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Informacja
o medalach
Medal za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie stanowi nagrodę 
dla osób, które przeżyły co 
najmniej  50 lat w jednym 
związku małżeńskim.

Maraton Czytania 
z Franklinem
Publiczna Biblioteka Samorządowa 
w Krasnosielcu nadal kontynuuje 
akcję promocji czytelnictwa wśród 
najmłodszych.

Uczniowie szkół  podsta-
wowych uczestniczyli w kon-
kursie plastyczno – literackim 
pod hasłem: „Na tropie piękna 
– Piękno miejsca, w którym 
mieszkamy” oraz w  konkursie 
ulotowym  „Mały odkrywca”.

Uczestnicy konkursu mieli 
odszukać w swoim otoczeniu 
miejsc pięknych lub tego co 
może sprawiać radość pamię-
tając, że piękno mobilizuje do 
życzliwości i otwartości na dru-
giego człowieka. Kampania za-
chęcała uczniów do rozwijania 
swoich zainteresowań i pasji, 
uczyła umiejętności zachwyca-
nia się pięknem otaczającej rze-
czywistości. Uczyła asertywno-
ści oraz aktywności w różnych 
obszarach życia bez sięgania 
po używki, wzbogacała wiedzę 
o zagrożeniach związanych z 
sięganiem po substancje psy-
choaktywne.

Do organizatorów kampanii 
- Stowarzyszenia Producentów 
i Dziennikarzy Radiowych w 
Poznaniu nadesłano wiele ty-
sięcy ciekawych prac konkur-
sowych. Z terenu naszej gminy 
laureatami zostali następujący  
uczniowie:
Konkurs plastyczny
„Na tropie piękna”:
1. Karolina Śladowska 

kl. II a PSP w Krasnosielcu
2. Natalia Bastek 

kl. III PSP w Drążdżewie
3. Dawid Ferenc 

kl. V PSP w Rakach
    

Konkurs literacki 
„Na tropie piękna”:
1. Aleksandra Ostrowska 

kl. V PSP w Rakach
2. Martyna Rutkowska 

kl. VI PSP w Drążdżewie

Konkurs ulotowy 
„Mały odkrywca”:
1. Julia Jaworska

PSP w Krasnosielcu

Uczniowie Publicznego 
Gimnazjum w Krasnosielcu 
uczestniczyli w konkursie  pla-
styczno – literackim  „Dzielę 
się pięknem” oraz ulotowym 
„Eksplorator”. Większym zain-
teresowaniem cieszył się kon-
kurs ulotowy. Uczniowie mieli 
udzielić poprawnej odpowiedzi 
na pytania o różnych ciekawych 
zakątkach naszego kraju. Pyta-
nia były podchwytliwe, mobili-
zujące do korzystania z różnych 
źródeł wiedzy np. o krzywej 
wieży w Ząbkowicach Śląskich 
(średniowieczna krzywa wieża 

w Ząbkowicach Śląskich, która 
jest jedną z ciekawostek tu-
rystycznych Dolnego Śląska. 
Wysokość tej wieży wynosi 34 
m, a jej obecne odchylenie od 
pionu 2,14 m), czy też  o zamku 
w Mosznej  (zamek posiada 
365 pomieszczeń i 99 wież i 
wieżyczek) oraz inne ciekawe 
obiekty.

Laureatami konkursu 
„EKSPLORATOR” zostali:
1. Zuzanna Ostrowska
2. Kamil Popielarski
3. Bartosz Jurczewski 

Sukces naszej gminy w Kam-
panii Zachowaj Trzeźwy Umysł 
uzyskany jest dzięki dużemu 
zaangażowaniu szkolnych ko-
ordynatorów przy życzliwym 
wsparciu dyrektorów szkół, na-
uczycieli i wychowawców.

Szkolni koordynatorzy:
PSP w Krasnosielcu – Pani Ka-
tarzyna Grabowska
PSP w Drążdżewie – Pani Anna 
Zega

PSP w Amelinie – Pani Beata 
Skoroda
PSP w Rakach – Pani Marzenna 
Orzeł
Publiczne Gimnazjum w Kra-
snosielcu  - Pani Iwona Ziem-
ska

18 września 2013 r. laureaci 
oraz szkolni koordynatorzy 
spotkali się na podsumowaniu 
I etapu kampanii. Dyplomy, 
nagrody oraz gadżety wręczył 
wójt gminy Paweł Ruszczyń-
ski, który wszystkim gratulo-
wał wspaniałych rezultatów w 
kampanii profilaktycznej oraz 
życzył kolejnych sukcesów.

Laureatom serdecznie gra-
tulujemy. Wszystkim uczest-
nikom, ich opiekunom oraz 
osobom  wspierającym nasze 
działania, dziękujemy za udział 
w kampanii oraz zachęcamy do 
aktywnego uczestnictwa w II 
etapie  - do realizacji ciekawych 
zadań zespołowych.

StaniSława  GołaSzewSka
koordynator kampanii ztU w Gminie

Laureaci konkursów w kampanii „Zachowaj Trzeźwy  Umysł”
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Medal za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie stanowi nagrodę 
dla osób, które przeżyły co naj-
mniej  50 lat w jednym związku 
małżeńskim. Aby rozpocząć 
procedurę nadania Medali za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie 
należy w Urzędzie Stanu Cy-
wilnego właściwym ze względu 
na miejsce zamieszkania Jubi-
latów złożyć następujące do-
kumenty:

- skrócony odpis aktu zawar-

cia związku małżeńskiego,
- kserokopie dowodów osobi-

stych obojga Jubilatów.
Zapraszamy wszystkie pary 

małżeńskie zamieszkujące na 
terenie gminy Krasnosielc, 
które w roku 2013 i 2014 ob-
chodzą Złoty Jubileusz, a także 
wszystkie pary, które w jednym 
związku małżeńskim przeżyły 
więcej niż 50 lat, a dotychczas 
nie zostały odznaczone Me-
dalem za Długoletnie Pożycie 

Małżeńskie, do złożenia w USC 
w Krasnosielcu wymaganych 
dokumentów, aby można było 
przygotować stosowne wnio-
ski i zainicjować wystąpienie o 
nadanie Medali za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie.

Szczegółowe informacje pod 
numerem tel. 29 714 00 46.

Termin składania dokumen-
tów 10.12.2013r.

elżbieta CzarneCka

Startujemy do  II etapu ogól-
nopolskiej kampanii profilak-
tycznej.

Gimnazjum:
Konkurs zespołowy – „U nas 
jest najpiękniej” - zadanie  dla 
klas.

Grupy konkursowe mają 

stworzyć krótki , maksymalnie 
3 minutowy film prezentujący 
najpiękniejsze miejsce okolicy, 
w której mieszkamy.
Nakręćcie  film / najlepiej z 
podkładem muzycznym / i po-
dzielcie się pięknem otaczają-
cym  nasze gminne środowisko. 
Oprócz świetnej zabawy i oso-
bistego rozwoju możecie zyskać 
nagrodę – kamerę cyfrową.
Nośnik: DVD lub CD
Termin: do 25 listopada 2013 r. 
Regulamin konkursu na  www.
TrzezwyUmysl.pl/regulaminy
Nagrany film przekażcie Pani  
Iwonie Ziemskiej – szkolnemu 
koordynatorowi kampanii 

ZTU.
Szkoły podstawowe:
Konkurs zespołowy – „ Nasza 
piękna okolica” – zadanie dla 
klas lub grup świetlicowych. 
Zadaniem uczestników jest wy-
konanie cyklu 10 zdjęć /najle-
piej z podkładem muzycznym/ 
nagranych na CD lub DVD,  pre-
zentujących najpiękniejsze miej-
sce w okolicy.  Oprócz świetnej 
zabawy i osobistego rozwoju 
możecie zyskać nagrodę – apa-
rat fotograficzny.
Termin: do 25 listopada 2013 r. 
Regulamin konkursu na  www.
TrzezwyUmysl.pl/regulaminy
Wykonaną pracę przekażcie  

szkolnemu koordynatorowi 
kampanii ZTU:
PSP w Krasnosielcu – Pani Ka-
tarzyna Grabowska
PSP w Drążdżewie – Pani Anna 
Zega
PSP w Amelinie – Pani Beata 
Skoroda
PSP w Rakach – Pani Marzenna 
Orzeł

Zachęcam do  udziału w kon-
kursie.  Czekam na Wasze 
twórcze pomysły i życzę po-
wodzenia!

StaniSława GołaSzewSka
  koordynator kampanii  ztU

Od marca 2013 roku regular-
nie informujemy o realizowa-
nym przez Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Krasnosielcu 
projekcie „Nowe umiejętno-
ści – nowa szansa”. Dla przy-
pomnienia – projekt jest re-
alizowany od 2008 roku. Jest 

współfinansowany przez Unię 
Europejską w ramach Europej-
skiego Funduszu Społecznego. 
Celem projektu jest zwięk-
szenie aktywności zawodo-
wej i społecznej mieszkańców 
gminy Krasnosielc. W projek-
cie dotychczas wzięły udział 
64 osoby ( 62 kobiety i 2 męż-
czyzn). Jest on realizowany 
w cyklach rocznych. W tym 
roku w  projekcie bierze udział 
13 uczestników  (11 kobiet i 2 
mężczyzn). Wszyscy uczest-
nicy podpisali kontrakty so-
cjalne na podstawie których 
zobowiązali się do uczestnic-
twa w zaplanowanych działa-

niach  projektu. Obecnie trwa 
szkolenie  zawodowe „Pro-
fesjonalny sprzedawca- han-
dlowiec z minimum sanitar-
nym” w ilości 120 godzin. We 
wrześniu trwał kurs z zakresu 
podstaw obsługi komputera 
i kasy fiskalnej. Natomiast w 
sierpniu kurs „Operator wóz-
ków jezdniowych”. Dzięki 
tym szkoleniom uczestnicy 
zdobędą dodatkowe kwalifi-
kacje i umiejętności przydatne 
w aktywnym poszukiwaniu 
pracy, a tym samym zwięk-
szą swoje szanse na współcze-
snym rynku pracy. Wiemy, że 
bezrobocie na terenie powiatu 

makowskiego jest jednym z 
największych od kilku lat. Dla-
tego każde działania, które po-
dejmują osoby bezrobotne,  aby 
uzupełnić swoje kwalifikacje, 
zdobyć nowe umiejętności są 
godne naśladowania. Jesteśmy 
przekonani, że trud podjęty 
przez uczestników projektu 
przyniesie oczekiwane rezul-
taty i już wkrótce będą mogli 
swą aktywność przenieść na 
grunt zawodowy – czego im 
serdecznie życzymy.

koordynator projektU
anna malUChnik
opS kraSnoSielC

Informacja dotycząca zasad nadania odznaczeń państwowych 
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ 2013  

„Nowe umiejętności – nowa szansa” - 2013r.

„NOWE UMIEJĘTNOŚCI – NOWA SZANSA”
Projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnosielcu współfinansowany prze Unię Europejską w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego



Z życia samorządu 3

Medal za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie stanowi nagrodę 
dla osób, które przeżyły co naj-
mniej  50 lat w jednym związku 
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kumenty:
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cia związku małżeńskiego,
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stych obojga Jubilatów.
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małżeńskie zamieszkujące na 
terenie gminy Krasnosielc, 
które w roku 2013 i 2014 ob-
chodzą Złoty Jubileusz, a także 
wszystkie pary, które w jednym 
związku małżeńskim przeżyły 
więcej niż 50 lat, a dotychczas 
nie zostały odznaczone Me-
dalem za Długoletnie Pożycie 

Małżeńskie, do złożenia w USC 
w Krasnosielcu wymaganych 
dokumentów, aby można było 
przygotować stosowne wnio-
ski i zainicjować wystąpienie o 
nadanie Medali za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie.

Szczegółowe informacje pod 
numerem tel. 29 714 00 46.

Termin składania dokumen-
tów 10.12.2013r.

elżbieta CzarneCka

1. Przebudowa drogi powia-
towej nr 3226W Budziska – 
Budy Prywatne od km 5+145 
do km 6+450, odcinek o długo-
ści 1,305 km 

Wykonawca: Drogi i Mosty 
Jan Kaczmarczyk, Kacice 76, 06-
100 Pułtusk 

Kwota: 353 935,58 zł brutto 
Termin wykonania robót: do 

30 września 2013 r. 

2. Przebudowa drogi powia-
towej nr 2107W Krasnosielc – 

Bagienice – Wólka Rakowska 
od km 9+055 do km 10+800, od-
cinek o długości 1,745 km 

Otrzymane dofinansowanie 
z Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Mazowieckiego                    
w ramach dotacji ze środków 
związanych z wyłączenia z 
produkcji gruntów rolnych – 
60 000,00 zł.  

Kwota:  195 725,66 zł brutto 
Termin wykonania robót: do 

15 października 2013 r.  

3. Przebudowa drogi powia-
towej nr 2114W (od drogi nr 
544) Mamino – Glinki – Ra-
fały – zadanie realizowane w 
ramach przebudowy mostu w 
miejscowości Ochenki (dojazdy 
do mostu). Powiat Makowski 
otrzymał dofinansowanie z De-
partamentu Dróg i Autostrad  
Ministerstwa Transportu, Bu-
downictwa i Gospodarki Mor-
skiej.  

Na terenie Gminy Krasno-
sielc w miejscowości Pach od 

km 4+504 do km 5+504, odci-
nek o długości 1,000 km.

Wykonawca: Drogi i Mosty 
Jan Kaczmarczyk, Kacice 76, 06-
100 Pułtusk 

Kwota: 243 294, 00 zł brutto  
- wartość dla 1 km na terenie 
Gminy Krasnosielc 

Termin wykonania robót: do 
10 grudnia 2013 r. 

 zarząd dróG powiatowyCh
w makowie mazowieCkim

Gmina Krasnosielc w ramach 
projektu „Poszanowanie energii 
elektrycznej poprzez moderni-
zację istniejącego oświetlenia” 
przystąpiła do modernizacji 
oświetlenia ulicznego, a dokład-
nie do wymiany opraw oświe-
tleniowych, modernizacji szafek 
sterowania oświetleniem, wy-
miany osprzętu i przewodów li-
nii napowietrznej w miejscowo-
ściach: Drążdżewo, Krasnosielc, 
Papierny Borek, Wólka Drąż-
dżewska. Łącznie we wszystkich 

miejscowościach zostanie wy-
mienionych 100 opraw, co przy-
czyni się do oszczędności ener-
gii elektrycznej o 20 416 kWh/
rok, co jednocześnie wpłynie na 
zmniejszenie kosztów ponoszo-
nych na energię elektryczną o 
10 985,85 zł, czyli aż o 41 % rocz-
nie mniej niż przed realizacją za-
dania. Projekt jest współfinanso-
wany ze środków WFOŚiGW w 
Warszawie. 

 a. pokora

Trwają prace przy budowie 
chodnika i parkingu przy ulicy 
Cmentarnej w Krasnosielcu. Wy-
konawcą jest firma WODBUD 
z Różana. Wartość inwestycji 
wynosi 119 997,28 zł, natomiast 

około 78 tys. zł stanowi wsparcie 
ze środków Europejskiego Fun-
duszu Rolnego na rzecz Roz-
woju Obszarów Wiejskich w ra-
mach PROW 2007-2013. 

 a. pokora

Informacja na temat zadań realizowanych przez Powiat Makowski w 2013 roku 
na terenie Gminy Krasnosielc

Modernizacja oświetlenia ulicznego

Powstaje chodnik i parking 
przy ulicy Cmentarnej
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Publiczna Biblioteka Samo-
rządowa w Krasnosielcu na-
dal kontynuuje akcję promocji 
czytelnictwa wśród najmłod-
szych. Tym razem zorganizo-
wała cykl spotkań czytelni-
czych pod hasłem „Czytajmy z 
Franklinem”. Spotkania odby-
wały się w  okresie od 23 do 30 
września bieżącego roku.

Uczestniczyli w nich ucznio-
wie najmłodszych klas wszyst-
kich szkół podstawowych oraz 
przedszkolaki z terenu całej 
gminy. Na miejsce spotkań wy-
braliśmy biblioteki, przedszkola 
i szkoły w Amelinie, Drążdże-
wie, Rakach i Krasnosielcu. Na 
uczestników spotkań czekała 
wspaniała niespodzianka bo-
wiem w każdym spotkaniu 

uczestniczył specjalny gość za-
proszony przez panie biblio-
tekarki - sympatyczny żółw o 
imieniu  Franklin. Jest to jedna 
z ulubionych  postaci animowa-
nych bajek oraz bohater książek 
dla dzieci stworzony przez ka-
nadyjską pisarkę Paulette  Bo-
urgeois. Każde spotkanie sku-
pione było wokół dwóch (a dla 
starszych dzieci trzech) zabaw-
nych i pouczających historyjek 
o przygodach Franklina i jego 
przyjaciół. Spośród prawie 40 
wydanych książeczek  wybrali-
śmy 9. Były to: „Franklin czyta 
kolegom”, „Franklin chce mieć 
zwierzątko”. „Franklin i pre-
zent świąteczny”, „Franklin i 
kask rowerowy”, „Franklin i 
odwiedziny wydry”, „Franklin 
znajduje aparat”, „Franklin i 

książka z biblioteki”, „Franklin 
i skaczące buty” oraz „Franklin 
i pani opiekunka”. Wszyscy w 
skupieniu słuchali czytanych 
na głos opowieści a przepięknie 
czytały je bibliotekarki: Agata 
Sukiennik, Krystyna Wierzbic-
ka-Rybacka oraz nauczycielki: 
Teresa Kaszuba, Bogusława 
Więcek, Alina Błaszkowska, 
Hanna Flejszer i Elżbieta Szew-
czak. Po przeczytaniu tekstów, 
sprawdzaliśmy jak dużo fak-
tów dzieci zdołały  zapamię-
tać. Okazało się, że nasi młodzi 
czytelnicy, książeczki o sym-
patycznym żółwiku znają bar-
dzo dobrze. Po czytaniu przy-
szedł czas na bliższe poznanie 
Franklina. Prawie wszystkie 
dzieci osobiście chciały przy-
witać się ze swoim bohaterem, 

uścisnąć mu  łapkę,  przytulić 
się do miękkiego futerka. Nie 
mogło też zabraknąć wspólnych 
zabaw i pamiątkowych zdjęć. 
Na zakończenie spotkań star-
sze dzieci otrzymały od Fran-
klina zakładki do książek ufun-
dowane przez Wydawnictwo 
Debit, zaś maluchy częstowane 
były przez niego cukierkami. 
Wszystkie spotkania, a było ich  
aż 13, upłynęły w miłej atmosfe-
rze i wywarły duże wrażenie na 
uczestnikach. Dziękuję Dyrek-
torom szkół oraz przedszkola 
w Krasnosielcu za umożliwie-
nie zorganizowania spotkań we 
wszystkich placówkach oraz po-
moc w ich przeprowadzeniu.

kryStyna wierzbiCka-rybaCka                                                                                                                               
 

Maraton Czytania z Franklinem



Nowy rok szkolny czas za-
cząć. Mimo, iż zajęcia trwają 
dopiero miesiąc, krasnosielc-
kie przedszkolaki nie mogą 
narzekać na brak atrakcji.

Już 11 września odwie-
dzili nas krakowscy aktorzy. 
Dzieci obejrzały przedstawiony 
przez nich spektakl teatralny 
pt. „Sportowe życie jeża”. 
Główni bohaterowie – jeż, je-
żozwierz, krówka oraz zebra 
poprzez zabawną historię – 
uczyły przedszkolaków, że su-
mienną i systematyczną pracą 
można osiągnąć zamierzone 
cele. Dzieci podczas przedsta-
wienia wykonywały wspólnie 
z aktorami ćwiczenia oraz ba-
wiły się tańcząc i śpiewając.

20 września dzieci z naszego 
przedszkola świętowały Ogól-
nopolski Dzień Przedszko-
laka. Każdy otrzymał znaczek 
z logo i datą, upamiętniający 
jakże ważny dla nich dzień. 
Tego dnia przedszkolaki  ba-
wiły się przy muzyce na placu 
przedszkolnym, biorąc udział 
w wielu grach i zabawach oraz 
puszczały bańki mydlane. Nie 
zabrakło również słodyczy.

24 września nasze przed-
szkole odwiedzili policjanci 
z miejscowego Posterunku 
Policji. Opowiedzieli o swo-
jej pracy a także o bezpieczeń-
stwie dzieci podczas drogi do 
i z przedszkola. Niewątpliwą 
frajdą było obejrzenie radio-
wozu, ale także kajdanek, pi-
stoletu i innych akcesoriów po-
licyjnych.

Dwa dni później, czyli 26 
września odbyła się impreza 
plenerowa  „Pożegnanie lata”. 
Razem z dziećmi bawiła się 
Pani Jesień, która częstowała 
cukierkami oraz zadawała 
pytania dotyczące zmian za-
chodzących w przyrodzie. 
W naszym przedszkolnym 
„ogródku” było gwarno i we-
soło - dzieci bawiły się z chustą 
i uczestniczyły w wielu zaba-
wach integracyjnych. Były też 
grillowane kiełbaski, a rodzice 
zadbali o owocowy poczęstu-
nek i pyszne ciasta.

katarzyna brakonieCka    
 naUCzyCiel loGopeda    
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W dniach od 22 do 28 wrze-
śnia 2013 r. organizowany jest 
Tydzień Zakazanych Książek - 
Banned Books Week. To kam-
pania społeczna wywodząca 
się z USA, której celem jest 
zwrócenie uwagi opinii pu-
blicznej na działanie cenzury 
(obyczajowej, politycznej i re-
ligijnej) potrzebę  wolności  
słowa i tworzenia literatury 
oraz problem prześladowania 
ludzi  za to, że czytają lub pi-
szą książki. 

Inicjatywa ta ściśle wiąże się 
z pierwszą poprawką do ame-
rykańskiej Konstytucji, mó-
wiącą o wolności słowa. Ty-
dzień Zakazanych Książek to 
nie tylko akcja wymierzona 
przeciwko cenzurze, ale także 
zachęta  do czytania i  zaintere-
sowania się historią literatury.

Wszystkich, których ciekawi 
dlaczego niektóre książki tra-
fiły na listę zakazanych zapra-
szamy do oglądania wystawy 
w  Bibliotece Szkolnej Zespołu 
Szkół w Krasnosielcu. Zapra-

szamy również na czytanie nie-
których z nich. A oto powody 
dla których książki były zaka-
zane:

- Archipelag Gułag – Alek-
sandra Sołżenicyna. Powieść 
stała się dla autora przyczyną 
aresztowania, pozbawienia 
obywatelstwa radzieckiego i 
skazania na wygnanie. 

- Biblia – W 1942 roku w III 
Rzeszy ogłoszono doktrynę 
Narodowego Kościoła Rze-
szy, próbowano wyelimino-
wać chrześcijaństwo i zakazano 
czytania Biblii, którą miała za-
stąpić Mein Kamf.

- Czerwony Kapturek – braci 
Grimm – Książki zakazano w 
szkołach w Kalifornii przez bu-
telkę wina znajdującą się w ko-
szyku, który Czerwony Kaptu-
rek niósł dla babci. Naprawdę, 
niektórym niewiele trzeba.

- Przygody Tomka Sawyera 
– Mark Twain – Zakazano jej 
w bibliotekach publicznych w 
Nowym Jorku, Denver i Ko-
lorado (1876), a także w Pen-

sylwanii (1994) za  rasistowski 
język.

Chcemy,  aby  Tydzień Za-
kazanych Książek był zachętą 
do odwiedzin w bibliotece. 
Mamy nadzieję, że tajemnica, 
zakazany owoc, zaintryguje na-
szych czytelników i zachęci do 
lektury.

redakCja Szkolna
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WRZESIEŃ  U NASZYCH PRZEDSZKOLAKÓW

Tydzień Zakazanych Książek



Nowy rok szkolny czas za-
cząć. Mimo, iż zajęcia trwają 
dopiero miesiąc, krasnosielc-
kie przedszkolaki nie mogą 
narzekać na brak atrakcji.

Już 11 września odwie-
dzili nas krakowscy aktorzy. 
Dzieci obejrzały przedstawiony 
przez nich spektakl teatralny 
pt. „Sportowe życie jeża”. 
Główni bohaterowie – jeż, je-
żozwierz, krówka oraz zebra 
poprzez zabawną historię – 
uczyły przedszkolaków, że su-
mienną i systematyczną pracą 
można osiągnąć zamierzone 
cele. Dzieci podczas przedsta-
wienia wykonywały wspólnie 
z aktorami ćwiczenia oraz ba-
wiły się tańcząc i śpiewając.

20 września dzieci z naszego 
przedszkola świętowały Ogól-
nopolski Dzień Przedszko-
laka. Każdy otrzymał znaczek 
z logo i datą, upamiętniający 
jakże ważny dla nich dzień. 
Tego dnia przedszkolaki  ba-
wiły się przy muzyce na placu 
przedszkolnym, biorąc udział 
w wielu grach i zabawach oraz 
puszczały bańki mydlane. Nie 
zabrakło również słodyczy.

24 września nasze przed-
szkole odwiedzili policjanci 
z miejscowego Posterunku 
Policji. Opowiedzieli o swo-
jej pracy a także o bezpieczeń-
stwie dzieci podczas drogi do 
i z przedszkola. Niewątpliwą 
frajdą było obejrzenie radio-
wozu, ale także kajdanek, pi-
stoletu i innych akcesoriów po-
licyjnych.

Dwa dni później, czyli 26 
września odbyła się impreza 
plenerowa  „Pożegnanie lata”. 
Razem z dziećmi bawiła się 
Pani Jesień, która częstowała 
cukierkami oraz zadawała 
pytania dotyczące zmian za-
chodzących w przyrodzie. 
W naszym przedszkolnym 
„ogródku” było gwarno i we-
soło - dzieci bawiły się z chustą 
i uczestniczyły w wielu zaba-
wach integracyjnych. Były też 
grillowane kiełbaski, a rodzice 
zadbali o owocowy poczęstu-
nek i pyszne ciasta.
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23 września przedszkolaki 
z Drążdżewa: ,,Biedronki” i 
,,Truskawki”, pojechały auto-
karem na powitanie jesieni na 
gminną ścieżkę edukacyjną 
„Z lasem za pan brat”. Tego 
dnia towarzyszyła im piękna, 

słoneczna pogoda. Po wejściu 
do lasu przedszkolaki poże-
gnały lato śpiewając piosenkę 
,,Żegnaj złote lato”. Stwierdziły 
również, że jesień już rozpo-
częła swoje panowanie, ponie-
waż maluje na kolorowo liście, 
jest coraz chłodniej, a dni są co-
raz krótsze. Spacerując ścieżką 
dzieci obserwowały zmiany 
jesienne w lesie, szukały zwie-
rząt, poznawały drzewa igla-
ste i liściaste, poszerzały swoją 
wiedzę czytając tablice infor-
macyjne znajdujące się wzdłuż 
ścieżki oraz obserwowały ro-
śliny. Niektórym nawet udało 

się znaleźć jeżyny i grzyby. 
Podczas wędrówki dzieci ro-
biły przystanki odpoczywając 
na ławeczkach w kształcie żo-
łędzia, szyszki i orzecha. Kiedy 
dotarły do ławki - pająka po-
jawiła się Pani Jesień. Była to 
jedna z mam z grupy ,,Truska-
wek”. Miała piękną brązową 
suknię, czerwone buty i piękny 
kapelusz. W ręku trzymała 
wiklinowy kosz z owocami. 
Dzieci zauważyły, że suknia 
Pani Jesień jest zbyt smutna i 
postanowiły ją ozdobić przy-
pinając kolorowe liście, które 
wcześniej przygotowały w 

przedszkolu. Od razu zrobiło 
się weselej. W nagrodę Jesień 
obdarowała dzieci owocami, a 
one podarowały jej korale z ja-
rzębiny i zaśpiewały piosenkę 
,,Na polanie w lesie”. Dzieci 
znalazły na ścieżce również 
,,Leśne cymbały”, na których 
mogły spróbować zagrać co 
tylko chciały.
Na koniec wszyscy bawili się w 
berka, karuzelę i balonika. Póź-
niej dzieci nakarmiły ,,Leśnego 
Trola” i z uśmiechem na bu-
ziach wróciły do przedszkola.

redakCja

Odkrywamy czystą Polskę 
– pod takim hasłem odbyła 
się tegoroczna akcja „Sprzą-
tanie świata – Polska”. Ak-
cja ta jest prowadzona już od 
dwudziestu lat na całym świe-
cie w każdy trzeci weekend 
września. Uczniowie krasno-
sielckich szkół nie pozostali 
obojętni wobec potrzeb śro-
dowiska naturalnego i wraz 
ze swymi opiekunami, łącząc 
siły, przystąpili do porządko-
wania gminy.
20 września klasy I c i II a Pu-
blicznego Gimnazjum w Kra-
snosielcu z Małgorzatą Pió-
recką, Małgorzatą Turowską, 

Tomaszem Rogalą i Andrzejem 
Sierakiem udali się do pobli-
skiego lasu w okolicy Krasno-
sielca Leśnego w celu zlikwi-
dowania znajdującego się tam 
dzikiego wysypiska śmieci. 
Dzikie wysypiska to nie tylko 
brzydki wizerunek, ale przede 
wszystkim olbrzymie niebez-
pieczeństwo dla środowiska, 
dla gleby, dla dziko żyjących 
zwierząt. Dzikie wysypiska 
śmieci w lesie, często stają się 
miejscem poszukiwania poży-
wienia przez leśne zwierzęta. 
Wraz z pożywieniem zwierzęta 
zjadają odłamki szkła, metali 
i inne niebezpieczne odpady 

porzucone przez nieodpowie-
dzialnych ludzi, co z kolei czę-
sto prowadzi do śmierci zwie-
rząt. Natomiast w miejscach 
gdzie rozkładają się substan-
cje organiczne powstają do-
godne warunki dla rozwoju 
much, komarów i szczurów, 
roznoszących choroby. Dzikie 
wysypiska mogą powodować 
zagrożenie epidemiologiczne, 
ze względu na możliwość wy-
stępowania i rozwoju w śmie-
ciach wielu bakterii, grzybów 
i innych patogenów. Gnijące 
substancje są również źródłem 
nieprzyjemnych zapachów.
W wielkim Sprzątaniu Świata 
wzięli również udział ucznio-
wie Publicznej Szkoły Podsta-
wowej w  Krasnosielcu. Klasa 
V a z Małgorzatą Czarnecką i 
Weroniką Chojnowską powę-
drowali wzdłuż trasy Krasno-
sielc – Pienice i zaopatrzeni w 
gumowe rękawice oraz worki 
na odpady „odkopywali” ze 
śmieci przydrożne rowy. 
Uczniowie ze Szkoły Podsta-
wowej w Amelinie sprzątali 
szkolny las. W ciągu pół go-
dziny zebrano 5 worków 160 l. 

Głównie były to śmieci pozo-
stawione przez dorosłych (bu-
telki, puszki, torebki foliowe 
i opony). Amelińska społecz-
ność szkolna bardzo chętnie 
włączyła się w tę akcję. Teraz z 
przyjemnością można wybrać 
się na grzyby.
Jak widać nasza młodzież 
kształtuje w sobie nawyk dba-
łości o estetykę otoczenia i sza-
cunek dla środowiska natural-
nego. Pokazuje śmieciom gdzie 
ich miejsce, a i dorosłym daje 
dobry przykład.

redakCja Szkolna pSp w amelinie i zS 
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„Wakacyjne wspomnienie z 
majowych zauroczeń”

W styczniu słonie
w lutym konie
w marcu koty
w kwietniu psy
a w maju ludzie się kochają.
Więc wobec powyższego
i me serce zabrało się do tego!
Gdy noc do snu wszystko utula
Na usta ciśnie mi się 

Najsłodsze Twe imię
Kasiula!
I marzę po całych dniach
Byś odwiedzała mnie chociaż we 
snach,
Nawet jak budzę się w nocy
Już Cię widzą me oczy.
Kasiula!
Gdy świta i poranne rosy znikają
me wargi do pracy się zabierają.
I szepczą cicho
Najsłodsze Twe imię.

Kasiula!
A cały dzionek
Tęsnkię za widokiem Twego ciała.
Czyś tego chciała
czy nie chciała.
Kasiula!
Tak!
To tylko i wyłącznie Ty
zaburzyłaś spokój mych myśli i 
dni.
Kasiula!
Me myśli całkowicie Ci się pod-

dały
me oczy tylko na Ciebie by pa-
trzały.
Nie ma zanczenia, że dzieli nas 
„n” kilometrów przestrzeni
Ważne natomiast czy czas coś kie-
dyś zmieni.
Kasiu!
Ja KOCHAM CIĘ!!!!!

Kazimierz Mamiński

Rozmaitości 7

Powitanie jesieni

Sprzątanie Świata w Gminie Krasnosielc

Dzieła naszych twórców
Zapraszamy do przeczytania kolejnego utworu poetyckiego autorstwa Kazimierza Mamińskiego i jednocześnie zachęcamy 
do prezentowania na łamach Głosu Gminy Państwa szeroko rozumianej twórczości.
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Żadne słowa nie opiszą tego co 
czujemy po tej niepowetowa-
nej stracie. Nie żyje nie tylko 
nasz Zawodnik, ale przede 
wszystkim nasz KOLEGA. 
Ciężko pozbierać myśli po 
śmierci Kuby. Mając zaledwie 
21 lat, odszedł wspaniały pił-
karz, który od początku istnie-
nia klubu grał w nim i dawał z 
siebie wszystko.

Uroczystość pogrzebowa od-
była się w kościele parafialnym 
w Drążdżewie. Ogromna ilość 
ludzi, i tych młodszych i star-
szych, przyszła pożegnać na-
szego Kubę. Na trumnie zdjęcie 
i koszulka z numerem 11, którą 
zabrał ze sobą. Wierzymy, że 
tam na górze rozegra jeszcze 
nie jeden wspaniały mecz. Wo-
kół niego rodzina, strażacy, nasi 
zawodnicy, znajomi. Podczas 
mszy chyba każdy nie dowie-
rzając zadawał sobie pytanie 
dlaczego i przypominał chwile 
związane z Jakubem. Piłkę ko-
chał jak mało kto, zawsze go-
towy na mecz, wiecznie roze-
śmiany, wręcz zarażał swoim 
optymizmem. Wydawałoby się, 
że nie ma takiej sytuacji, której 
On by nie rozwiązał. Na boisku 
twardy jak skała. Mistrz poje-
dynku w powietrzu. Do dziś 

stoi mi przed oczami bramka 
zdobyta w meczu z Mystków-
cem niemal tydzień przed Jego 
odejściem. Przypominają mi się 
chwile po wygranych meczach, 
wspólne śpiewy, żarty, docinki. 
Na każdym kroku pokazywał 
nam, że drużyna jest dla niego 
najważniejsza. Dlatego teraz 
wierzymy, że podczas każdego 
meczu Kuba będzie naszym 12 
zawodnikiem i spojrzy na nas z 
góry, dodając siły tak, jak robił 
to na boisku, gdy nie szło naj-
lepiej, a my postaramy się od-
wdzięczyć Mu za to dobrą grą.
Pragniemy podziękować tym, 
którzy uczestniczyli w ostat-
niej drodze ŚP. Jakuba za zjed-
noczenie się w tych trudnych 
chwilach. Dziękujemy za wpisy 
na klubowej stronie interneto-
wej dodające otuchy.
Szczególne podziękowania 
składamy kolegom z klubu 
Orz Goworowo, którzy zjawili 
się na pogrzebie Kuby i uczest-
niczyli razem z nami w Jego 
ostatniej drodze. Rodzinie i  bli-
skim składamy kondolencje. 

w imieniU GminneGo UCzniowSkieGo 
klUbU SportoweGo

tomaSz roGala

Wspomnienie o Kubie


