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Zachowaj trzeźwy umysł
W dniu 1 października 2012 r. w Gminnym Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie szkolnych koordynatorów oraz laureatów 

pierwszego etapu XII edycji ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno – edukacyjnej Zachowaj Trzeźwy Umysł, organizowanej 
przez Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych w Poznaniu.

Kolejne pieniądze 
dla Gminy 
Krasnosielc

Wójt Paweł Ruszczyński podpisał 
kolejne umowy przyznania po-
mocy finansowej na gminne in-
westycje.

Nowy system 
gospodarki 
odpadami

W dniu 1 stycznia 2012 r. we-
szła w życie ustawa z dnia 1 lip-
ca 2011 r. o zmianie ustawy o 
utrzymaniu czystości i porząd-
ku w gminach...

Celem kampanii było propa-
gowanie zdrowego i trzeźwego 
stylu życia, zwiększenie zarad-
ności dzieci i młodzieży, roz-
winięcie umiejętności radzenia 
sobie w różnych sytuacjach ży-
ciowych, w szczególności gdy 
dochodzi do prób częstowania 
alkoholem, papierosami, czy 
narkotykami. Kampania uczy-
ła przeciwdziałania bierności, 
bezradności i nudzie oraz ogra-
niczenia dostępności dzieci i 
młodzieży do środków psycho-
aktywnych. W szkołach nad re-
alizacją zadań czuwali koordy-
natorzy:
• PSP w Krasnosielcu  

- Katarzyna Grabowska,
• PSP w Amelinie  

– Beata Skoroda,
• PSP w Drążdżewie  

– Anna Zega,
• PSP w Rakach  

- Marzenna Orzeł,

• Gimnazjum  
– Iwona Ziemska.
Szkolni koordynatorzy anga-

żowali do współpracy nauczycie-
li i rodziców. Pod ich kierunkiem 
uczniowie szkół podstawowych i 
gimnazjum wykonali wiele cie-
kawych zadań, organizowali im-
prezy sportowo – rekreacyjne i 
spotkania. Niektóre zadania by-
ły realizowane przy współudzia-
le władz samorządowych, funk-
cjonariuszy policji i członków 
Gminnej Komisji Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych. 

Uczestnicy kampanii brali 
także udział w różnych konkur-
sach indywidualnych. Na kon-
kurs „Żabka czy motylek” wy-
słano 191 wypełnionych kart, na 
konkurs „To ja” wykonano 77 
prac plastycznych oraz 26 prac 
literackich, natomiast w gimna-
zjum na konkurs „Autoportret” 
zgłoszono 12 prac plastycznych 

oraz 7 literackich. Prace naszych 
uczniów zostały wyróżnione po-
śród  wielu tysięcy nadesłanych 
do organizatorów prac konkur-
sowych.

W konkursie plastycznym lub 
literackim dla szkół podstawo-
wych pod hasłem „To ja” laure-
atami zostali:
1. Aleksandra Rogala  
– PSP w Rakach
2. Barbara Szewczak  
- PSP w Rakach
3. Karolina Flak  
– PSP w Drążdżewie
4. Dominika Jaszewska  
– PSP w Drążdżewie

Gimnazjum – w konkursie 
plastycznym pod hasłem: „Auto-
portret” wyróżniono pracę Mar-
ty Tabaka, a w literackim Klau-
dii Łada.

W konkursie sportowym dla 
szkół podstawowych pod hasłem 
- „Żabka czy motylek” nagrodę 

otrzymała Nicola Witek z PSP w 
Amelinie.

W konkursie sportowym dla 
gimnazjum pod hasłem „Jak ry-
ba” nagrody otrzymali: 
1. Paulina Błaszkowska 
2. Aleksandra Stancel
3. Łukasz Śledzik
4. Paweł Żebrowski

Dyplomy i nagrody wręczył 
Tomasz Bielawski - przewodni-
czący Gminnej Komisji Rozwią-
zywania Problemów Alkoho-
lowych. Słowa podziękowania 
kierujemy do wszystkich osób 
zaangażowanych w realizację 
zadań.

Finał konkursów indywidu-
alnych nie oznacza zakończenia 
kampanii,  od września do końca 
listopada 2012 r. trwa II etap, w 
którym zadania zespołowe skie-
rowane są do klas i świetlic. 

STANISŁAWA  GOŁASZEWSKA 
KOORDYNATOR KAMPANII ZTU
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Szkolenia zawodowe zakończone

Kolejne pieniądze dla Gminy Krasnosielc
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W obecnym roku realizowane 
były równolegle dwa szkolenia 
zawodowe, według określonych 
potrzeb i predyspozycji zawodo-
wych poszczególnych uczestni-
czek projektu, tj. „Kucharz małej 
gastronomii z minimum sanitar-
nym” oraz „Opiekun środowi-
skowy z minimum sanitarnym”. 
Dodatkowo dla każdej z uczest-
niczek przewidziano: „Kurs z 
zakresu podstaw obsługi kom-
putera i kasy fiskalnej”.

Szkolen ie zawodowe pn. 
„Opiekun środowiskowy z mini-
mum sanitarnym” dla 6 uczest-
niczek obejmowało 80 godzin 
szkoleniowych. Były to zarów-

no zajęcia teoretyczne jak i prak-
tyczne. W trakcie zajęć wyko-
rzystywano przedmioty oraz 
materiały higieniczne tj. ciśnie-
niomierz, glukometr, bandaże, 
itp. Podczas zajęć z pierwszej 
pomocy przedmedycznej został 
wykorzystany fantom. W ra-
mach w/w szkolenia odbyła się 
również wizyta studyjna w Do-
mu Pomocy Społecznej w Ostro-
łęce, która umożliwiła dogłęb-
niejsze poznanie zawodu. 

Dla pozostałych 5 uczestni-
czek odbyło się szkolenie pn. 
„Kucharz małej gastronomi z 
minimum sanitarnym” w wy-
miarze 80 godzin szkolenio-

wych. Panie podczas szkolenia 
zgłębiały wiedzę między in-
nymi na temat przepisów pra-
wa w zakresie bezpieczeństwa 
żywności, technologii produk-
cji gastronomicznej, układania 
jadłospisów, zasad zdrowego 
żywienia, profesjonalnej ob-
sługi klienta i estetyki – sztu-
ki dekorowania w gastronomi. 
Uczestniczki miały również za-
planowany wyjazdy do Restau-
racji „Diamentowa” w Ostrołęce 
umożliwiający poznanie zawo-
du w praktyce. 

Poprzez szkolenia uczestnicz-
ki miały możliwość zdobycia no-
wych kwalifikacji i umiejętności 

zawodowych, które z pewnością 
ułatwią im powrót na tak trud-
ny obecnie rynek pracy.

Na przełomie października i 
listopada po zakończonych szko-
leniach zawodowych wszystkie 
uczestniczki projektu będą mo-
gły podsumować swoją zdoby-
ta wiedzę, dzięki dodatkowym 
spotkaniom z trenerem umie-
jętności psychospołecznych i 
doradcą zawodowym podczas 
spotkań grupowych i indywi-
dualnych.

MARTA DUDEK 
PRACOWNIK SOCJALNY 

ZATRUDNIONY W RAMACH PROJEKTU
 

 Pierwsza z nich dotyczy re-
alizacji projektu polegającego na 
budowie chodnika i parkingu 
przy cmentarzu w Krasnosielcu. 
Wartość przyznanego wsparcia 
w ramach działania „Wdraża-
nie lokalnych strategii rozwoju 
PROW 2007 – 2013” wynosi 97 
590 zł, a całkowity koszt zada-
nia został oszacowany na ponad 
162 tys. zł. Prace mają rozpocząć 
się w przyszłym roku. Planowa-
na inwestycja z pewnością przy-
czyni się do poprawy infrastruk-
tury i wizerunku miejscowości 

gminnej, a tym samym do po-
prawy warunków życia miesz-
kańców.

Kolejną inwestycją, na której 
dofinansowanie wójt i skarbnik 
gminy podpisali umowę z Za-
rządem Województwa Mazo-
wieckiego jest projekt „Popra-
wa stanu gospodarki wodno 
- ściekowej w Gminie Krasno-
sielc”, dotyczący wymiany sie-
ci wodociągowej w Krasnosiel-
cu, budowę 89 przydomowych 
oczyszczalni ścieków na tere-
nie gminy oraz zakupu ciągni-

ka i wozu asenizacyjnego, jak 
również modernizację SUW w 
Drążdżewie. W ostatnim cza-
sie Zarząd Województwa Ma-
zowieckiego przyjął uchwałę w 
sprawie zatwierdzenia listy ope-
racji w zakresie dotyczącym go-
spodarki wodno - ściekowej w 
ramach działania „Podstawowe 
usługi dla gospodarki i ludności 
wiejskiej” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013 dla naboru prze-
prowadzonego w dniach od 29 
września do 23 listopada 2011 

roku. Wśród zatwierdzonych 
do dofinansowania wniosków 
znalazł się nasz projekt. Dodat-
kowo cieszy fakt, że gmina zdo-
była największą ilość punktów 
spośród gmin powiatu makow-
skiego (9 pkt na 10 możliwych 
do otrzymania) i uplasowała 
się na 54 miejscu listy. Całkowi-
ta wartość inwestycji wynosi 3 
305 989,49 zł, a dofinansowanie 
2 010 596 zł. Realizację planuje 
się w 2 etapach.

A. POKORA

Szkolenia zawodowe w ramach projektu „Nowe umiejętności – nowa szansa”, zostały przeprowadzone dla 11 uczestniczek 
przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddziału Regionalnego w Ostrołęce. Trwały one od 29 sierpnia do 15 października.

Wójt Paweł Ruszczyński podpisał kolejne umowy przyznania pomocy finansowej na gminne inwestycje.

„NOWE UMIEJĘTNOŚCI – NOWA SZANSA”
Projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnosielcu 

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego



Nowy system 
gospodarki odpadami
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Do 1 lipca 2013 r. gminy ma-
ją obowiązek wprowadzenia 
nowego systemu gospodarki 
odpadami komunalnymi, po-
legającego na przejęciu odpo-
wiedzialności przez gminę za 
odpady i ustaleniu stawek opłat 
dla mieszkańców za odbiór od-
padów i ich zagospodarowa-
nie. Mieszkańcy nie będą indy-
widualnie podpisywać umów z 
przedsiębiorcami na odbiór od-
padów komunalnych. Zadanie 
to przejmie gmina, która w dro-
dze przetargu wybierze firmę 
odbierającą i odpowiednio za-
gospodarowującą odpady ko-
munalne od wszystkich miesz-
kańców z terenu gminy. Nowy 
system zacznie obowiązywać 
od 1 lipca 2013 roku. Wówczas 
mieszkańcy będą wnosić na 
rzecz gminy opłatę za gospoda-
rowanie odpadami. Dotychcza-
sowe umowy zawarte na odbiór 
odpadów z przedsiębiorcami na-
leży wypowiedzieć samodziel-

nie  stosownie do postanowień 
danej umowy. 

Każda gmina zobowiązana 
jest podjąć następujące działania 
w poszczególnych terminach:

1. Od 1 stycznia 2012– gmi-
na prowadzi rejestr działalno-
ści regulowanej w zakresie od-
bioru odpadów komunalnych 
od mieszkańców. Od tego dnia 
Wójt nie wydaje już zezwoleń na 
odbieranie odpadów komunal-
nych od właścicieli nieruchomo-
ści. Przedsiębiorcy, którzy przed 
wejściem w życie ustawy dzia-
łali na podstawie zezwoleń zo-
bowiązani są do dnia 1 stycznia 
2013 r. uzyskać wpis do rejestru.

2. Do 1 stycznia 2013 r. rady 
gmin mają obowiązek przyjąć 
nowy regulamin utrzymania 
ści i porządku na terenie gmi-
ny. Musi on być spójny z Woje-
wódzkim Planem Gospodarki 
Odpadami.

3. Do 1 stycznia 2013 r. rady 
gmin zobowiązane są podjąć na-

W skrócie ►►►
► 1. października odbyło się 

otwarcie ofert na Rekultywację 
gminnego składowiska odpadów 
w m. Krasnosielc Leśny. Do prze-
targu przystąpiło 10 firm. Naj-
tańszą jednak okazała się oferta 
złożona przez Zakład Usługowo 
- Handlowy TOMBET Tomasz 
Gwóźdź z Kielc. Koszt wykona-
nia zadania, zgodnie z podpisaną 
26. Października umową wynosi 
215 178,40 zł brutto. Projekt bę-
dzie realizowany w 2 etapach 
przy współudziale środków z 
Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego w ramach 
RPO MW.

► 5. października skierowano 
do 3 potencjalnych dostawców 
zapytanie ofertowe na dostawę 
55 sztuk opraw oświetlenia ulicz-
nego wraz ze źródłami światła. 
Najtańszą ofertę złożyła firma 
SHREDER Polska Sp. z o.o., która 
zobowiązała się dostarczyć lampy 
za kwotę 21 996,88 zł. Umowa zo-

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), która w sposób zupełnie odmienny niż dotychczas, 
reguluje zasady gospodarowania odpadami komunalnymi.

Wiejskie świetlice 
wypięknieją

Rozpoczęto prace modernizacyjne 13 świetlic wiejskich w Gmi-
nie Krasnosielc.

Projekt będzie realizowany w 2 
etapach. 1 z nich obejmie remont 
świetlic w  miejscowościach: Wo-
la Włościańska, Pienice, Ame-
lin, Biernaty, Grądy, Drążdżewo 
i Wólka Drążdżewska. W roku 
2013 odnowione zostaną budynki 
w Chłopiej Łące, Nowym Sielcu, 

Grabowie, Przytułach, Rakach i 
Karolewie. Wartość prac po prze-
targu zmniejszyła się i wynosi 562 
431,95 zł. Inwestycja jest współfi-
nansowana ze środków pocho-
dzących z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 2007-2013 r.   

AGNIESZKA POKORA

stępujące uchwały:
a) w sprawie stawek 
opłat za gospodaro-
wanie odpadami ko-
munalnymi;
b) w sprawie szczegó-
łowych zasad pono-
szenia opłat za gospo-
darowanie odpadami 
komunalnymi, tj. (ter-
min, częstotliwość i tryb uisz-
czania opłaty);
c) w sprawie wzoru deklaracji, 
oraz terminie złożenia pierw-
szej deklaracji.
W tym okresie urzędy gmin 

rozpoczną kampanię informa-
cyjną, mającą na celu zapozna-
nie mieszkańców z obowiązka-
mi wynikającymi z podjętych 
uchwał.

Od 1 lipca 2013 r. zacznie 
funkcjonować nowy system go-
spodarki odpadami komunal-
nymi i mieszkańcy będą obo-
wiązani korzystać wyłącznie z 
nowego systemu. Do tego cza-

su gminy mają obowiązek roz-
strzygnąć przetargi i podpisać 
umowy z wyłonionymi przed-
siębiorstwami na odbiór odpa-
dów komunalnych od właścicie-
li nieruchomości.

Informacje na temat noweli-
zacji ustawy o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gminach 
dostępne są na stronie interne-
towej Ministerstwa Środowi-
ska www.mos.gov.pl/komunal-
ne . wszystkich podejmowanych 
działaniach będą Państwo infor-
mowani na bieżąco.

GRAŻYNA ROGALA

stała podpisana 18. października. 
Dostawę zrealizowano zgodnie z 
umową do końca października.

► 10. października złożono 
wniosek o dofinansowanie bu-
dowy ścieżki przyrodniczo – edu-
kacyjnej „Z lasem za pan brat” do 
Biura Terenowego WFOŚiGW w 
Ostrołęce. Wartość inwestycji wy-
nosi 140 789,06 zł i istnieje możli-
wość dofinansowania jej w 100% 
przez Wojewódzki Fundusz.

► 26. października ogłoszono 
przetarg na zimowe utrzymanie 
dróg gminnych sezon 2012 - 2013. 
Otwarcie ofert nastąpiło 05. listo-
pada. Do przetargu przystąpiło 6 
firm. W chwili obecnej trwa we-
ryfikacja ofert.

► 29. października otrzymano 
informację z LGD Orzyc – Narew, 
że złożony przez gminę wniosek 
dot. budowy kompleksu spor-
towo – rekreacyjnego w Woli 
Włościańskiej, został odrzucony 
przez radę. Gmina złożyła odwo-
łanie od decyzji rady.

AGNIESZKA POKORA
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 Uczniowie klas pierwszych 
pod bacznym okiem swoich wy-
chowawców przygotowali pro-
gramy artystyczne, w których 
to w odświętnych strojach i bi-
retach popisywali się umiejęt-
nościami recytatorskimi, wo-
k a l ny m i i  t a neczny m i.  Na 
twarzach świeżo upieczonych 
aktorów malowały się przeróż-
ne emocje. Mimo pewnej dozy 
niepewności dominowały ra-
czej duma i radość. Choć były 
to ich pierwsze występy przed 
tak dużą publicznością poradzi-
li sobie doskonale. Dyrektorzy 

szkół w podniosłej atmosferze 
dokonali symbolicznego paso-
wania na ucznia wypowiada-
jąc słowa: „Pasuję Cię na ucznia 
klasy I”. Ukoronowaniem ak-
tu pasowania było wręczenie 
pamiątkowych dyplomów, le-
gitymacji szkolnych oraz upo-
minków. Ale na tym nie ko-
niec. Dodatkowo pierwszaki z 
Publicznej Szkoły Podstawo-
wej w Krasnosielcu stały się 
jednocześnie pełnoprawnymi 
czytelnikami biblioteki szkol-
nej. Uroczystości te były pełne 
wrażeń nie tylko dla dziecia-

Pasowanie 
pierwszoklasistów 
w gminnych szkołach

Pasowanie na ucznia to bardzo ważna uroczystość w szkolnym 
kalendarzu. To również wielkie wydarzenie dla tych, którzy we 
wrześniu po raz pierwszy przekroczyli próg szkoły i rozpoczęli 
nowy i trudny etap w swoim życiu, i zostali okrzyknięci „pierw-
szakami”. Żeby formalności stało się zadość, w październiku 
pierwszoklasiści ze szkół podstawowych w Amelinie, Drążdże-
wie, Krasnosielcu i Rakach złożyli uroczyste ślubowanie i tym 
samym zostali oficjalnie przyjęci w poczet uczniów.



Wydarzenia 5

Pasowanie 
pierwszoklasistów 
w gminnych szkołach

ków. Z pewnością wszyscy ro-
dzice patrzyli na swoje pociechy 
z podziwem i dumą. Nie sposób 
było nie zauważyć niepohamo-
wanych łez wzruszenia spływa-
jących po policzkach nie tylko 
mam, ale i tatusiów. Fakt obec-
ności rodziców, uczniów klas 
starszych i ich wychowawców 
oraz dyrekcji podniósł rangę ce-
remonii.

Również pierwszoklasiści Pu-
blicznego Gimnazjum w Kra-
snosielcu z dumą i powagą ślu-
bowali m.in.: „kierować się 
ideałami humanizmu i demo-
kracji” oraz „postępować zgod-
nie z ideałami patrona szkoły”. 
Mottem uroczystości były sło-
wa: „Dokąd idziemy, dokąd 
zmierzamy, gdzie nas prowa-
dzi gimnazjalny szlak”. Dyrek-
tor szkoły Andrzej Maluchnik 
dziękował za przygotowanie 

uroczystości, życzył sukcesów 
i wielu osiągnięć w najbliższych 
trzech latach nauki w gimna-
zjum. 

Rodzice klas I – szych Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej 
w Krasnosielcu składają szcze-
gólne podziękowania: Paniom 
Hannie Talarskiej i Iwonie Cheł-
chowskiej za zaangażowanie 
w przygotowanie tego nieco-
dziennego wydarzenia, Krzysz-
tofowi Pióreckiemu i sklepowi 
Zielony Market w Krasnosiel-
cu za ufundowanie upominków 
dla pierwszaków oraz wójtowi 
gminy Pawłowi Ruszczyńskie-
mu za dopełnienie „rożków ob-
fitości” i obecność.

Na podstawie informacji ze 
szkół

AGNIESZKA POKORA
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W tym roku konkurs odbył się 
w Lipiance koło Goworowa. Ce-
lem konkursu było umożliwienie 
seniorom pełnego korzystania 
z istniejących form aktywności 
kulturalnej poprzez organizowa-
nie i udział w konkursach, prze-
glądach twórczości oraz ożywie-
nie działalności klubów seniora 
i Kół Gospodyń Wiejskich na te-
renie Mazowsza. W konkursie 
mogli wziąć udział seniorzy z 
województwa mazowieckiego 
zgłaszając potrawy w następu-
jących kategoriach: mięsne, pół-
mięsne, zupa, deser, napój bez-
alkoholowy lub alkoholowy i 
przystawki. 

Tradycyjnie z Gminy Krasno-
sielc znalazła się spora grupa 
zainteresowanych osób. Przy-
gotowały one w myśl konkursu 
bardzo smaczne, regionalne po-
trawy. Jury nagrodziło, aż czte-
ry panie z naszej gminy: Zofię 

Podporę za wyśmienity piernik, 
Celinę Szladowską za nalewkę 
z czarnego bzu, Bożenę Kowal-
czyk za rosół z prośnianek oraz 
Irenę Heromińską za galaretę z 
nóżek wieprzowych. Szczególną 
nagrodę otrzymała Teresa Żuż-
niew, jako weteranka goworow-
skiego konkursu.

Panie spędziły miło czas, spo-
tkały się z seniorami z różnych 
stron Mazowsza, w miłej at-
mosferze degustowały potra-
wy przygotowane przez innych 
uczestników. Doświadczyły, że 
ludzi z pasją nie brakuje, a przy 
tym świetnie promowały Gminę 
Krasnosielc. 

W przyszłym roku planowana 
jest 10. jubileuszowa edycja kon-
kursu dla seniorów, dlatego już 
teraz zapraszamy do przygoto-
wywania smacznych i tradycyj-
nych przepisów.

BEATA HEROMIŃSKA

Seniorzy 
i kulinaria

„Więcej życia w życiu. Tradycje kulinarne Seniorów”- pod ta-
kim tytułem, od 9 lat Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekre-
acji w Goworowie organizuje konkurs kulinarny dla seniorów.

Święto Biblioteki Szkolnej

 Dotychczas święto było ob-
chodzone co roku w czwarty 
poniedziałek października. Od 
roku 2008 cały październik jest 
Świętem Bibliotek Szkolnych. 
Hasło tegorocznego Między-
narodowego Miesiąca Bibliotek 
Szkolnych brzmi:  „Biblioteki 
szkolne - klucz do przeszłości, 
teraźniejszości i przyszłości”.

Nasza Biblioteka Szkolna Ze-
społu Szkół Publicznej Szko-
ły Podstawowej i Publicznego 
Gimnazjum  w Krasnosielcu jak 
co roku włączyła się w obchody 
Święta Bibliotek Szkolnych. W 
październiku przeprowadzili-
śmy:

Konkursy plastyczne: Najład-
niejszy zeszyt lektur – konkurs 
przeznaczony dla uczniów klas 

I – III ze szkoły podstawowej i 
Kartka urodzinowa dla bloga na-
szej Biblioteki Szkolnej – konkurs 
plastyczny dla uczniów szkoły 
podstawowej i gimnazjum.

Wystawy: Jesień w literaturze 
– prezentacja wierszy, ilustracji, 
książek o tej kolorowej porze ro-
ku, Astrid Lindgren i jej książki 
– wystawa pozycji zakupionych 
w ramach projektu Astrid Lind-
gren Dzieci z Bullerbyn, Jan Gra-
bowski i jego zwierzyniec – wy-
stawa książek przyrodniczych, 
Nowości z bibliotecznej półki – 
prezentacja nowych książek za-
kupionych w ramach realizacji 
projektów.

Promocja czytelnictwa: Najcie-
kawsza książka Miesiąca Biblio-
tek – ranking czytelniczy, Akcja: 

Międzynarodowe Święto Bibliotek Szkolnych zostało ustano-
wione przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa 
Szkolnego (International Association of School Librarianship - 
www.iasl-online.org).

Podaruj książkę bibliotece szkol-
nej, Pasowanie uczniów klas I na 
czytelników Biblioteki Szkolnej.

O tych i wielu innych działa-
niach naszej Biblioteki Szkolnej 

można poczytać na naszym blo-
gu – www.bibliotekakrasnosielc.
bloog.pl.

ZESPÓL REDAKCYJNY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
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Październik 
u krasnosielckich 
przedszkolaków.

17. października przedszkolaki doznały niesamowitych wra-
żeń oglądając spektakl pt. „Nosił wilk razy kilka”. W tym dniu 
aktorzy z Białegostoku odwiedzili nasze przedszkole. Przed-
stawienie miało duży walor edukacyjny, albowiem traktowało 
o wzajemnej relacji pewności siebie i pokory. Zdumiewający 
był fakt, że postać wilka nie wywołała u dzieci negatywnych 
skojarzeń.

Kolejny dzień był równie cie-
kawy. Dzieciaki uczestniczyły 
w konkursie na „Najciekawsze 
warzywo”, na który przyniosły 
ze swoich domowych ogródków 
niezliczoną ilość przedziwnych 
jarzyn. Następnie nad rzeką 
Orzyc odbyło się ognisko, pod-
czas którego zgodnie z wrześnio-
wym postanowieniem wszyscy 
zajadali się przepysznymi pie-
czonymi ziemniakami. Nie za-
brakło też zabaw z rodzicami. 
Uczestnicy doskonale radzili so-
bie w przenoszeniu ziemniaków 
na odległość w łyżce chochli, ich 
sadzeniu i zbieraniu oraz rzuca-
niu ziemniakiem do celu. Podzi-

wialiśmy też prawdziwe dzieła 
sztuki wykonane oczywiście z 
ziemniaków przez poszczegól-
ne grupy przedszkolaków. Ob-
serwując radosne twarze malu-
chów i ich rodziców mamy już 
pewność, że święto pieczonego 
ziemniaka wejdzie na stałe do 
przedszkolnego kalendarza uro-
czystości.

Szczególne podziękowania za 
pomoc w organizacji imprezy 
składam Panu Tomkowi Płochar-
czykowi w imieniu własnym, ro-
dziców i dzieci.

DYREKTOR PRZEDSZKOLA 
ANNA GODLEWSKA

Propozycje GOK na listopad
Od 5 listopada 2012 r.
Zapraszamy na wystawę pod hasłem „Piękno ma wiele postaci, ale jedną duszę”, odsłona 
druga, na której prezentowane będą rękodzieła mieszkańców naszej gminy. 

15 listopada 2012 r., godz. 17:00
W GOK, na sali widowiskowej, odbędzie się pokaz oraz prezentacja zabiegów 
pielęgnacyjnych dla kobiet w każdym wieku. Zostaną przedstawione kosmetyki firmy 
Mary Kay z możliwością ich zakupu. Wszystkie zabiegi wykonywane w tym dniu będą 
nieodpłatne. Wstęp wolny.

25 listopada 2012 r., godz. 14:00
Zostanie zorganizwaona impreza dla dzieci z Gminy Krasnosielc w wieku 0 - 12 lat pt. „10 
urodziny Pluszowego Misia”. Zapraszamy wszystkie dzieci na dwugodzinną imprezkę 
wraz ze swoimi ukochanymi misiami. Przewidziane są liczne gry, zabawy oraz konkursy 
z nagrodami. W czasie imprezy zostaną wręczone nagrody dla zwycięzców konkursu 
plastycznego „Mój przyjaciel Miś”, który przeznaczony jest dla przedszkolaków i klas I-III 
szkoły podstawowej.
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18. września na boiskach przy ZS w Makowie Mazowieckim odbyły się Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w piłce nożnej 
dziewcząt, nasza drużyna w składzie: Weronika Ferenc, Elżbieta Tupacz Aleksandra Niestępska, Edyta Śmiecińska, Katarzyna 
Kołakowska Natalia Napierkowska, Marta Radomska, Aleksandra Lipska, Nikole Grabowska i Anna Ferenc, zajęła bardzo do-
bre drugie miejsce.

Sportowe sukcesy Zespołu Szkół 
w Krasnosielcu

Reprezentantki naszego gim-
nazjum trafiły do grupy A, 
gdzie zmierzyły się z Zespoła-
mi PG  z Płoniaw 3:0, i PG nr. 2 
z Makowa Mazowieckiego 0:0. 
Po Wyjściu z grupy dziewczę-
ta zmierzyły się z PG w Gąse-
wie (1:1 i wygrana w rzutach 
karnych 2:1), a także z PG nr 1 
z Makowa Mazowieckiego 0:1. 
Takie wyniki dały w sumie dru-
gie miejsce. 

21. września nasi tenisiści 
pod dowództwem Grzegorza 

Gałązki zajęli 10 miejsce w Fi-
nale Wojewódzkim w druży-
nowym tenisie stołowym. Do 
Nadarzyna nasz team udał się 
w składzie Adrian Klik, Kamil 
Ptak i Adrian Szewczak. Suk-
ces nie przyszedł łatwo, po-
nieważ chłopcy musieli prze-
brnąć najpierw przez zawody 
powiatowe(1 miejsce), a następ-
nie między powiatowe (także 1 
miejsce). 

6. października w Suchym 
nasza sztafeta w składzie: Da-

mian Wronowski, Łukasz Glin-
ka, Dominik Daliga, Krzysztof 
Maluchnik, Gabriel Nurczyk, 
Adam  Ślaski , Patryk Wilga, 
Michał Kęszczyk, Łukasz Li-
piński i Norbert Ruszkowski 
wywalczyła pierwsze miejsce 
w Powiatowych Igrzyskach 
Młodzieży Szkolnej w Biegach 
Przełajowych w kategorii szkół 
podstawowych. Dzięki świetne-
mu występowi chłopcy zapew-
nili sobie udział w zawodach 
między powiatowych, które od-

będą się na wiosnę 2013r.
Warto dodać, że uczeń klasy 

V, Damian Wronowski  wygrał 
powiatowe indywidualne biegi 
przełajowe, a w zawodach mię-
dzy powiatowych które odbyły 
się w Ostrołęce zajął doskonałe 
2 miejsce. Taki wynik jest prze-
pustką do startu w finałach wo-
jewódzkich !

Wszystkim młodym sportow-
com składamy serdeczne Gra-
tulacje!

TOMASZ ROGALA

W dniu 13 października 2012 roku na Orliku przy SP nr 1 w Ostrołęce odbył się 
międzypowiatowy turniej mini-piłki nożnej dziewcząt.

W zawodach wzięło udział 
sześć szkół: Zaręby, Ostrołę-
ka, Małkinia, Drążdżewo, Za-
las i Rząśnik. Po zaciętej walce 
z drużyną z Ostrołęki, zespół 
PSP z Drążdżewy zajął IV miej-

sce przegrywając wejście do fi-
nału w rzutach karnych.

 Szkołę PSP Drążdżewo re-
prezentowały: Zuzanna Plisz-
ka, Aleksandra Romanowska, 
Sandra Pliszka, Alicja Grabow-

ska, Sandra Klik, Eliza Dudek, 
Daria Kruk, Dominika Jaszew-
ska i Milena Ochenkowska – 
op. p Marcin Gutowski

REDAKCJA PSP DRĄŻDŻEWO

Tuż za podium


