
str. 4,5str. 3

Miesięcznik rozdawany bezpłatnie nr 03 (55) marzec 2014 r.
nakład 800 egz., ISSN 2080–1149

Grupowa i 
indywidualna 
aktywizacja zawodowa

X Gminny Przegląd 
Zespołów Zapust-
nych w Rakach

Zajęcia z doradcą zawodowym 
w ramach projektu
„Nowe umiejętności – nowa 
szansa” 2014

X Gminny Przegląd Zespo-
łów Zapustnych organizowa-
ny przez Wójta Gminy Krasno-
sielc, GOK, PSP Raki i lokalna 
społeczność odbył się 2 marca 
2014 roku.

Gminny Dzień Kobiet 

Podczas wspólnego wieczo-
ru panie miały okazję pobyć ra-
zem, porozmawiać, poczęstować 
się słodkościami, a także obejrzeć 
specjalnie dla nich przygotowane 
atrakcje sceniczne. Utwór Sylwii 
Grzeszczak przygotował Dawid 
Dzięcioł, który wykonał z dedy-
kacją go wszystkim paniom. Na-
stępnie wystąpiło męskie trio: Ja-
kub Mikulak, Rafał Wilkowski i 
Krzysztof Czarnecki, którzy wy-
konali wielogłosowo utwór Czer-
wonych Gitar „Nie spoczniemy”. 
Po ich występie na scenie poja-
wił się zespół w stylizacji na la-
ta 70-tych. Repertuar składał się 
z bardzo popularnych piosenek 

z tego okresu: Nie zadzieraj no-
sa, Małgośka, Malowany dzban-
ku, które bardzo chętnie śpiewały 
uczestniczki naszego spotkania.

 Dzień Kobiet w Gmi-
nie Krasnosielc był obchodzony 
4 marca, w „ostatki”, dla tego też 
panie skorzystały z możliwości, 
by ostatniego dnia przed rozpo-
czynającym się Wielkim Postem 
ruszyć w tany.

 Spotkanie z okazji Dnia 
Kobiet odbywało się w Krasno-
sielcu po raz piąty, a obserwując 
drogie panie, odnoszę wrażenie, 
że nie było to spotkanie ostatnie 
z tego cyklu. 

BEATA HEROMIŃSKA

Ponad 80 pań skorzystało z zaproszenia na coroczną imprezę organizowaną w GOK 
z okazji Dnia Kobiet. Spotkanie rozpoczął Wójt Gminy składając najlepsze życzenia 
wszystkim paniom. Wyrecytował wiersz o kobietach, a następnie wraz z wice-przewod-
niczącym Rady Gminy wręczyli wszystkim paniom kwiaty z okazji ich święta. 
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Celem spotkania było bezpo-
średnie zachęcanie społeczności 
lokalnej do aktywnego aplikowa-
nia o środki unijne. Wszystkim za-
interesowanym pani Beata Błasz-
czak udzieliła informacji na temat 
Programów Operacyjnych reali-
zowanych w ramach Narodowej 

Strategii Spójności oraz przekaza-
ła kompleksowe informacje, w ja-
ki sposób starać się o dotację unij-
ną. Każdy z uczestników otrzymał 
materiały informacyjno – promo-
cyjne odpowiednio do tematyki, 
którą był zainteresowany.

T.PARCIAK

Gmina Krasnosielc zakupi-
ła nowy ciągnik marki ZETOR 
wraz z wozem asenizacyjnym 
na łączną kwotę ok. 171 tys. 
zł. Zakupiony ciągnik jest ma-
szyną wielozadaniową i wraz 
wozem asenizacyjnym będzie 
służył do obsługi gospodarki 
ściekowej. Jednocześnie cią-
gnik będzie wykorzystywa-
ny do utrzymania porządku 
i drobnych robót na terenie 
gminy, co przyczyni się do 
większych możliwości w za-
kresie wykonywanych przez 
gminę prac.

Zakup ww. sprzętu stanowi 
jeden z elementów II etapu pro-

jektu pn: „Poprawa stanu go-
spodarki wodno – ściekowej w 
Gminie Krasnosielc”, na reali-
zację którego pozyskano środki 
w wysokości 75% kosztów kwa-
lifikowalnych w ramach PROW 
2007-2013. 

W I etapie wyposażono stację 
uzdatniania wody w Drążdże-
wie Małym w agregat prądo-
twórczy oraz wymieniono sieć 
wodociągową w Krasnosielcu.

Jeszcze w tym roku powsta-
nie na terenie gminy ok. 80 
przydomowych oczyszczalni 
ścieków. Wartość całego projek-
tu wynosi ok. 3 mln. 306 tys. zł. 

T.PARCIAK

W dniu 4 kwietnia w Urzędzie Gminy odbyły się bezpłatne konsultacje indywidualne dotyczące możliwo-
ści pozyskania dofinansowania unijnego, z których skorzystali pracownicy urzędu, przedsiębiorcy oraz oso-
by zamierzające otworzyć działalność gospodarczą. 
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Ośrodek Pomocy Społecznej po 
raz kolejny realizuje projekt pod na-
zwą „Nowe umiejętności – nowa 
szansa” współfinansowany ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecz-
nego.

Nabór uczestników zakończył 
się 7 marca 2014r. Komisja rekru-
tacyjna na podstawie zgromadzo-
nych dokumentów wyłoniła grupę 
beneficjentów ostatecznych, którzy 
spełniali wszystkie niezbędne wy-
magania kwalifikacyjne. 

W tegorocznym projekcie bie-
rze udział 15 osób, w tym dwie 
uczestniczki kontynuują udział  
w projekcie, ponieważ skorzystały z 
możliwości uzupełnienia wykształ-
cenia. W latach poprzednich rozpo-
częły edukację na poziomie ponad-
gimnazjalnym i policealnym. 

P i e r w s z e  s p o t k a -
n i e  i n f o r m a c y j n o - 
organizacyjne z uczestnikami od-
było się 24 marca 2014r. Koordy-
nator projektu omówiła najważ-
niejsze kwestie dotyczące działań 
projektowych. Beneficjenci osta-
teczni podpisali deklaracje uczest-
nictwa w projekcie, niezbędne 
oświadczenia oraz zapoznali się z 
regulaminem. Podczas spotkania 
przybliżono uczestnikom cel pro-
jektu, omówiono charakter szkoleń 
i kursów oraz harmonogram zajęć.

Osoby zakwalifikowane do 
udziału w projekcie będą objęte 

kompleksowym wsparciem. Dzia-
łania podejmowane w ramach za-
jęć projektowych mają na celu pod-
niesienie kwalifikacji zawodowych 
oraz wyposażenie uczestników w 
nowe umiejętności, które zwiększą 
ich szanse na rynku pracy. 

Pierwsze zajęcia grupowe z 
doradcą zawodowym odbyły się 
28 marca 2014r. Działania pro-
jektowe rozpoczęły się od in-
dywidualnej i grupowej akty-
wizacji zawodowej. Zajęcia ze 
specjalistą pozwolą na określe-

nie preferencji i predyspozycji 
zawodowych oraz potencjału 
zawodowego uczestników. Za-
jęcia prowadzone są w formie 
warsztatów z wykorzystaniem 
różnych metod i form pracy. Po-
dejmowane działania dostoso-
wane są do potrzeb uczestników. 
Beneficjenci ostateczni zdobędą 
wiedzę dotyczącą zasad funkcjo-
nowania rynku pracy, redago-
wania dokumentów aplikacyj-
nych oraz reguły prawidłowego 
przygotowania się do rozmowy 
kwalifikacyjnej. Dla każdego  
z uczestników przewidziane są 
indywidualne konsultacje z do-
radcą zawodowym, które pomogą 
 w pokonywaniu barier związa-
nych z poszukiwaniem pracy.

Kolejną formą wsparcia będą zaję-
cia z psychologiem. Pozostałe kursy 
i szkolenia będą przebiegały zgod-
nie z harmonogramem przedstawio-
nym uczestnikom podczas spotka-
nia organizacyjnego.

Uczestnicy pokładają nadzie-
ję, że udział w projekcie przyczy-
ni się do zmiany ich sytuacji ży-
ciowej. Są zmotywowani i chętni 
do działania. Cały zespół projek-
towy ma nadzieję, że podobnie, 
jak w poprzednich latach działa-
nia podejmowane w ramach pro-
jektu będą satysfakcjonujące dla 
uczestników. 

PRACOWNIK SOCJALNY 
MAGDALENA KOŁODZIEJCZYK

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodzinnym 

oraz wesołego Alleluja 
w imieniu własnym, Rady Gminy Krasnosielc i pracowników Urzędu Gminy 

Grupowa i indywidualna aktywizacja zawodowa –
zajęcia z doradcą zawodowym w ramach projektu

„Nowe umiejętności – nowa szansa” 2014

życzy: 
Wójt Gminy Krasnosielc 

Paweł Ruszczyński 
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X Gminny Przegląd Zespołów Zapustnych organizo-
wany przez Wójta Gminy Krasnosielc, GOK, PSP Raki i 
lokalną społeczność odbył się 2 marca 2014 roku.

Przybyli zapustnicy ruszyli, jak co roku, z posesji Pani 
Marii Słoniawskiej prowadzeni przez niezawodne jed-
nostki straży pożarnej z Raków i Wólki Drążdżewskiej. 
Barwny korowód zapustny przemierzył trasę aż do remi-
zy strażackiej, gdzie rozgościł się na dobre. Prowadząca 
Przegląd Małgorzata Regulska w stroju cyganki, zapo-
wiadała na scenę kolejnych zapustników. W tym roku z 
programem zapustnym prezentowało się sześć zespołów.

Zespół z Publicznego Gimnazjum w Krasnosielcu 
przedstawił „Karnawał w Rakach”. Grupa ze szkoły 

podstawowej w Krasnosielcu parodiowała Kopciuszka, 
a grupa amelińska zaprezentowała mały spektakl ko-
mediowy pt.: „Niech żyją zapusty”. Wystąpili również 
uczniowie szkoły podstawowej w Drążdżewie i Rakach 
oraz zespół składający się z dorosłych „Rakowianie”, któ-
ry przygotował program opowiadający o problemach i 
radościach lokalnego społeczeństwa. Tradycyjnie zespo-
ły zapustne otrzymały od organizatorów atrakcyjne na-
grody rzeczowe. Wręczono również nagrody uczestni-
kom karnawałowego konkursu plastycznego, do którego 
zgłoszono aż 138 prac.

BEATA HEROMIŃSKA

X Gminny Przegląd
Zespołów Zapustnych
 w Rakach
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W niedzielne popołudnie 23 
marca w Gminnym Ośrodku Kul-
tury w Krasnosielcu spotkali się 
miłośnicy puzzli. Po raz pierwszy 
zostały zorganizowane rozgryw-
ki drużynowe w układaniu puzzli 
na czas. Regulamin określał ilość 
osób w drużynie oraz kategorię, 
czyli ilość elementów do ułożenia: 
260 lub 500. „Popołudnie z puz-
zlami”, to konkurs odbywający się 
w ramach kampanii „Postaw na 
rodzinę”. W rozgrywkach wzięło 
udział 11 drużyn: dzieci z rodzica-
mi, dziadkami, rodzeństwo i gru-
py przyjaciół.

W kategorii 260 elementów 
pierwsze miejsce zajęła drużyna 
nr.6 tj. Aleksandra Pichała, Julia 
Grabowska, Aleksandra Szewczak 
i Jadwiga Pichała. Zwycięski ob-
razek „Księżniczki” ułożyły w 30 
minut. Miejsce drugie zajęły dwie 
Aleksandry Rykaczewskie ( to nie 
pomyłka). Ułożyły „rodzinkę Ku-
busia Puchatka „ w 38 minut. Miej-
sce trzecie zajęła rodzina Gałązka 
Agnieszka, Oliwia, Adam i Ewa. 
Ich wynik to 43 minuty.

W drugiej kategorii, tj. 500 ele-
mentów puzzli pierwsze miejsce z 
bardzo dobrym czasem zajęła dru-
żyna nr. 2 w skład której wchodzą: 
Aleksandra Rogala, Karolina Fe-

renc, Barbara Szewczak i Barba-
ra Rogala. Ich wynik to 1,15 godz. 
Miejsce drugie zajęła zdobyła dru-
żyna nr 3. Katarzyna Ptak, Mar-
ta Szewczak, Anna Ptak i Aneta 
Ptak. Miejsce trzecie zajęła druży-
na nr. 10 Karol Deptuła, Katarzy-
na Majkowska, Sebastian Deptułą 
i Anita Kuciej. 

Wszyscy uczestnicy otrzyma-
li nagrody. Były to puzzle na 1000 
elementów.

Organizator „Popołudnia z puz-
zlami” zaprasza wszystkich miło-
śników układanek do intensyw-
nych treningów. Kolejne edycje 
potyczek z puzzlami przed nami.

BEATA HEROMIŃSKA

Obecnie dostęp do artykułów 
spożywczych, które nazywane 
są niezdrowymi jest łatwiejszy 
niż kiedykolwiek wcześniej. Ko-
lorowe opakowania i atrakcyjne 
promocje kuszą konsumentów 
na każdej półce sklepowej. Każ-
dy wie jak trudno odmówić sobie 
kolejnej porcji słodkości. Dlatego 
tak ważne jest budowanie wśród 
najmłodszych postawy zdrowego 
stylu życia. Wiedzą o tym wycho-
wawczynie w Publicznym Samo-
rządowym Przedszkolu w Kra-
snosielcu. 

18 marca w przedszkolu gościł 
Teatrzyk z Białegostoku. Wysta-
wił dla dzieci przedstawienie pt. 
„Krasnal Łakomczuszek”. Przed-
szkolaki poznały krasnala z du-
żym brzuszkiem, który kochał 
słodycze, colę, frytki i hambur-
gery. Bohater wzbudził sympatię 

młodych widzów, ale nie podobał 
im się jego styl życia. Białostoc-
cy aktorzy pokazali, jakie mo-
gą być konsekwencje spożywa-
nia nadmiernej ilości słodyczy w 
połączeniu z brakiem ruchu. Na 
szczęście, krasnal zmienił swoje 
przyzwyczajenia. Przedstawienia 
o takiej tematyce są bardzo ważne 
w kształtowaniu poprawnych po-
staw wśród dzieci.

ANNA DALIGA 
NAUCZYCIEL PRZEDSZKOLA

Popołudnie 
z puzzlami

Krasnal Łakomczuszek 
w krasnosielckim 
przedszkolu
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Powitanie wiosny
Uczniowie gminnych szkół oraz 

przedszkolaki powitali wiosnę. W 
Amelinie obchodzono jednocze-
śnie Dzień Samorządności, pod-
czas którego uczniowie przejęli 
władzę w szkole. Uczniowie kla-
sy VI wcielili się w rolę pedago-
gów i prowadzili zajęcia lekcyjne 
oraz sprawowali opiekę nad po-
zostałymi klasami. W drążdżew-
skiej szkole również nauczyciele 
zasiedli w uczniowskich ławkach. 
Zamiana ról przysporzyła obu 
stronom mnóstwo atrakcji. Na-
uczyciele mieli okazję doświad-
czyć jak to jest być uczniem, a dzie-
ci miały okazję przekonać się na 
czym polega praca nauczyciela. 

Tradycją szkoły podstawowej w 
Krasnosielcu stał się barwny koro-
wód wiosennie przebranych dzie-
ciaków, które z radosnymi okrzy-
kami na ustach, zaopatrzone w 
trąbki, wuwuzele, kołatki i bęben-
ki oraz samodzielnie przygotowa-

ne transparenty przemaszerowały 
ulicami Krasnosielca. Jak zwykle 
korowód wzbudzał niemałe za-
ciekawienie i wywoływał uśmie-
chy na twarzach przechodniów i 
kierowców.

Przedszkolaki z Drążdżewa 
bardzo niecierpliwie czekały na 
Wiosnę. Po śniadaniu udały się z 
kukłą Marzanny na ostatni spa-
cer. Dumnie niosły ją przez Drąż-
dżewo, by wypędzić stąd w koń-
cu zimę. Następnie pożegnały się 
z nią na boisku szkolnym. Krasno-
sielckie maluchy z kolei wrzuciły 
Marzannę do rzeki, a rozpoczyna-
jąca się astronomiczna wiosna ob-
darowała je lizakami i radosnymi 
nastrojami.

Cały dzień przebiegł w wesołej 
atmosferze, a ciepła słoneczna po-
goda pomogła uwierzyć, że wio-
sna naprawdę dotarła do naszej 
gminy

REDAKCJA

Rozmaitości
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TENIS  STOŁOWY

29 marca w Łysych odbyły się 
Mistrzostwa Międzypowiatowe 
w Drużynowym Tenisie Stoło-
wym – gimnazjada. Nasz powiat 
reprezentował mistrz powiatu, 
t.j. PG Krasnosielc w składzie: 
Adrian Klik i Artur Larenta – na-
uczyciel Grzegorz Gałązka. Do 
rozgrywek przystąpiło 10 najlep-
szych drużyn z dawnego woje-
wództwa ostrołęckiego. Najlep-
szą okazała się nasza drużyna, 

która pokonala wszystkich w 
pięknym stylu i uzyskała awans 
do XVI Finału Mazowieckich 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej, któ-
rego organizatorem w tym roku 
będzie SZS Radom.

30 marca w Gąsewie odbył 
się XIII Środowiskowy Turniej 
Tenisa Stołowego, w którym 
wzięli udział uczniowie z Gim-
nazjum w Krasnosielcu, grając 
w kategorii OPEN. Wyniki na-

szych uczniów to: III miejsce – 
Artur Larenta, IV miejsce Adrian 
Klik. Chłopcy otrzymali nagro-
dy rzeczowe i pamiątkowe dy-
plomy. Poza tym zdobyli bogate 
doświadczenie grając ze starszy-
mi, silniejszymi zawodnikami. 
To był ich udany start.

5 kwietnia w Nagoszewie od-
był się Turniej im. Strzałkowskie-
go. Prawo startu w tym turnieju 
miało sześciu najlepszych za-

wodników z powiatu. Gimna-
zjum w Krasnosielcu reprezen-
towali uczniowie: Adrian Klik i 
Artur Larenta.

Był to kolejny bardzo udany 
start naszych tenisistów. Oby-
dwaj uzyskali awans do Fina-
łu Wojewódzkiego Turnieju im. 
Strzałkowskiego. 

Gratuluję chłopcom i życzę 
dalszych sukcesów.

GRZEGORZ GAŁĄZKA


