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Rada Kierownictw i Księży Asystentów KSM 

16 marca 2017, Drohiczyn 
 

 

1. Odwiedziny oddziałów 
     Zarząd Diecezjalny i Diecezjalna Komisja Rewizyjna ciągle chce odwiedzać oddział.                                           

Nie bójmy się, gdy ktoś z Zarządu czy Komisji do nas dzwoni, odbierajmy telefon. Chcemy Was odwiedzić                                           

i pobyć z całym waszym oddziałem. 

Osoby z zarządu w gruncie rzeczy są miłe i sympatyczne :p  nie bójcie się (nas) chcemy was tylko poznać ;) 

2. Ferie 
     W czasie ferii zimowych zorganizowaliśmy 6 turnusów wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży. 

Dwa turnusy odbyły się w Drohiczynie, a 4 w górach (Poronin, Murzasichle i Biały Dunajec x 2).                       

Podczas tych ferii łącznie wypoczywało 244 osób, które korzystały z dofinansowania Funduszu Składkowego 

Ubezpieczeń Społecznych Rolników.                                                                                                                                          

Podczas tych ferii opiekę sprawowało 21 wychowawców, a nad programem formacyjnym czuwali                      

ks. Grzegorz Terpiłowski oraz ks. Sylwester Falkowski. 

3. Modlitwa w intencji życia poczętego 
     Dołączyliśmy do inicjatywy Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Legnickiej która podjęła                                          

po raz kolejny sztafetę modlitwy w intencji życia poczętego. My również chcemy się włączyć                                

w tą inicjatywę dlatego też w dniu 31.03.2017 w godz. 19.00-20.00 będziemy modlić się w intencji życia 

poczętego. Zachęcamy aby jak największa liczba oddziałów, w tym dniu zorganizowała spotkanie swojego 

oddziału i włączyła się w tą modlitewną inicjatywę. 

 

4.Ośrodek NOE w Broku 

     Już niebawem ruszy kolejny sezon w Nadbużańskim Ośrodku Edukacji w Broku. W tym miejscu warto 

przypomnieć, że obowiązki Dyrektora Ośrodka NOE od tego sezonu pełni Łukasz Zębrowski. 

Jak co roku będzie potrzebna wasza pomoc! W dniach 31.03 – 02.04.2017 r. odbędzie się sprzątanie Ośrodka 

przed rozpoczęciem sezonu. Osoby chętne do pomocy proszone są o zgłaszanie się do biura KSM 

telefonicznie lub mailowo. 

      Zachęcamy  również do organizowania rekolekcji, wyjazdów integracyjnych, oraz do wspólnego 

spędzania czasu w Nadbużańskim Ośrodku Edukacji w Broku. Na terenie Ośrodka znajduje się park linowy, 

boisko do piłki siatkowej i nożnej, siłownia, wypożyczalnia kajaków, rowerów, gokarty na pedały oraz pełna 

baza noclegowo-żywieniowa. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

W razie rezerwacji i większej ilości informacji prosimy o kontakt z : Łukasz Zębrowski nr. tel.: 517 422 244 

 

5.Festiwal  
     „Idźcie i głoście ” – pod tym hasłem w dniach: 13 – 14 maja br. w Bielsku Podlaskim odbywać                    

się będzie tegoroczny XXIV Festiwal Piosenki Religijnej i Patriotycznej „Śpiewajmy Panu” Podlasie 2017. 

Dzieci i młodzież z Podlasia już od ponad 20 lat prezentują swoje zdolności szerokiej publiczności, 

uczestnicząc w tym wydarzeniu. Organizatorem jest Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji 

Drohiczyńskiej, które także w tym roku chce odkrywać talenty muzyczne młodego pokolenia naszej Diecezji. 

Serdecznie zapraszamy do udziału w Festiwalu wszystkich młodych ludzi, którzy chcą śpiewać na chwałę 

Boga i Ojczyzny. Czekamy na dzieci i młodzież, którzy pasjonują się muzyką i pragną dzielić zainteresowania 

z innymi. Chcemy chwalić Pana śpiewem dzieci i młodzieży w tej małej Ojczyźnie, którą jest nasza Diecezja. 
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6. Kurs Wychowawcy i Kierownika 
     W tym roku już po raz kolejny mamy zamiar zorganizować Kurs Wychowawców i Kurs Kierowników 

obozów dla dzieci i młodzieży, zachęcamy, aby każdy kto chce, ma ukończone 18 lat oraz ukończoną szkołę 

średnią bądź jest w klasie 3 LO lub 4 Technikum, a w wakacje chciałby wyjechać z dziećmi na obóz zrobił 

taki kurs. Więcej informacji o terminie, miejscu oraz koszcie pojawi się już wkrótce na stronie:                      

www.ksm-drohiczyn.pl lub tel. 85 655 77 55 

7. Wakacje KSM 
     Jak co roku KSM będzie organizował wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z terenów naszej diecezji        

jak i spoza niej. Propozycje jakie mamy na ten rok to:  

*Wakacje z Wartościami – obozy: „Dla każdego coś fajnego” które odbędą się  w Broku 

* Chcemy zorganizować Obozy formacyjno – rekreacyjne dofinansowane prze FSUSR w górach i Broku jeśli 

otrzymamy dofinansowanie.                                                                                                                                              

*Obóz Lidera – Obóz w ramach projektu Młodzi dla Środowiska, który odbędzie się w dniach 26.06. – 

02.07.2017r. w Broku. 

8. Kolejna Rada KSM 
     Serdecznie zapraszamy na nasze comiesięczne spotkanie , które odbędzie się 20.04.2017 w Drohiczynie  

Na zgłoszenia czekamy do 18.04.2017r pod nr 85 655 77 55 lub e-mail ksm@ksm-drohiczyn.pl. 

9. Ważność Oddziałów                                                                                                                                   
Przypominamy i prosimy o zwrócenie uwagi na fakt czy każdy Oddział ma jeszcze Ważność Oddziału.           

Jeśli tak to do kiedy, a jeśli nie to czemu jeszcze do Biura KSM nie wpłyną Protokół z Wyborów do 

Kierownictwa Oddziału ? ;)  

Oddziały, które obecnie posiadają ważność to:                                                                                                        

Brańsk, Chojewo, Hajnówka, Kamionna, Korytnica, Miedzna, Miłkowice Maćki, Ostrówek, Sarnaki, 

Siemiatycze, Stoczek Węgrowski, Węgrów, Szkolne Koło w Glinniku oraz Kleryckie Koło przy WSD.                                   

Pozostałe prosimy o przeprowadzenie wyborów i dostarczenia protokołu. 

10.Informacje na stronę 
Prosimy o przesłanie aktualnych zdjęć oraz opisów oddziałów do umieszczenia w zakładce oddziału na naszej 

stronie internetowej. 

 

Zachęcamy do przesyłania artykułów oraz zdjęć z wydarzeń z życia oddziału. Prosimy nie przesyłać więcej 

niż 10 zdjęć do jednego wydarzenia/ akcji, ponieważ nasza strona internetowa nie pozwala na to. 

11. Wolne wnioski 
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