w okresie 27.09 – 2.12.2011

2 grudnia 2011 roku przeprowadzona została w
naszej straży inspekcja gotowości bojowej przeprowadzona
przez oficerów z Komendy Powiatowej PSP w Mińsku
Mazowieckim mł. bryg. Artura Zalewskiego oraz mł. kpt.
Kamila Płochockiego.
 W dniu 01.12.2011 r. w miejscowości Ryczołek gm.
Kałuszyn na drodze krajowej nr 2 samochód ciężarowy marki
Volvo wjechał w tył stojącego w korku samochodu
ciężarowego marki Scania. Działania straży pożarnej polegały
na uwolnieniu przy użyciu specjalistycznego sprzętu
poszkodowanego kierowcy z samochodu marki Volvo i
przekazaniu
zespołowi
pogotowia
ratunkowego,
zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i usunięciu z jezdni jego
skutków. W działaniach brały udział 2 zastępy PSP i 1 zastęp
OSP.
 12.11 - pożar sadzy w budynku mieszkalnym,
w miejscowości Przytoka;
 5.10 - pożar pustostanu przy ulicy Ogrodowej
w Kałuszynie;
 W dniu 27.09.2011 r. w miejscowości Abramy gm.
Kałuszyn miał miejsce pożar budynku mieszkalnego,
drewnianego pokrytego eternitem. Działania straży pożarnej
polegały na ugaszeniu pożaru, wykonaniu niezbędnych prac
rozbiórkowych nadpalonych elementów budynku i
zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. W wyniku pożaru spaleniu
uległ w/w budynek. Uratowano część sprzętu gospodarstwa
domowego. W działaniach brały udział 1 zastęp PSP i 5
zastępów OSP.

Wizyta gimnazjalistów
w Laskach
W pogodny listopadowy dzień (25.11.11 r.) wraz z
grupą 15 uczniów z naszej szkoły, panią dyrektor Marią
Bartosiak i Małgorzatą Janus wybraliśmy się z wizytą do
Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Laskach koło
Warszawy. Propagatorką tej wycieczki połączonej ze
zwiedzaniem szkoły, kaplicy, internatu, biblioteki, pracowni
ceramiki oraz integracją z młodzieżą z Lasek była pani
Małgorzata Janus – długoletnia wolontariuszka tego ośrodka.
Uczniowie Gimnazjum w Kałuszynie zapoznali się z
problematyką funkcjonowania ich rówieśników z dysfunkcją
wzroku i spotkali się z nimi podczas zajęć integracyjnych.
Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Laskach
posiada piękne tradycje. Jego założycielką była młoda
dziewczyna – hrabianka Róża Czacka, która w wieku 22 lat
straciła wzrok. W 1911 roku powołała do życia Towarzystwo
Opieki nad Ociemniałymi, a 10 lat później już, jako
przełożona Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic
Krzyża założyła Zakład dla Niewidomych w Laskach.
Obecnie Ośrodek Szkolno - Wychowawczy obejmuje
warsztaty, dom chłopców i dziewcząt, szkołę i internat dla
dzieci opóźnionych w rozwoju, bibliotekę szpitalik, kaplicę.
Dzieci niewidome od najwcześniejszych miesięcy życia
objęte są programem wszechstronnej pomocy.

• Pierwszym etapem uczenia się niezależności jest
przedszkole, w którym samodzielnie się myją, ubierają, jedzą,
poznają świat i innych ludzi.
• Starsze dzieci w szkole podstawowej uczą się alfabetu
Źródło: http://www.kppsp-minsk.pl/; Braille’a, języków obcych i obsługi komputera.
http://www.kaluszyn.osp.org.pl/ • Następnie gimnazjum, zasadnicza szkoła zawodowa,
technikum masażu i liceum przygotowują do matury i
Do 31 grudnia można zgłaszać kandydatów do
podjęcia studiów wyższych.
X Jubileuszowej Edycji
• W ośrodku funkcjonuje także szkoła muzyczna I stopnia.
Nagrody Powiatu Mińskiego „Laura 2011”
Dzieci z lekkim upośledzeniem umysłowym uczą się
Nagroda powiatu Mińskiego przyznawana jest za w szkołach o programach dostosowanych do ich możliwości.
indywidualne lub zbiorowe osiągnięcia twórcze, gospodarcze W podwarszawskich Laskach o każdej porze roku jest
i społeczne służące rozwojowi i promocji powiatu. "Laura" pięknie. Panuje tutaj szczególna atmosfera, którą
przyznawana jest corocznie mieszkańcom powiatu mińskiego zapoczątkowała osobowość założycielki – Elżbiety Róży
oraz innym osobom, które w szczególny sposób przyczyniły Czackiej. Ta atmosfera ma wielki wpływ na wzrastanie w
się do rozwoju i promocji powiatu mińskiego.
poczuciu wartości dzieci niewidomych i otwarcia ich na
Nagroda jest przyznawana w następujących dziedzinach: innych ludzi.
nauka i oświata, kultura i sztuka, sport, rozwój
przedsiębiorczości, działalność społeczna na rzecz wspólnoty A oto odczucia i wrażenia uczestników wyjazdu do Lasek:
powiatowej, rolnictwo i ochrona środowiska.
Prawo zgłaszania kandydatów do „Laury” mają: komisje „Matka Elżbieta Róża Czacka była wspaniałą osobą, robiąc
stałe Rady Powiatu, Zarząd Powiatu, organy miast i gmin z tyle dobrego dla niewidomych, powinniśmy być jej wdzięczni”
terenu powiatu, organizacje społeczne, zawodowe i – napisała Angelika Przesmycka uczennica klasy II c
kulturalne, instytucje i inne podmioty prowadzące działalność gimnazjum w Kałuszynie
w dziedzinach, w jakich przyznawana jest „Laura”. Kinga Kołacz - uczennica klasy III d napisała:
Kandydatów należy zgłaszać do Przewodniczącego Rady
Powiatu Mińskiego na adres: Starostwo Powiatowe w Mińsku "Jadąc do Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Laskach,
Mazowieckim, ul. Kościuszki 3, 05-300 Mińsk Mazowiecki. bałam się tego, co mogę zobaczyć. Byłam ciekawa, ale
Formularz wniosku o przyznanie nagrody można pobrać ze zarazem pełna obaw. W pewnym momencie pomyślałam
strony internetowej: www.powiatminski.pl lub otrzymać w nawet, że chyba źle zrobiłam, jadąc tam. Teraz jednak nie
Wydziale Oświaty i Promocji (pok. nr 208) w Starostwie żałuję i bardzo się cieszę, że mogłam tam być i miałam okazję
Powiatowym. Wniosek powinien zawierać adres do zobaczyć jak tam jest…..
ciąg dalszy na str. 5
korespondencji i numer telefonu zarówno wnioskodawcy, jak
i kandydata.

4

“... Kałuszyńskie” – Czasopismo Kałuszyna i okolic
Nr 3 (51) Grudzień 2011r.

