-
ziornej. Spotkanie rozpoczął od 

opowiedzenia krótkiej bajki o 
Królu Maciusiu. Następnie po-
prosił dzieci, żeby wyobraziły 
sobie, że to one rządzą świa-
tem i są królami lub królowymi. 
Wcielenie się dzieci w takie role 
miało na celu pobudzenie ich 
wyobraźni i zachęcenie do re-
fleksji nad tym, jakie rzeczy 
warto w naszym świecie zmie-
nić, co nowego wprowadzić, 
co stworzyć lub wynaleźć, aby 
wszyscy ludzie byli szczęśliwi. 
Dzieci zrozumiały, że są czę-
ścią większej całości, że rów-
nież ich działania mają w jakimś 
stopniu wpływ na cały świat. 
W drugiej części zajęć wszyscy 
uczestnicy z klocków MuBaBaO 
- prostych brył o różnych kształ-
tach wykonanych z niemalowa-
nego drewna bukowego i dębo-
wego - budowali Zamek Króla 
Maciusia. Każda grupa budo-
wała jakiś fragment zamku. 
Po połączeniu powstała jedna, 

wspólna, olbrzymia budowla, 
na którą złożyły się kolejne 
elementy zamku: wieże, fosy, 
komnaty, sale balowe, place za-
baw, boiska sportowe, fabryki 
czekolady, itp. Wspólne budo-
wanie miało zachęcić dzieci do 
twórczego rozwiązywania pro-
blemów, wspólnego działania, 
promocji współpracy zamiast 
rywalizacji oraz szlachetności 
zamiast agresji. Podczas tych 
zajęć wszyscy dobrze się bawili. 
Sprawdziło się również stwier-
dzenie, że tradycyjne baśnie i 
bajki posiadają w swojej treści 
ponadczasowe i uniwersalne 
przesłania. Uczniowie ze szkoły 
w Drążdżewie bardzo dziękują 
Krystynie Wierzbickiej - Rybac-
kiej za umożliwienie wzięcia 
udziału w tych niezwykłych 
zajęciach..

redakcja szkOlnan

Celem kampanii jest promo-
wanie pozytywnych wzorców 
zachowań na drodze, zwięk-
szenie bezpieczeństwa wśród 
uczestników ruchu drogowego, 
wzajemnej kultury i odpowie-
dzialności wobec innych uczest-
ników ruchu. 

Uczniowie odbyli cykl zajęć, 
zdobywając wiele cennych in-
formacji przygotowujących ich 

do bezpiecznego i samodziel-
nego poruszania się na drogach. 
Poznali rodzaje znaków dro-
gowych i numery alarmowe, 
wykonali kartki z numerami 
alarmowymi do zawieszenia 
przy telefonach stacjonarnych, 
wykonali znaki drogowe, przy-
pomnieli zasady bezpiecznego 
poruszania się po drogach, ćwi-
czyli jazdę rowerem w terenie 
zabudowanym i niezabudowa-
nym. Zajęcia cieszyły się du-
żym zainteresowaniem, gdyż 
uczniowie ze szkoły w Rakach 
zawsze chętnie uczestniczą w 
organizowanych wyprawach 
rowerowych.

szkOlny kOOrdynatOr kamPanii ztU
    marzenna Orzeł

PSP w Amelinie od lat włącza się w kampanię Zachowaj Trzeźwy 
Umysł i Postaw na Rodzinę. W ramach tych akcji w dniu 3 czerwca 
odbył się Festyn Rodzinny..

W środę, 19 czerwca w drążdżewskiej szkole druga lekcja rozpo-
częła się inaczej niż zwykle. Zamiast do sal, uczniowie klas I - III i 
zerówki udali się do szkolnego ogródka.

Uczniowie Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Rakach aktyw-
nie włączyli się do Ogólnopol-
skiej Kampanii Zachowaj Trzeź-
wy Umysł - „Odpowiedzialny 
kierowca”. 
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Najlepszy sezon w krótkiej historii, świetna gra w pucharze Polski i awans do III rundy, najwięcej zdobytych punktów, 
najlepsze miejsce, najwięcej strzelonych bramek w B klasie. Jednak niedosyt po tym sezonie pozostaje. Przed rundą wio-
senną celem było wygranie wszystkich spotkań, dopiero później mieliśmy spoglądać na tabelę, w sumie nie każdy jednak 
wierzył że lider pogubi tyle punktów. Po przegranej z Krzyniakiem wiedzieliśmy już jednak że awansu w tym roku nie bę-
dzie, a szkoda bo gdyby udało się nam wykonać plan na wiosnę, to my dosyć niespodziewanie mogliśmy  awansować...

Sezon rozpoczęliśmy 2 wrze-
śnia wyjazdowym meczem z 
Łęgiem Przedmiejskim. Na ład-
nym obiekcie gospodarzy do 
około 70 min, wszystko szło po 
naszej myśli. Prowadziliśmy 
2:1 i wydawało się że kontro-
lujemy przebieg meczu. Nie-
stety błędy w defensywie nie 
pozwoliły dociągnąć wygra-
nej do końca i pechowo prze-
graliśmy 2:3. Bramki: Bojarski, 
Szewczak.

5 września mieliśmy zagrać 
pucharowy mecz z Wkrą An-
dzin, jednak goście odmówili 
przyjazdu na mecz i walko-
werem awansowaliśmy do II 
rundy.

W pierwszym meczu na wła-
snym obiekcie, podejmowali-
śmy mające wysokie aspiracje 
Goworowo. Na meczu nie za-
brakło kibiców gości, którzy 
razem z naszą widownią za-
pełnili cały stadion. Do prze-
rwy nasz team przegrywał 2:0 
i grał po prostu słabo, 15 mi-
nutowa przerwa wpłynęła na 
zespół zbawiennie i odwróci-
liśmy losy meczu. Wynik koń-
cowy 5:2. Bramki: Bojarski, Bie-
drzycki, Urbański, Pichała x2

12 września na Błonie w ra-
mach pucharu Polski na Ma-
zowszu zawitała drużyna Iskry 
Krasne. Przy silnych opadach 
deszczu, wygraliśmy 4:2 i 
awansowaliśmy do 3 rundy. 
Bramki: Biedrzycki, Pajewski 
x2, samobójcza.

W 3 kolejce pojechaliśmy do 
Lipnik po zwycięstwo. Jednak 
boisko zweryfikowało nasze 
plany. Druga połowa komplet-
nie do bani i przegrywamy aż 
2:5. Bramki: Pajewski x2

W III rundzie Pucharu Polski 
trafiliśmy na silną drużynę Ko-
rony Szydłowo. Spadkowicz z 
4 ligi obnażył nasze słabości i 
wygrał na Błoniach 4:3. Bramki: 
Biedrzycki, Urbański, Mikulak

Kolejne starcie odbyło się w 
Myszyńcu. Nie najmocniejszym 
składem nie udało się zdobyć 
nawet bramki, a gospodarze 
strzelili 2 i mecz skończył się 
rezultatem 0:2

W 5 kolejce u siebie poko-
naliśmy Krzyniaka 6:3. Już do 
połowy było 4:0, ale później to 
goście grali lepiej. Na szczęście 
wynik udało się doholować do 
końca. Bramki: Bojarski, Mi-
kulak, Urbański x2, Faderew-
ski x2

W 6 kolejce czekał nas długi 
wyjazd do Mystkówca, na mecz 
z najsłabszą ekipą B klasy. Wy-
nik 5:2 dla nas chociaż wcale 
nie było łatwo, a wszytko przez 
brak skuteczności i masę oka-
zji na zdobycie kolejnych bra-
mek. Bramki: Bojarski, Rogala, 
Urbański, Chełchowski x2.

Na zakończenie rundy je-
siennej na Błonie przyjechała 
drużyna z Zator. Zacięty mecz 
zakończy się remisem 2:2, a 
gola na 2:2 tracimy w 90 minu-
cie meczu... Bramki: Bojarski, 
Faderewski.

Przerwa w treningach trwała 
do początku lutego, ale jesz-
cze 9 grudnia wybraliśmy się 
na turniej do Makowa, a nasza 
druga drużyna nie miała sobie 

równych i sięgnęła po puchar. 
Natomiast 27 stycznia GUKS 
zagrał w turnieju na hali Kur-
pik Cup. W finale nasza ekipa 
pokonała Goworowo i wróciła 
do domu z pucharem.

W meczach sparingowych 
wiodło się nam różnie, jednak 
gra nie była zła i dawała na-
dzieję na korzystne wyniki na 
wiosnę.

Pierwsza kolejka na wiosnę 
została rozegrana dopiero 21 
kwietnia. Na wyjeździe grali-
śmy z Orzem Goworowo. Wy-
nik wyśmienity - 6:3 dla nas. 
Bramki: Bojarski, Urbański, 
Chełchowski, Kurzyński, Pa-
jewski x2

W kolejnym meczu przed 
własną publicznością zrewan-
żowaliśmy się Huraganowi za 
porażkę z jesieni. Wynik 7:3. 
Bramki: Urbański x3, Pajew-
ski, Kurzyński, Faderewski, 
Bojarski.

1 maja  rozegraliśmy zaległą 
8 kolejkę B klasy. Na Błonie 
przyjechał Łęg Przedmiejski. 

GUKS w tym meczu był nie do 
powstrzymania i wywalczył 
najwyższe w historii zwycię-
stwo ligowe - 8:1! Bramki:Pa-
jewski x2, Urbański, Chełchow-
ski, Faderewski, Biedrzycki, 
Milewski x2

W 11 kolejce zagraliśmy z 
liderem z Myszyńca, jednak 
bez naszego kapitana, Tomka 
Urbańskiego nie było łatwo. 
Po dobrym meczu z obydwu 
stron wygrywamy 3:2. Bramki: 
Pajewski x2, Faderewski

12 kolejka była bardzo pe-
chowa dla nas. Na wyjazd do 
Przasnysza i mecz z Krzynia-
kiem uzbieraliśmy ledwie 12 
zawodników, niestety nie dało 
się myśleć o wygranej i prze-
graliśmy 2:0.

W ostatnim meczu u sie-
bie podejmowaliśmy gości z 
Mystkówca. Mecz w spokoj-
nym tempie z dużą ilością 
dogodnych sytuacji skończył 
się naszym zwycięstwem 5:2. 
Bramki: Bojarski x 2, Pajewski, 
Biedrzycki, Pichała.

Ostatnia kolejka to wyjaz-
dowe starcie z Zatorami. Mecz 
o 2 miejsce w tabeli ukończyli-
śmy jednak porażką 1:3, cho-
ciaż do 85 minuty byliśmy bli-
scy celu... Bramka: Bojarski.

tOmek rOgala

Podsumowanie sezonu


