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Informacja nt.  
możliwości pozy-
skania dofinanso-
wania unieszkodli-
wienia azbestu

Wielkie Faszerowa-
nie w Gminie Kra-
snosielc

26 października w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Krasnosiel-
cu odbył się konkurs kulinarny 
„Wielkie Faszerowanie”

Święto obchodzone było po-
czątkowo w czwarty poniedzia-
łek października. Od 4 lat święto 
bibliotek szkolnych przedłużyło 
się na cały miesiąc. Celem akcji 
jest zwrócenie uwagi na ogrom-
ną rolę bibliotek w życiu szkoły, 
w nauce i rozwijaniu zaintereso-
wań czytelniczych. Tegoroczne 
hasło brzmiało: „Biblioteki szkol-
ne - bramy do życia”. W tym cza-
sie nasza biblioteka przygotowa-
ła szereg atrakcji:

Konkursy:
– Przyłapani na CZYTANIU - 
konkurs fotograficzny.
– Książki bramą na świat – kon-
kurs na plakat promujący bi-
bliotekę i czytanie.
– Najpopularniejsza książka 
Miesiąca Bibliotek Szkolnych - 
ranking czytelniczy.
– Mój ulubiony wiersz Juliana 
Tuwima – „lista przebojów”.

Akcje:
– Podaruj książkę Bibliotece 

Szkolnej – zbiórka przeczyta-
nych już książek.
– Julian Tuwim – wspólne czy-
tanie wierszy.

Projekt:
– Ze współczesną literatu-
rą młodzieżową za pan brat. 
Z Fundacji BRE Banku pozy-
skaliśmy pieniądze na realiza-
cję tego projektu. Zakupiliśmy 
145 pozycji z polskiej literatury 
młodzieżowej.
Wystawy:

- Fantastyka – bramą do wy-
obraźni!
– Koszmarny Karolek i przy-
jaciele.
– Słowniki, encyklopedie i lek-
sykony – bramą do wiedzy.
– Nowości z bibliotecznej półki 
– bramą do ciekawego spędza-
nia czasu wolnego.

Redakcja Szkolna

Międzynarodowy 
Miesiąc Bibliotek 
Szkolnych

Październik od wielu lat jest Międzynarodowym Miesiącem Bibliotek Szkolnych. W 1971 roku powstało Międzynarodowe Sto-
warzyszenie Bibliotekarzy Szkolnych. Organizacja ta zajmuje się problemami bibliotek oraz bibliotekarzy szkolnych. I właśnie 
to Stowarzyszenie w 1999 roku zainicjowało Międzynarodowe Święto Bibliotek Szkolnych.
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Pomimo trudności z wyko-
nawcą udało się zakończyć pra-
ce związane z przebudową uli-
cy Wschodniej w Krasnosielcu 
oraz drogi prowadzącej przez 
nowo powstające osiedle miesz-
kaniowe w Nowym Sielcu. Łącz-
nie przebudową objęto prawie 
kilometrowy odcinek drogi, 
przy czym powstały wzdłuż 
niej chodniki i zatoka postojo-
wa przy cmentarzu. Zostały 
wyznaczone przejścia dla pie-
szych, oznakowane migającymi 

światłami ostrzegawczymi, któ-
re zasilane są energią słoneczną 
przez zastosowanie źródeł solar-
nych. Nastąpiła również wymia-
na opraw oświetlenia ulicznego. 
Wartość zadania wraz z doku-
mentacją i nadzorem wynosi nie-
dużo ponad 998 tys. zł, a wartość 
dofinansowania ok. 478 tys. zł. 
Wsparcie finansowe na przebu-
dowę drogi gmina uzyskała w 
ramach Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych.

a.PokoRa

Schetynówka 
ukończona

W związku z zamierzeniem ubiegania się o dofinansowanie z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej działań z za-
kresu unieszkodliwiania azbestu na terenie gminy Krasnosielc, zaprasza-
my wszystkich mieszkańców posiadających eternitowe pokrycia dachowe 
do skorzystania z dotacji.

Warunki dofinansowania:
Zadania polegające na usuwaniu azbestu mogą być dofinansowane w formie dotacji, w wysoko-
ści 100 % kosztów dotyczących:
- demontażu pokryć eternitowych,
- przewiezienia z miejsca demontażu do miejsca unieszkodliwienia,
- unieszkodliwienia azbestu.

UWAGA! 
Koszty związane z wykonaniem nowego pokrycia dachowego ponosi właściciel budynku.

Osoby zainteresowane dofinansowaniem proszone są o wypełnienie ankiety dostępnej na stronie 
www.gminakrasnosielc.pl i www.krasnosielc.bipst.pl oraz w Urzędzie Gminy w pok. 21 i złożenie 
jej w terminie do 20 grudnia 2013 r.

Dodatkowe informacje pod numerem tel. 29 71-400-47.

Akcja zbierania plastikowych nakrętek w GOK trwa od 2011 r. 
Zbieramy nakrętki plastikowe każdego rodzaju:
- po napojach, sokach, wodach, mleku, kawach,
- pokrywki po margarynach, po lodach,
- po ketchupach, majonezach,
- po środkach chemicznych (żel do prania, płyn do mycia  
       naczyń itp.),
- po kosmetykach (dezodorant, żel pod prysznic).
Ważna informacja: wszystkie nakrętki muszą być czyste.

Nakrętki należy dostarczyć do Gminnego Ośrodka Kultury  
w Krasnosielcu od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30.
 
Co kwartał nakrętki są odwożone do potrzebującej Magdy Wi-
śniewskiej (artykuł w Tygodniku Ostrołęckim z 20 sierpnia 2013r.)
Pieniądze ze zbiórki nakrętek i ich sprzedaży przeznaczone są na 
zakup windy dla chorej Magdy. Cierpi ona na dystonię ogólną, 
czyli najcięższy jej rodzaj.

Akcja zbierania nakrętek

SZLACHETNA PACZKA - 16 
listopada 2013 r. to dzień otwar-
cia bazy rodzin w potrzebie. Za-
chęcamy wszystkich do włącze-
nia się w przygotowanie paczek 
dla potrzebujących Rodzin z na-
szej gminy.
Paczka to prezent – z jednej stro-
ny szlachetny i przygotowywa-
ny z myślą o konkretnej osobie, 
a z drugiej: wymarzony i długo 
oczekiwany. W SZLACHETNEJ 
PACZCE pomoc odpowiada na 
konkretne potrzeby danej ro-
dziny, dlatego jest w stanie fak-
tycznie zmienić jej trudną sy-
tuację. Najważniejsze jest to, że 
darczyńca wie, dokładnie czego 
potrzebuje dana rodzina. 

W Paczkach może znaleźć się 
wszystko – żywność, środki 
czystości, odzież, sprzęt AGD, 
książki, przybory szkolne, leki, 
zabawki i wszystko, czego może 
potrzebować rodzina. Chodzi o 
to, by odpowiedzieć na jak naj-
więcej jej potrzeb. 
Pomoc w SZLACHETNEJ 
PACZCE prócz tego, że jest re-
alna, jest też prawdziwym pre-
zentem – często spełnia marze-
nia, a darczyńcy starają się, by 
niosła ze sobą ona jak najwięcej 
radości. Prezent, który jest przy-
gotowany z myślą o konkretnej 
osobie ma niezwykłą moc – po-
trafi czynić cuda. 
Paczkę może przygotować każ-

dy. Najlepiej zrobić to wspólnie 
i dzielić się radością pomagania. 
 
PACZKA W GMINIE 
KRASNOSIELC 
Na stronie internetowej szla-
chetnapaczka.pl znajduje się 
baza rodzin w potrzebie. Wy-
bierz województwo, region, re-
jon i konkretną rodzinę . Zapo-
znasz się z nią poprzez „opis” 
przygotowany przez wolonta-
riusza. To on rozmawiał z ro-
dziną o jej trudnościach. Poznał 
dzieci w rodzinie, zauważył za-
padającą się podłogę, poczuł na 
własnej skórze brak opału. Ten 
człowiek, doświadczył także 

serdecznej atmosfery, wielkiej 
miłości i nadziei na lepsze jutro. 
Poczuł ogromną wiarę w ludzi. 
Zapraszam Cię, abyś doświad-
czył tego, co niesie ze sobą Pacz-
ka. Mając na uwadze dobro dru-
giego człowieka działamy tak, 
aby pomoc nie uzależniała, nie 
utwierdzała w postawie bez-
czynności. Chcemy aby owo-
cem było dodanie siły, obudze-
nie nadziei i sprawczości, aby 
Paczka była impulsem do zmia-
ny. Właśnie to jest dla nas mą-
dra pomoc. Staramy się zaofero-
wać pomoc, której częścią jeste-
śmy my sami.

Beata HeRomińSka 
lideR Rejonu kRaSnoSielc



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Konkurs kulinarny „Wiejskie faszerowanie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
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26 października w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Krasnosiel-
cu odbył się konkurs kulinarny 
„Wielkie Faszerowanie”, w któ-
rym zmierzyły się w zdecydo-
wanej większości kobiety, ale 
honor mężczyzn został uratowa-
ny przez Daniela Rolkę – młode-
go mieszkańca Krasnosielca, któ-
ry znalazł się wśród zwycięzców. 
Różnorodność potraw, ich fan-
tastyczne aranżacje i niebywa-
łe smaki początkowo wywoła-
ły dość burzliwe obrady wśród 
członków komisji, której prze-
wodniczącą była Janina Ewa 
Orzełowska – członek zarządu 
województwa mazowieckiego. W 
ostateczności jednak, jak stwier-
dził wójt Gminy Krasnosielc Pa-
weł Ruszczyński, zadecydowały 
kubki smakowe. Wyłoniono 15  
zwycięskich potraw.

Laureaci konkursu otrzyma-
li atrakcyjne nagrody rzeczowe 
sfinansowane ze Schematu III Po-
mocy Technicznej PROW 2007-
2013: za zajęcie I miejsca – ma-
szynkę do mielenia, za II miejsce 
– mikser, a za III – opiekacz 3 
funkcyjny. Pozostałym uczestni-
kom natomiast, w ramach nagród 
pocieszenia, wręczono młynki do 
przypraw zakupione przez GOK.

Po ogłoszeniu wyników komi-
sja i uczestnicy konkursu udali 
się na wspólne biesiadowanie, a 
czas spędzony przy stole umilał 
im muzyczny występ lokalnego 
zespołu nauczycielskiego.

Projekt ma na celu wypro-
mowanie żywnościowych pro-
duktów lokalnych, aktywizację 
mieszkańców, jak również kul-
tywowanie, propagowanie i po-
głębianie wiedzy o tradycjach 
kuchni regionalnej oraz ochronę 
kulinarnego dziedzictwa.

Dopełnieniem wymienionych 
działań będzie wydanie publi-
kacji „Wielkie Faszerowanie w 
Gminie Krasnosielc”, w której 
zamieszczone zostaną wszystkie 
przepisy potraw konkurujących 
ze sobą w sobotnim konkursie.

Organizatorami przedsięwzię-
cia była Gmina Krasnosielc we 
współpracy z Gminnym Ośrod-
kiem Kultury w Krasnosielcu. 
Konkurs kulinarny „Wielskie 
faszerowanie” był współfinan-
sowany ze środków Unii Euro-
pejskiej w  ramach Schematu III 
Pomocy Technicznej Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013. 

a. PokoRa Wielkie 
Faszerowanie 
w Gminie Krasnosielc

W kategorii dania faszerowane mięsne:
i miejsce   – Bożena Kowalczyk (kaczka faszerowana)
ii miejsce  – Iwona Czaplicka (zrazy nadziewane kaszą

gryczaną z grzybami suszonymi)
iii miejsce – Halina Ogonowska (szczupak faszerowany)

W kategorii dania faszerowane mączne:
i miejsce   – Bożena Szlaska (pierogi)
ii miejsce  – Anna Kruk (pierogi z mięsem i kapustą)
iii miejsce – Renata Rolka (pieróg faszerowany)

W kategorii dania faszerowane warzywa-owoce:
i miejsce   – Zofia Podpora (gruszki faszerowane)
ii miejsce  – Maria Antosiak (kapusta nadziewana w sosie

pomidorowym)
iii miejsce – Brygida Krzemińska (jabłka pieczone 

z rodzynkami)

W kategorii dania faszerowane na słodko:
i miejsce   – Agnieszka Gwiazda (łaciate naleśniki 

z konfiturą wiśniową)
ii miejsce  – Anna Kruk (rurki z kremem)
iii miejsce – Beata Jurczewska (kopertki z jabłkiem)

W kategorii dania faszerowane nabiał:
i miejsce   – Renata Klicka (jajka faszerowane)
ii miejsce  – Beata Jurczewska ( jajka faszerowane 

w skorupkach)
iii miejsce – Daniel Rolka (kotlety z jajek)
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Wizyta w Rumunii była dla 
nas bardzo ciekawym doświad-
czeniem. Nasz plan pobytu był 
bardzo bogaty w różnorodne za-
jęcia związane głownie z realiza-
cją projektu oraz poznawaniem 
kultury i historii naszego part-
nera. Jak zwykle, potwierdziło 
się motto Wspólnej Europy, że w 
różnorodności jest siła. Ponadto 
złamane zostały krzywdzące dla 
Rumunii stereotypy.

Wizyta w Calimanesti to pa-
smo wielu atrakcji. Zaproszeni 
goście, w tym polska delegacja, 
mieli możliwość zobaczyć ru-
muńską szkołę, przyjrzeć się ży-
ciu i  zachowaniom tamtejszej 
młodzieży oraz zauważyć  po-
dobieństwa  i różnice pomiędzy 
ludźmi mieszkającymi w part-
nerskim mieście, a  społeczno-
ścią ojczystego kraju. Niezwy-
kle ciekawym doświadczeniem 
była możliwość porównania sys-
temów edukacyjnych krajów 
uczestniczących w realizacji pro-
jektu. Nauczyciele mieli szansę 

obserwować lekcje prowadzone 
przez nauczycieli rumuńskich, 
wymieniali doświadczenia doty-
czące pracy z dziećmi oraz kon-
frontowali programy nauczania.

Pobyt w Rumunii urozmaica-
ły również badania terenowe. 
W ich trakcie przedstawiciele 
szkół partnerskich mogli ujrzeć 
najpiękniejsze i najatrakcyjniej-
sze miejsca związane z reali-
zacją projektu. Odwiedziliśmy 
Braszów będący symbolem Tran-
sylwanii. Mieliśmy szansę zwie-
dzić pałac Peles w miejscowości 
Sinaia, który niegdyś był siedzibą 
królów rumuńskich. Szczególną 
wrażenie wywarło na nas urzą-
dzone z przepychem komnaty 
zamku. Pośród antyków, w jed-
nej z sal, dekorowanej w stylu Lu-
dwika XIV odnaleźliśmy pierw-
sze w Rumunii kino. Ostatniego 
dnia zwiedziliśmy Bukareszt, 
który niegdyś nazywany był 
„Paryżem Wschodu”, lub „Ma-
łym Paryżem” o czym świadczą 
łuki triumfalne oraz pompatycz-

ne budowle i pomniki. Mieliśmy 
okazję zwiedzić Pałac Parlamen-
tu, będący symbolem wybujałej 
ambicji dyktatora Ceausescu. Bu-
dynek znalazł się w Księdze Re-
kordów Guinessa – większy od 
niego jest tylko Pentagon. 

Uczniowie dzieląc się swoimi 
wrażeniami z pobytu w Rumu-
nii wymieniali różne walory tego 
kraju, które zapadły im w pamię-
ci. Na pytanie :,,Co dał im pobyt 
w Rumunii i co ich zachwyciło?” 
każdy z uczestników wymieniał 
coś innego. Dla Dawida, ucznia 
klasy VI najistotniejsze było po-
znanie nowych koleżanek i kole-
gów, którzy przyjechali z Włoch. 
Po przyjeździe do Polski cały czas 
utrzymuje z nimi kontakt przez 
Internet, dzieląc się wrażeniami 
z pobytu w Rumunii. Aneta i Ba-
sia uczennice klasy V, które lu-
bią tańczyć, są zachwycone, bo 
poznały i miały okazje tańczyć 
narodowe tańce rumuńskie. Oli 
i Karolinie najbardziej podobały 
się zapierające dech w piersiach 

krajobrazy, gdzie surowe skal-
ne, pokryte śniegiem szczyty są 
tłem dla niższych partii gór, mie-
niących się wszystkimi barwa-
mi jesieni. Ola Ostrowska, któ-
ra interesuje się historią, była 
pod wrażeniem wspaniałej ar-
chitektury. Szczególnie zapadł 
jej w pamięci Czarny Kościół w 
Braszowie i przepiękny zamek, 
który był letnią rezydencją kró-
lów rumuńskich. Wszyscy zgod-
nie stwierdzili, że takie wyjazdy 
doskonalą umiejętność posługi-
wania się językiem angielskim, 
wzbogacają o nowe doświadcze-
nia, dają możliwość porównania 
siebie z innymi ludźmi z różnych 
krajów. 

Gościnność, uśmiech, życz-
liwość gospodarzy oraz miłe 
wspomnienia na długo zostaną w 
naszych sercach, a owoce współ-
pracy międzynarodowej z pew-
nością wzbogacą doświadczenia 
naszej szkoły.

juStyna zySk

Wizyta w Rumunii
W dniach 05.10 – 11.10.2013 r. miała miejsce czwarta  wizyta w ramach projektu Comenius „Tale with Tail”. Jedenastoosobowa de-
legacja Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Rakach udała się do Rumunii. Uczestnikami wyjazdu byli 
nauczyciele: Justyna Zysk - koordynator projektu, Teresa Kaszuba, Agnieszka Mikulak, Małgorzata Regulska, Krzysztof Czarnecki 
oraz uczniowie: Barbara Szewczak, Aneta Ptak, Karolina Ferenc, Dawid Ferenc, Aleksandra Rogala i Aleksandra Ostrowska.

Uroczyste pasowanie na ucznia

W październiku uczniowie 
klas pierwszych gminnych szkół 
podstawowych zostali oficjalnie 
przyjęci w poczet uczniów. Od-
świętnie ubrani, w kolorowych 
biretach, popisywali się umiejęt-
nościami recytatorskimi i wokal-
nymi, po czym przed całą spo-
łecznością uczniowską złożyli 

ślubowanie. Wszyscy, bez wy-
jątków, obiecali być dobrymi 
uczniami, szanować nauczycie-
li i rodziców, dbać o dobre imię 
swoich szkół i być dobrymi Po-
lakami. Po złożeniu ślubowania 
dyrektorzy dokonali symbolicz-
nego pasowania. Uczniowie klas 
I-wszych zostali przyjęci do bra-

ci uczniowskiej. Ukoronowaniem 
aktu pasowania było wręczenie 
pamiątkowych dyplomów i legi-
tymacji szkolnych.

Wychowawczynie klas pierw-
szych składają serdeczne po-
dziękowania władzom Gminy 
Krasnosielc: wójtowi Pawłowi 
Ruszczyńskiemu i sekretarz Gra-

żynie Rogala za przekazanie 
życzeń oraz upominków dla 
uczniów, a rodzicom za zaanga-
żowanie w przygotowanie uro-
czystości.

Redakcje gminnycH Szkół 
PodStaWoWycH

„Kolorowe szkiełka”

Kolorowe szkiełka
Człek ten na nos wkłada
I udaje Pana,
Choć pochodzi z dziada!
Zaczepia dziewczyny,
Miłość im wyznaje!
I w tych swoich szkiełkach
Księcia znów udaje.

Świat mu się wydaje
Piękny, kolorowy.
Lecz on sam jest szary
Mało wystrzałowy!
Morał tego wiersza 
Będzie zatem taki:
Może świat jest kolorowy,
Lecz ten PAN nijaki.

Dzieła naszych twórców
W ślad za Panem Kazimierzem ruszyła niejaka 
Izolda, czego efektem są jej „Kolorowe szkiełka”. 
Ciekawe tylko, czy Pan Kazimierz był inspiracją dla 
Izoldy, czy może raczej odwrotnie?

Rozmaitości
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PodsumoWAnie WynikóW rozgryWek W Piłkę nożną 

rundy jesiennej 2013/2014 Ligi B

Lp. nazwa drużyny mecze Wygrane remisy Porażki Bramki Pkt. Bilans

1 guks
krasnosielc 7 7 0 0 21 29-13 +16

2 orz goworowo 7 4 0 3 12 16-14 +2

3 Lks zatory 7 3 1 3 10 18-19 -1

4 krzyniak 
krzynowłoga mała 7 3 0 4 9 13-15 -2

5 Lzs łęg 
Przedmiejski 7 2 6 2 9 14-18 -4

6 FC 2012 różan 7 2 1 4 7 9-15 -6

7 kurpik kadzidło 7 1 3 3 6 9-11 -2

8 Wks mystkówiec 7 1 2 4 5 16-19 -3

Lp. nazwa drużyny mecze Wygrane remisy Porażki Bramki Pkt. Bilans

1 Tęcza łyse 9 9 0 0 27 45-5 +40

2 uks moja ostrołęka 9 7 1 1 22 35-15 +20

3 uLks ołdaki 9 5 1 3 16 34-19 +15

4 uks mag ostrołęka 9 5 0 4 15 25-19 +6

5 guks krAsnosieLC 9 4 2 3 14 31-21 +10

6
kurpik kadzidło

9 4 1 4 13 31-35 -4

7
ks Ck Troszyn

9 3 1 5 10 14-28 -14

8 Wks mystkówiec 9 3 0 6 9 19-29 -10

9
Bartnik myszyniec

9 2 0 7 6 6-36 -30

10
rzekunianka
rzekuń

9 0 0 9 0 6-39 -33

Lp. nazwa drużyny mecze

1 guks
krasnosielc 21

2 orz goworowo 12

3 Lks zatory 10

4 krzyniak 
krzynowłoga mała 9

5 Lzs łęg 
Przedmiejski 9

6 FC 2012 różan 7

7 kurpik kadzidło 6

8 Wks mystkówiec 5

kLAsy senioróW guks-u krAsnosieLC Tabela ligowa 
rundy jesiennej 
seniorów

kLAsy TrAmPkArzy u-14 guks-u krAsnosieLC

najlepsi strzelcy 
rundy jesiennej 
trampkarzy u-14

1. daliga dominik 
– 15 bramek

2. maluchnik krzysztof  
– 6 bramek

3. Lipski marian  
– 4 bramki

najlepsi strzelcy 
rundy jesiennej 
seniorów

1. Pajewski krzysztof 
– 9 bramek

2. urbański Tomasz  
– 6 bramek

3. Bojarski marek  
– 4 bramki

Zarząd GUKS-u Krasnosielc serdecznie gratuluje drużynom osiągniętych wyni-
ków w rundzie jesiennej sezonu 2013/2014, które dadzą awans drużynie seniorów 
po rundzie wiosennej do A klasy.

Gorące podziękowania Zarząd kieruje w stronę sponsorów i Wójta Gminy Krasno-
sielc Pawła Ruszczyńskiego za wspieranie finansowe naszych sportowców.

ze SPoRtoWym PozdRoWieniem
zaRząd gukS kRaSnoSielc


