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Przegląd 
kolęd 

i pastorałek
13. stycznia 2013 r. w Gminnym Ośrodku Kultury  
w Krasnosielcu odbył się „Przegląd Kolęd i Pastorałek”.  
O godz. 14:00 sala widowiskowa wypełniona była publicz-
nością po brzegi.

Dofinansowanie na 
przebudowę drogi 
w Krasnosielcu 
i Nowym Sielcu

15 stycznia Wojewoda Mazowiec-
ki zatwierdził ostateczną listę 
rankingową wniosków...

Nowy system 
gospodarowania 
odpadami 
komunalnymi 
w Gminie 
Krasnosielc.

Przegląd rozpoczął się uro-
czym występem przedszko-
laków z Publicznego Samo-
rządowego Przedszkola w 
Krasnosielcu, które wystawi-
ły jasełka. Przepiękne, śnież-
no-białe anioły, Józef i Maryja 
z Dzieciątkiem, pasterze i kró-
lowie zachwycali zgromadzoną 
publiczność swoim talentem ak-
torskim, wokalnym, ale przede 
wszystkim naturalnym wdzię-
kiem. W dalszej części spo-

tkania prezentowali się soliści 
i zespoły ze wszystkich szkół 
podstawowych i gimnazjum z 
terenu naszej gminy. Z wielką 
przyjemnością słuchano pięk-
nych kolęd i pastorałek. Podczas 
Przeglądu rozbrzmiewały nie 
tylko tradycyjne kolędy ale rów-
nież, pojawiły się ich uwspół-
cześnione aranżacje oraz miłe 
dla ucha nowe pastorałki. 

Wszyscy uczestnicy Przeglą-
du otrzymali pamiątkowe dy-

plomy oraz drobne upominki.
Orga n i zatorz y dz iękują 

wszystkim opiekunom i rodzi-
com za przygotowanie dzieci 
do udziału w uroczystości oraz 
wzorową frekwencję w spotka-
niu. Jest to z pewnością dobra 
okazja ku temu, by przekazy-
wać pozytywne wartości młod-
szemu pokoleniu i jednocześnie 
podtrzymywać tradycję.

BEATA HEROMIŃSKA



Z życia samorządu

Z sesji

Dofinansowanie na 
przebudowę drogi w 
Krasnosielcu i Nowym Sielcu

Sesja Rady Gminy 
i modernizacja dróg

Śniadanka dla pierwszoklasistów
2 Z życia samorządu 3

Wśród zakwalifikowanych 
wniosków zaledwie 14 dotyczy 
dróg powiatowych  a 18 dróg 
gminnych. Na 13 miejscu listy 
znalazł się projekt „Usprawnie-
nie komunikacji z drogą powia-
tową nr 2132 Krasnosielc – Pieni-
ce – Młynarze oraz wojewódzką 
nr 544 Mława – Ostrołęka po-
przez przebudowę ciągu komu-
nikacyjnego w miejscowościach: 
Nowy Sielc i Krasnosielc”. In-
westycja obejmuje przebudowę 
ulicy Wschodniej w Krasnosiel-
cu, aż do drogi powiatowej nr 
2132W oraz drogę prowadzącą 

przez nowo powstające osiedle 
mieszkaniowe w Nowym Sielcu. 
Łączny odcinek planowany do 
przebudowy wynosi ok. 1 km. 
Ponadto powstaną chodniki i za-
toki postojowe przy cmentarzu. 
Zostaną wyznaczone przejścia 
dla pieszych, dodatkowo ozna-
kowane migającymi światłami 
ostrzegawczymi, które zasilane 
będą energią słoneczną przez 
zastosowanie źródeł solarnych. 
W projekcie zaplanowano też 
wymianę opraw oświetlenia 
ulicznego. Realizacja inwestycji 
przyczyni się do poprawy bez-

pieczeństwa wszystkich użyt-
kowników dróg i usprawnienia 
połączeń dróg lokalnych z dro-
gami publicznymi wyższej kate-
gorii. Wpłynie też na ulepszenie 
dostępności lokalnych ośrodków 
gospodarczych i instytucji pu-
blicznych. Wartość zadania zo-
stała oszacowana na ok. 1 mln 
305 tys. zł, a dofinansowanie sta-
nowić będzie 50% kosztów. Prace 
remontowe rozpoczną się praw-
dopodobnie w czerwcu. Odbiór 
drogi do użytku planuje się naj-
później w październiku b.r.

AGNIESZKA POKORA

Wójt poinformował zebra-
nych, że gmina ubiega się o do-
tację ze środków związanych z 
wyłączeniem z produkcji grun-
tów rolnych na przebudowę 
drogi w miejscowości Przytu-
ły. Koszt zadania wynikający z 
kosztorysu inwestorskiego wy-
nosi około 205  000 zł. Dofinan-
sowanie jakie można zdobyć z 
Urzędu Marszałkowskiego wy-
nosi maksymalnie 50% całości 
inwestycji.

Powiadomił również, że Sta-
rosta zadeklarował dokończenie 

w roku 2013 modernizacji drogi 
powiatowej w miejscowości Bu-
dy Prywatne oraz że złożony zo-
stanie wniosek do Urzędu Mar-
szałkowskiego w celu dalszej 
modernizacji drogi powiatowej 
z Papiernego Borku do Perzank.

Zaznaczył również, że gmina 
zamierza wykonać kolejną doku-
mentację projektowo - kosztory-
sową na przebudowę ulic w Kra-
snosielcu: Rynek, Młynarskiej, 
Polnej i Przejściowej, w celu zło-
żenia wniosku o dofinansowa-
nie w kolejnym naborze Naro-

dowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych.

 Na sesji radni podję-
li jednogłośnie uchwały doty-
czące zatwierdzenia Gminnego 
Programu Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alko-
holowych na 2013 r., zniesienia  
pomnika przyrody w miejsco-
wości Karolewo i wprowadzenia 
zmian w budżecie Gminy Kra-
snosielc na 2013 r.

M. JANOWSKA

 Badania naukowe dowiodły, 
że  dzieci, które co dzień jedzą 
dobrze skomponowane śniada-
nia potrafią się lepiej skoncen-
trować i osiągają lepsze wyniki 
w nauce. Wynika z nich ponad-
to, że jedzenie śniadań poprawia  

odporność. W trosce o uczniów, 
którzy we wrześniu ubiegłego 
roku rozpoczęli edukację szkol-
ną Wójt gminy w partnerstwie z 
Bankiem Spółdzielczym w Kra-
snosielcu przyłączył się do akcji 
„Śniadanka dla pierwszoklasi-

stów”, której patronat sprawował 
Kurier Makowski. W ramach ak-
cji zakupiono kolorowe pudeł-
ka śniadaniowe dla wszystkich 
pierwszaków z terenu Gminy 
Krasnosielc. W każdej śniada-
niówce uczniowie klas pierw-

szych znaleźli drobne „co nie-
co” dla zaspokojenia małego 
głodu. Pudełka wręczyły dzie-
ciom Zastępca Wójta – Graży-
na Rogala i Wiceprezes Banku – 
Zofia Kuciej. 

AGNIESZKA POKORA

W skrócie ►►►
► 8. stycznia ogłoszono przetarg na wy-

mianę sieci wodociągowej w Krasnosielcu, 
która stanowi jeden z elementów projektu 
„Poprawa stanu gospodarki wodno - ściekowej 
w Gminie Krasnosielc”. Termin składania ofert 
upłynął 23. stycznia. Do przetargu przystąpiło 
6 oferentów. Najtańszą ofertę złożyło Przed-
siębiorstwo Wielobranżowe ZIEJA z Łomży 
proponując za wykonanie zadania cenę 849 
859,18 zł brutto. Prace mają trwać od 1 marca 
do końca maja bieżącego roku.

► 11. stycznia rozpoczęto postępowanie 
przetargowe dotyczące modernizacji SUW w 
Drążdżewie Małym, która również jest częścią 
wspomnianego wcześniej projektu. Zaintere-
sowanie realizacją inwestycji wykazało 5 firm, 
spośród których najniższą cenę – 76 781,61zł 
– zaproponowało Szwedzkie Biuro Techniczne 
z Warszawy. Umowa z wykonawcą została 
podpisana. Zakończenie prac planuje się na 
30 kwietnia.

► 11. stycznia wystąpiono z zapytaniem 
ofertowym do trzech potencjalnych wyko-
nawców o przedstawienie oferty cenowej 
na pełnienie funkcji inspektora nadzoru in-
westorskiego przy realizacji II etapu zadania: 
„Rekultywacja gminnego składowiska odpa-
dów w m. Krasnosielc Leśny”. Na zapytanie 
odpowiedział tylko jeden zainteresowany, 
który za pełnienie  nadzoru nad inwestycją 
zaoferował cenę 3 500 zł.

► 21. stycznia został ogłoszony przetarg 
na „Budowę chodnika wraz z parkingiem i   
remontem oświetlenia w miejscowości Drąż-
dżewo Małe”. Konkurowało ze sobą 7 firm, 
jednak najtańszą ofertę złożyła Firma Dro-
gowo - Budowlana „AMSTONE” z Brzozówki, 
która zobowiązała się wykonać zadanie za 137 
224,10 zł. Inwestycja ma zostać zakończona do 
30 października. AGNIESZKA POKORA

15 stycznia Wojewoda Mazowiecki zatwierdził ostateczną listę rankingową wniosków złożo-
nych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - 
Dostępność - Rozwój. Znalazły się na niej 162 zadania - 54 w części dotyczącej dróg powiatowych 
i 108 w części dotyczącej dróg gminnych.

29 stycznia br. odbyła się XXVI Sesja Rady Gminy Krasnosielc, której tematem przewodnim 
była modernizacja dróg na terenie gminy.

Śniadanie jest najważniejszym posiłkiem w  ciągu dnia. Powinno być spożywane przed wyjściem z  domu zwłaszcza przez dzieci. 
Natomiast drugie śniadanie powinno być uzupełnieniem energii i  składników odżywczych w ciągu dnia w  szkole.

Wsparcie 
z funduszu 

prewencyjnego 
PZU SA

Gmina Krasnosielc pozyskała 
dofinansowanie w z Funduszu 
Prewencyjnego PZU S.A. na za-
kup 10 par obuwia specjalistycz-
nego WZ 418 dla strażaków. Cał-
kowita wartość zakupu wyniosła 
5  346,00 zł. natomiast środki po-
zyskane na ten cel to 5 000,00 zł.

INFORMACJA
Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnosielcu w związku z realizacją projektu systemowego pod nazwą „NOWE UMIEJĘTNOŚCI – NOWA SZANSA” w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej 
integracji przez ośrodki pomocy społecznej

przypomina o trwającym naborze

osób chętnych   do   kolejnej edycji projektu. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i skierowany   jest do:
-	 osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej   z terenu gminy Krasnosielc, 
-	 zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym bezrobotnych , nieaktywnych zawodowo lub zatrudnionych, 
-	 będących w wieku aktywności zawodowej (przedział wiekowy 25-60 lat). 

Dla   uczestników projektu   w okresie od   marca 2013 roku do listopada 2013 roku zaplanowane są między innymi :  
-	 indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe,
-	 indywidualne i grupowe poradnictwo psychologiczne , 
-	 kursy zawodowe według indywidualnych predyspozycji (możliwość kursu prawa jazdy kat. C 
-	 kurs prawa jazdy kat. B. 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie   wykazujące   chęć     zmiany swojej sytuacji   życiowej i spełniający powyższe kryteria mogą zgłaszać się do pracowników socjalnych   
w OPS w Krasnosielcu do dnia 28 lutego 2013 roku.

KOORDYNATOR PROJEKTU
ANNA MALUCHNIK

„NOWE UMIEJĘTNOŚCI – NOWA SZANSA”
Projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnosielcu współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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Nowy system 
gospodarowania odpadami 

komunalnymi 
w Gminie Krasnosielc.

mi kraju lub miejscem stałego zameldowania.
• oświadczenie o pracy poza miejscem stałego zameldowania 

wraz z dokumentem lub oświadczeniem potwierdzającym 
zamieszkiwanie w miejscu pracy.

5. Na terenie gminy Krasnosielc funkcjonował będzie dualny 
system segregacji odpadów z podziałem na: „mokre”, „suche”.

Do pojemnika lub worka na odpady „mokre” należy wrzucać: reszt-
ki żywności, resztki po kawie, herbacie (fusy), skorupki po jajkach 
i orzechach, zużyte ręczniki papierowe i chusteczki higieniczne, 
mokry zabrudzony papier, odpady kuchenne, resztki i obierki z 
owoców i warzyw oraz inne odpady nadające się do kompostowa-
nia, czyli biodegradowalne.  W przypadku odpadów „mokrych” i 
odpadów zielonych wszystkich tzw. biodegradowalnych  zaleca-
ne jest zbieranie i gromadzenie na przydomowych kompostowni-
kach. Takie zagospodarowanie w.w. odpadów spełnia wymóg se-
lektywnego zbierania odpadów.

Do pojemnika lub worka na odpady „suche” należy wrzucać wszel-
kie opakowania z papieru i tektury, pudełka, butelki plastikowe, 
reklamówki, folie, puszki aluminiowe i z metali żelaznych, pojem-
niki po produktach mlecznych, kartony po napojach, gazety, tek-
stylia opakowania drewniane, szkło, odpady wielomateriałowe. 

6. Właściciele nieruchomości, którzy nie zadeklarują segregacji 
odpadów komunalnych pozbywać się będą zmieszanych od-
padów komunalnych.

7. Przedsiębiorca wyłoniony przez gminę w drodze przetargu 
będzie odbierał od mieszkańców odpady komunalne zmie-
szane i zbierane selektywnie 1 raz w miesiącu Szczegóło-
wy harmonogram zostanie przedstawiony mieszkańcom po 
rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy z wykonaw-
cą (przedsiębiorcą) na wywóz i zagospodarowanie odpadów.

8. Ponadto gmina realizować będzie zbiórkę innych odpadów 
powstających na nieruchomościach takich jak: meble i odpady 
wielkogabarytowe, odpady elektryczne i elektroniczne ,zuży-
te opony  itp. Odpady te będą odbierane w zależności od po-
trzeb poprzez zorganizowanie zbiórki, o której mieszkańcy zo-
staną zawiadomieni z wyprzedzeniem w sposób zwyczajowo 
przyjęty i ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu Gminy.

9. Wraz z w/w pismem każde gospodarstwo domowe otrzymu-
je deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi, którą właściciel nieruchomości lub zarząd-
ca będzie zobowiązany złożyć do Urzędu Gminy Krasnosielc 
(pokój nr 5)w terminie do dnia 31 marca 2013r. W razie nie zło-
żenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi albo powzięcia uzasadnionych wąt-
pliwości, co do danych zawartych w deklaracji, Wójt określi 
w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacun-
ki w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających 
na nieruchomościach o podobnym charakterze. 

Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nierucho-
mości niezamieszkałych: tj. placówek handlowych, administracyj-
nych, szkół, ośrodków zdrowia, barów gastronomicznych  i innych 
działalności gospodarczych, na których powstają odpady komunal-
ne odbywać się będzie na warunkach i zasadach określonych w umo-
wie pomiędzy właścicielem nieruchomości, a przedsiębiorcą odbie-
rającym odpady komunalne.

Dodatkowych informacji z ramienia gminy udziela Ewa Jaworska 
tel. 29 71  400 55. Informacje na temat nowelizacji ustawy o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach dostępne są na stronie in-
ternetowej Ministerstwa Środowiska www.mos.gov.pl/komunalne. 
O wszystkich podejmowanych działaniach będą Państwo informo-
wani na bieżąco.

4. Podstawą ustalenia wysokości opłaty będzie deklaracja złożo-
na przez właściciela nieruchomości do Urzędu Gminy w ter-
minie do 31 marca 2013 r. Wzór deklaracji stanowi załącznik 
do Uchwały Nr  XV/131/12 RG Krasnosielc z dnia 28 grudnia 
2012 r.  W deklaracji tej będzie możliwość dokonania wybo-
ru sposobu zbierania odpadów.

Opłata za odpady segregowane będzie niższa – opłaca się więc se-
gregować odpady. Opłata będzie wnoszona miesięcznie w terminie 

do 10 dnia każdego miesiąca w kasie Urzędu bądź na konto gminy 
w BS Krasnosielc. W przypadku zmiany ilości osób zamieszkujących 
wspólnie gospodarstwo domowe będzie istniała możliwość dokona-
nia korekty. Podstawą do jej wprowadzenia będzie:

• oświadczenie o pobieraniu nauki w trybie dziennym poza 
miejscem stałego zameldowania wraz  z dokumentem lub 
oświadczeniem potwierdzającym zamieszkiwanie w   miej-
scu nauki,

• oświadczenie o przebywaniu członka rodziny poza granica-

Szanowni Państwo,
W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 

r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
oraz niektórych  innych ustaw (Dz.U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897), któ-
ra w sposób zupełnie odmienny niż dotychczas, reguluje zasady go-
spodarowania odpadami komunalnymi. 

Do  1 lipca 2013 r. gminy mają obowiązek wprowadzenia nowego 
systemu gospodarki odpadami komunalnymi, polegającego na prze-
jęciu odpowiedzialności przez gminę za odpady i ustaleniu stawek 
opłat dla mieszkańców za odbiór odpadów i ich zagospodarowanie. 
Mieszkańcy nie będą indywidualnie podpisywać umów z przed-
siębiorcami na odbiór odpadów komunalnych. Zadanie to przejmie 
gmina, która w drodze przetargu wybierze firmę odbierającą i od-
powiednio zagospodarowującą odpady komunalne od wszystkich 
mieszkańców z terenu gminy. Nowy system zacznie obowiązywać 
od 1 lipca 2013 roku. Wówczas mieszkańcy będą wnosić na rzecz 
gminy opłatę za gospodarowanie odpadami. Dotychczasowe umo-
wy zawarte na odbiór odpadów z przedsiębiorcami należy wypo-
wiedzieć samodzielnie  stosownie do postanowień danej umowy. 

Obowiązki gminy:
 - od 1 stycznia 2012 – gmina prowadzi rejestr działalności regulo-

wanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców. 
Od tego dnia Wójt nie wydaje już zezwoleń na odbieranie odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości. Przedsiębiorcy, którzy 
przed wejściem w życie ustawy działali na podstawie zezwoleń zo-
bowiązani są do dnia 1 stycznia 2013 r. uzyskać wpis do rejestru. 
- do 1 stycznia 2013 r. rady gmin miały  obowiązek przyjąć no-
wy regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gmi-
ny, spójny z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami. 
- do 1 stycznia 2013 r. rady gmin zobowiązane były podjąć następu-
jące uchwały:

a) w sprawie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi;

b) w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia opłat za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi, tj. (termin, częstotliwość i tryb 
uiszczania opłaty);

c) w sprawie wzoru deklaracji, oraz terminie złożenia pierwszej 
deklaracji;

- do 1 lipca 2013 r. gmina ma obowiązek rozstrzygnąć przetarg i 
podpisać umowę na odbiór odpadów komunalnych od właścicie-
li nieruchomości.

Nowy system gospodarowania odpadami zacznie obowiązywać 
od 1 lipca 2013 r., dlatego też chcemy przybliżyć Państwu zasady, 
których będziemy musieli przestrzegać, tak aby razem wejść w no-
wy system, który zapewni właściwą realizację nałożonych na gmi-
nę obowiązków. 

1. Pierwszym i podstawowym elementem systemu jest obję-
cie wszystkich mieszkańców obowiązkiem pozbywania się 
odpadów komunalnych w sposób selektywny, tak aby móc 
spełnić nałożone przez Unię Europejską na nasz kraj pozio-
my odzysku surowców wtórnych. Odpady z terenu Gminy 
mają trafiać do regionalnej instalacji do przetwarzania od-
padów lub do instalacji zastępczej znajdującej się na terenie 
naszego województwa, wskazane w Wojewódzkim Planie 
Gospodarki Odpadami. W przypadku naszej Gminy jest to 
Region Ciechanowski.

2. Rady Gmin zostały zobligowane do przyjęcia pakietu uchwał 
regulujących gospodarkę odpadami na ich terenie. Rada Gmi-
ny Krasnosielc podjęła już stosowne uchwały. Treść uchwał 
publikowana jest na stronie www.krasnosielc.bipst.pl

3. Uchwalona przez Radę Gminy  Krasnosielc wysokość stawek 
za odbieranie odpadów komunalnych wynosi odpowiednio: 

za odpady segregowane:         5,00 zł. miesięcznie od osoby 
za odpady niesegregowane:         8,00 zł. miesięcznie od osoby
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Zuzia i Kuba odnieśli ogrom-
ny sukces, ponieważ znaleźli się 
wśród małej grupki finalistów. Z 
całego Mazowsza do etapu woje-
wódzkiego zakwalifikowało się 
tylko 5 osób.

W tym roku zadania konkur-
sowe mają formę testów, obejmu-
ją wiadomości z zakresu histo-
rii Polski i historii powszechnej 
od X do XX wieku określone w 
podstawie programowej szko-
ły podstawowej, gimnazjum i 
liceum, zagadnienia z historii 
Polski w latach 1887-1922 wy-
kraczające poza podstawę pro-
gramową szkoły podstawowej 
i gimnazjum, wiedzę dotyczącą 

oręża polskiego od X do XX wie-
ku, z uwzględnieniem znajomo-
ści broni i barwy, architektury 
obronnej, topografii wojskowej, 
heraldyki, sfragistyki, falery-
styki, literatury, muzyki i pieśni 
oraz malarstwa historycznego. 

W zgłębianiu wiedzy uczniom 
reprezentującym naszą gminę 
pomagają nauczycielki histo-
rii: Agnieszka Mikulak i Aniela 
Szewczak. 20 marca  w Warsza-
wie odbędzie się etap wojewódz-
ki konkursu.

Gratulujemy dotychczasowe-
go sukcesu i jednocześnie życzy-
my powodzenia.

REDAKCJA

Historyczne 
zmagania 
Kuby i Zuzi

Jakub Rogala uczeń klasy VI PSP w Rakach i Zuzanna Kac-
przyńska, uczennica kl. VI Publicznej Szkoły Podstawowej im. 
Edwarda Rolskiego w Drążdżewie zakwalifikowali się do etapu 
wojewódzkiego konkursu historycznego pt. „Losy żołnierza i 
dzieje oręża polskiego”, zorganizowanego pod patronatem Ma-
zowieckiego Kuratora Oświaty.

Na skrzyżowaniu kultur 
Wschodniej i Zachodniej 
cywilizacji - czyli wizyta 
w Bułgarii

Szkoła podstawowa im. Bohaterów Powstania Styczniowego 
w Rakach realizuje projekt edukacyjny pt. „Tale with Tail”  
w ramach programu Comenius - Uczenie się przez całe życie. Kra-
jami partnerskimi w tym programie są: Turcja, Włochy, Bułgaria 
i Rumunia.

Zg o d n i e  z  h a r m o n o g r a -
mem wyjazdów, w dniach 27.01-
01.02.2013, czworo uczniów ze 
szkoły w Rakach: Żaneta Skwiot, 
K. Szczepańska, J. Rogala i P. Dzik 
pod opieką Justyna Zysk, Agniesz-
ki Mikulak i Krzysztofa Czarnec-
kiego udało się do Bułgarii.

Bułgaria najczęściej kojarzy się 
Polakom z piaszczystymi wybrze-
żami, skąpanymi w słońcu i mu-
skanymi przez fale Morza Czar-
nego. Jednak delegacja szkoły 
podstawowej w Rakach odkryła 
zupełnie inną Bułgarię. Miejscem 
docelowym wizyty roboczej by-
ło miasto Kazanłyk, położone  
w Dolinie Róż. Uczestnicy wy-
jazdu pierwszy odcinek podró-
ży przebyli samolotem lądując 
w Sofii, a następnie podróżowa-
li busem, dzięki czemu mogli po-
dziwiać malownicze górskie kra-
jobrazy oraz liczne miasteczka  
i wioski.

Wizyta robocza rozpoczę-
ła się uroczystym przywitaniem 
w Przedszkolu im. J. Gagarina. 
Goście zostali przywitani przez 
nauczycieli i uczniów ciastem i 
przyprawami - nie chlebem i so-
lą. Grupa naszych reprezentantów 
miała okazję zwiedzić szkołę, ob-
serwować zajęcia, oglądać kąciki 
Comeniusa z pracami dzieci. Go-
spodarze zorganizowali dla go-
ści gry związane z bajkami, nad 

ry prezentuje eksponaty począw-
szy od epoki kamiennej i brązu,  
a skończywszy na   czasach współ-
czesnych. W dniu badań tereno-
wych w Płodiw uczestnicy zwie-
dzili cerkiew, którą zbudowano na 
cześć poległych obrońców w wal-
ce z wojskami tureckimi w latach 
1877-78. W mieście drugim co do 
wielkości w Bułgarii – grupa wy-
cieczkowiczów miała okazję po-
dziwiać pozostałości starorzym-
skiej kultury. Amfiteatr rzymski 
pozwolił przenieść się w czasy 
starożytne i wzbudził refleksję, 
że warto mieć marzenia i należy 
wierzyć w ich spełnienie. 

Wieczorne spotkania wypełnia-
ła wspólna zabawa przy dźwię-
kach muzyki: bułgarskiej, tu-
reckiej, włoskiej, rumuńskiej i 
oczywiście polskiej, która chyba 
najdoskonalej potrafi łączyć ludzi 
z różnych krajów. 

W trakcje drugiej sesji roboczej 
została również zaplanowana wi-
zyta, która tym razem odbędzie się 
w Polsce. Szkoła w Rakach będzie 
gościć obcokrajowców w kwiet-
niu 2013 roku.

Program Comenius, który reali-
zuje PSP w Rakach, to szansa dla 
uczniów i ich opiekunów na po-
znanie różnorodności kulturowej 
oraz na spojrzenie na świat ocza-
mi podróżnika.

JUSTYNA ZYSK

którymi dzieci ze szkoły w Ra-
kach pracują. Ponadto uczestni-
cy wyjazdu odwiedzili szkołę 
średnią, w której grupa teatral-
na zaprezentowała widzom au-
torską sztukę w języku angiel-
skim pt. „Women kingdom”.  
Bułgarscy partnerzy zadbali, 

aby goście mogli poznać kultu-
rę i historię ich narodu. W mie-
ście słynącym z produkcji olejku 
różanego grupa zwiedziła tracki, 
grobowiec z okresu hellenistycz-
nego z bogatymi malowidłami 
ściennymi oraz miejscowe mu-
zeum - Dom Kultury Iskra, któ-

Psy do 
adopcji

Poszukujemy nowych domów 
dla 2 psów, które zostały po-
rzucone przez właścicieli i zna-
lezione na terenie Gminy Kra-
snosielc.

Zwierzęta są przesympatycz-
ne i przyjaźnie nastawione do lu-
dzi. Pod naszą opieką znajdują 
się aktualnie 2 suczki. Obydwie 
zostały odrobaczone i zaszcze-
pione. „Łaciata” mieszka w na-
szym gminnym kojcu i niedaw-
no została mamą. Jej szczeniak 
znalazł już swoją nową rodzinę, 
a ona nadal czeka.

W domu tymczasowym na ko-
chającego pana, bądź panią, cze-
ka też przeurocza suczka – Mi-
la. Mila jest typową domatorką. 
To wesoła, wdzięczna sunia, któ-
ra w dodatku potrafi zachować 
czystość w domu. Jest wystery-
lizowana.

Wszystkich, którzy są zainte-
resowani adopcją „Łaciatej” pro-
szę o kontakt pod nr tel. 29 71-
75-073. Dodatkowe informacje 
o Mili można uzyskać dzwoniąc 
pod nr 692-781-745.

Celem Programu jest wyrówny-
wanie szans na dobry start w do-
rosłe życie młodzieży z miejsco-
wości do 20 000 mieszkańców. 

W Ogólnopolskim Konkursie 
Grantowym o dotacje do 40 000 
zł na projekty trwające 15 miesię-
cy (pomiędzy 1 lipca 2013 roku a 
30 listopada 2014 r.) mogą ubie-
gać się organizacje pozarządo-
we (zarejestrowane w formie sto-
warzyszeń i fundacji) z terenów 
wiejskich i miast do 20 000 miesz-
kańców. Termin składania wnio-
sków upływa 8 marca 2013 roku. 
Informacje o konkursie i dostęp 
do formularza aplikacyjnego znaj-
dują się na stronie internetowej: 
www.rownacszanse.pl.

Ogólnopolski 
konkurs 
grantowy 
„Równać szanse”
Polska Fundacja Dzieci i Mło-
dzieży ogłasza Ogólnopolski Kon-
kurs Grantowy w ramach Programu 
Równać Szanse 2013 Polsko – Ame-
rykańskiej Fundacji Wolności



Na sportowo i nie tylko8

Głos Gminy – Biuletyn Informacyjny Gminy Krasnosielc, miesięcznik rozdawany bezpłatnie. 
Wydawca: Urząd Gminy w Krasnosielcu, 06–212 Krasnosielc, ul. Rynek 40, tel. 29 717-50-73, fax 29 717-50-74, e-mail: 
ugkrasnosielc@post.pl, www.krasnosielc.bipst.pl, www.gminakrasnosielc.pl; Redakcja: redaktor naczelny: Agnieszka Poko-
ra; współpracują: PSP Amelin, PSP Drążdżewo, PSP Raki, ZS Krasnosielc, PBS w Krasnosielcu, Teresa Parciak, Przemysław 
Ferenc, Małgorzata Janowska, Gminny Ośrodek Kultury, Ośrodek Pomocy Społecznej.  
Projekt graficzny pisma, skład i druk: Informedia, www.informedia.pl

BYDGOSKI

PARTNER TECHNICZNY:
PARTNER TURNIEJU:

NAGRODA GŁÓWNA:
NAGRODA GŁÓWNA:

KOSZULKA PIŁKARSKA DLA KAŻDEGO TRENERA

KOSZULKA PIŁKARSKA DLA KAŻDEGO TRENERA


