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Jubileusz pożycia 
małżeńskiego

Gmina Krasnosielc 
jako EKOpozytyw 
Mazowsza
23 października w Galerii Por-
czyńskich w Warszawie odby-
ła się uroczysta gala, podczas któ-
rej ogłoszono wyniki konkursu 
„EKOpozytyw MAZOWSZA”.

Niedziela, 19 października 2014 r. była 
to niecodzienna niedziela dla par mał-
żeńskich zamieszkujących na terenie na-
szej gminy, które na zaproszenie Wójta 
Gminy wspólnie świętowały jubileusz 
pożycia małżeńskiego.

W październiku we wszyst-
kich gminnych placówkach 
przedszkolnych w Amelinie, 
Drążdżewie, Rakach i Kra-
snosielcu odbyły się uroczy-
stości pasowania na przed-
szkolaka. Na pewno było to 
pierwsze wyjątkowe wyda-
rzenie dla dzieci, które we 
wrześniu rozpoczęły przy-
godę z przedszkolem. Dzie-
ciaki, odświętnie ubrane, 
z uśmiechem na twarzach 
recytowały wierszyki i śpie-
wały piosenki, otrzymując 
od rodziców i zaproszonych 
gości gromkie brawa. Na-
stępnie wszystkie dzieci zło-
żyły uroczyste ślubowanie, 
przyrzekając być dobrymi 
wychowankami. Po złoże-

niu ślubowania dyrektorzy 
dokonali symbolicznego pa-
sowania. Na pamiątkę każ-
de dziecko otrzymało dy-
plom i róg obfitości. Była to 
niezapominana chwila, peł-
na emocji i miłych wrażeń 
zarówno dla dzieci, rodzi-
ców jak i nauczycieli. 
Upominki zostały zaku-
pione w ramach projektu 
„Edukacja przedszkolna 
w gminie Krasnosielc klu-
czem do dalszego kształ-
cenia”. Wartość całego pro-
jektu wynosi ponad 100 
tys. zł, a dotacja z Europej-
skiego Funduszu Społecz-
nego stanowi 87 tys. zł. 

Teresa Parciak

Pasowanie na przedszkolaka
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16 października odbyło się uroczy-
ste otwarcie drogi w miejscowości 
Niesułowo. Jest to jedna z kluczo-
wych inwestycji, gdyż dzięki prze-
prowadzonej modernizacji ciągu 
drogowego o długości ok. 1200 mb. 
mieszkańcy mogą poruszać się bez-
pieczniej i wygodniej. Całkowity 
koszt przebudowy drogi wyniósł 
147 tys. zł., z czego 51 % stanowi 
dofinansowanie ze środków zwią-
zanych z wyłączeniem z produkcji 
gruntów rolnych.
W tym samym dniu odbyła się rów-
nież uroczystość otwarcia wielo-
funkcyjnego boiska o nawierzch-
ni poliuretanowej przy szkole pod-
stawowej w Amelinie. Mieszkańcy, 
a zwłaszcza społeczność szkolna od 
lat czekali na ten obiekt sportowy. 
Gmina pozyskała na ten cel dota-
cję z Ministerstwa Sportu i Turysty-

ki w ramach Rozwoju Bazy Sporto-
wej w wysokości 200 tys. zł., a cał-
kowita wartość zadania wyniosła 
337 tys. zł.
W uroczystościach uczestniczyli m. 
in.: Janina Ewa Orzełowska – czło-
nek Zarządu Województwa Mazo-
wieckiego, Mirosław Augustyniak 
i Marian Krupiński – radni Woje-
wództwa Mazowieckiego, Paweł 
Ruszczyński – Wójt Gminy Krasno-
sielc oraz przedstawiciele władz lo-
kalnych i okoliczni mieszkańcy.
Nie zabrakło symbolicznego prze-
cięcia wstęgi, tortu oraz poczęstun-
ku. Wójt Gminy serdecznie dziękuje 
za zaangażowanie i wszelką pomoc 
w organizacji uroczystości miesz-
kańcom wsi Niesułowo i Amelin 
oraz druhom z OSP Niesułowo.

T.P

Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Krasnosielcu od 2008 r., w cy-
klu rocznym, realizuje projekt sys-
temowy „Nowe umiejętności – 
nowa szansa”. 
Ośrodek przez przystąpienie do 
realizacji projektu wskazuje alter-
natywne sposoby łagodzenia bez-
robocia, które jest bardzo poważ-
nym problemem. Udział w dzia-
łaniach projektowych umożliwia 
uczestnikom podwyższenie kwa-
lifikacji, które sprawiają, że ich 
notowania na rynku pracy wzra-
stają. 
Celem głównym projektu jest 
zwiększenie aktywności zawo-
dowej mieszkańców Gminy Kra-
snosielc. Cele szczegółowe ukie-
runkowane są na podwyższenie 
kwalifikacji i umiejętności zawo-
dowych, uzupełnienie wykształ-
cenia, zwiększenie wiedzy doty-
czącej poruszania się po rynku 
pracy, odkrycie własnych predys-
pozycji zawodowych, podwyż-
szenie samooceny, motywacji do 
działania i wiary we własne siły 
oraz wzrost integracji społecznej 
osób biorących udział w projekcie 
ze środowiskiem.

Do tej pory w projekcie wzię-
ło udział 77 osób (73 kobiety i 4 
mężczyzn). W tegorocznej edy-
cji projektu uczestniczy 15 osób 
(14 kobiet i 1 mężczyzna). 
Od marca br. uczestnicy projek-
tu brali udział w spotkaniach z 
doradcą zawodowym,  następnie 
w zajęciach z trenerem umiejęt-
ności psychospołecznych. Pod 
koniec czerwca część osób wzię-
ła udział w kursie prawa jazdy 
kat. B. Od sierpnia do końca paź-
dziernika beneficjenci ostatecz-
ni uczestniczyli w szkoleniach za-
wodowych. 
Od 4 listopada rozpocznie się II 
etap spotkań z trenerem umie-
jętności psychospołecznych i do-
radcą zawodowym. Zajęcia będą 
obejmowały warsztaty grupowe 
i konsultacje indywidualne. 
Zakończenie projektu zostało za-
planowane na koniec listopada. 
Uwieńczeniem i podsumowaniem 
działań projektowych będzie kon-
ferencja z udziałem uczestników 
projektu, wykładowcami oraz za-
proszonymi gośćmi. 

Pracownik socjalny 
Magdalena Kołodziejczyk

Uroczyste otwarcie drogi 
w Niesułowie i boiska 
w Amelinie

„NOWE UMIEJETNOŚCI – NOWA SZANSA” 2014r.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
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Gmina Krasnosielc jako 
EKOpozytyw Mazowsza

23 października w Galerii Por-
czyńskich w Warszawie odbyła 
się uroczysta gala, podczas któ-
rej ogłoszono wyniki konkur-
su „EKOpozytyw MAZOW-
SZA”. Konkurs został zorganizo-
wany przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Warszawie. Jego ce-
lem było promowanie działalno-
ści podmiotów i instytucji z te-
renu województwa mazowieckie-
go w zakresie ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej, które w roku 
2013, w sposób wyróżniający, wy-
kazały się największą aktywnością 
i osiągnięciami w działaniach pro-
ekologicznych oraz w budowaniu 
świadomości ekologicznej wśród 

mieszkańców Mazowsza.
Kapituła konkursowa nominowa-
ła 57 beneficjentów w 9 katego-
riach tematycznych: 
– ochrona wód, 
– gospodarka wodna, 
– odnawialne źródła energii, 
– ochrona powierzchni ziemi, 
– edukacja ekologiczna – dla jed-
nostek samorządu terytorialnego, 
– edukacja ekologiczna – dla po-
zostałych podmiotów, 
– ochrona przyrody, 
– pozyskiwanie środków unijnych, 
– samorząd przyjazny środowisku 
Mazowsza.
 
Wśród 9 – ciu laureatów na po-
dium stanęła Gmina Krasno-

sielc, jako zwycięzca w kategorii 
„edukacja ekologiczna”. Na ręce 
Wójta Gminy Krasnosielc Pawła 
Ruszczyńskiego został przekaza-
ny czek o wartości 10 tys. zł oraz 
pamiątkowa statuetka. To nama-
calny dowód, że Gmina Krasno-
sielc jest najlepszym na Mazow-
szu samorządem pozyskującym 
środki z WFOŚiGW na działania 
edukacyjne niosące za sobą po-
żytek dla jej mieszkańców. Przy-
pomnijmy, że w okresie ostatnich 
4 lat Gmina Krasnosielc pozy-
skała na projekty preokologiczne 
ok. 1 mln. zł., z czego ok. 50% sta-
nowiła dotacja na edukację ekolo-
giczną (budowa ścieżki przyrod-
niczej „Z lasem za pan brat”, bu-

dowa edukacyjnej infrastruktury 
terenowej przy placówkach szkol-
nych, konkursy oraz warsztaty dla 
dzieci i młodzieży, akcje zbiór-
ki odpadów, zakup nowoczesnego 
wyposażenia dla szkół m. in. lap-
topy, tablice multimedialne, mi-
kroskopy, telewizory, DVD itp.).
„To dla gminy ogromny zaszczyt 
i motywacja do podejmowania dal-
szych działań na rzecz ekologii” – 
powiedział wójt Paweł Ruszczyński.
Nagroda pieniężna zostanie prze-
znaczona na kontynuację pro-
jektów ekologicznych w Gminie 
Krasnosielc.

T.P
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Niedziela, 19 października 2014 r. by-
ła to niecodzienna niedziela dla par 
małżeńskich zamieszkujących na te-
renie naszej gminy, które na zapro-
szenie Wójta Gminy wspólnie świę-
towały jubileusz pożycia małżeńskie-
go. Zaproszonych zostało 35 par mał-
żeńskich. Tradycyjnie świętowanie z 
tej okazji rozpoczęte zostało modlitwą 
w Kościele p.w. Św. Jana w Krasno-
sielcu. W intencji małżonków zosta-
ła odprawiona uroczysta Msza Święta 
przez ks. Dziekana Andrzeja Golbiń-
skiego i ks. Leszka Misiarczyka. Homi-
lię wygłosił ks. Jacek Kotowski – Die-
cezjalny Duszpasterz Rodzin. Ksiądz 
Proboszcz wyraził ogromną wdzięcz-
ność dla zgromadzonych par za wspól-
ne przeżycie tak pięknej drogi życia 
oraz za wzór miłości do naśladowania 
dla młodych wstępujących w związ-
ki małżeńskie. Przekazał też gratula-
cje od księdza biskupa łomżyńskiego. 
Następnie jubilaci pełni wzruszenia 

i radości przybyli do Gminnego Ośrod-
ka Kultury, gdzie powitał wszyst-
kich Wójt Gminy Paweł Ruszczyński. 
W swoim przemówieniu skierowanym 
do zaproszonych jubilatów i gości wy-
raził podziw i szacunek dla wytrwało-
ści niezłomności tych par małżeńskich. 
Podziękował za trud pracy i wyrze-
czeń dla dobra założonej przed ponad 
pół wieku rodziny, jak również za wzór, 
którym oni są dla młodego pokolenia. 
Podziękował również za pracę na rzecz 
naszej społeczności gminnej. Podkreślił, 
że medal za długoletnie pożycie mał-
żeńskie jest nagrodą i specjalnym od-
znaczeniem – jest podziękowaniem za 
wszystko to, co przez tak długi czas pa-
ry małżeńskie tworzyły i budowały, ja-
ko małżeństwo i rodzina. Przyznanymi 
przez Prezydenta RP medalami wójt 
gminy w towarzystwie przewodniczą-
cej rady gminy Ewy Grabowskiej i se-
kretarz gminy Grażyny Rogali udeko-
rował następujące pary małżeńskie:

Jubileusz pożycia małżeńskiego
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Jubileusz pożycia małżeńskiego
1. Halina i Zdzisław Różaccy 
Nowy Sielc – 64 lata 
2. Danuta i Tomasz Grabowscy 
Bagienice Szlacheckie – 63 lata 
3. Mieczysława i Ignacy Kwiatkowscy 
Pienice – 63 lata 
4. Halina i Jan Graczyk 
Amelin – 62 lata 
5. Irena i Stefan Klik 
Nowy Sielc – 62 lata 
6. Zofia i Stanisław Włodarscy 
Nowy Krasnosielc – 61 lat 
7. Helena i Stefan Skrobeccy 
Raki – 61 lat 
8. Marianna i Edward Sobol 
Grabowo – 60 lat 
9. Michalina i Ryszard Włodarscy 
Bagienice Folwark – 60 lat 
10. Władysława i Zenon Dudek 
Niesułowo – 60 lat 
11. Barbara i Lucjan Kołodziejczyk 
Krasnosielc Leśny – 60 lat 
12. Irena i Józef Szewczak 
Raki – 60 lat 
13. Eufemia i Jan Napierscy 
Pienice – 60 lat 
14. Stefania i Kazimierz Kaczorek 
Raki – 51 lat 
15. Zofia i Kazimierz Krawczak 
Raki – 51 lat 
16. Irena i Roman Heromińscy 
Drążdżewo – 51 lat 
17. Donata i Stanisław Waszczak 
Drążdżewo – 51 lat 
18. Genowefa i Czesław Misiarczyk 
Wólka Drążdżewska – 51 lat 
19. Karolina i Ireneusz Zduniak 
Przytuły – 51 lat 
20. Jadwiga i Czesław Grempka 
Krasnosielc – 51 lat 
21. Anna i Wenancjusz Czarneccy 
Krasnosielc – 51 lat 
22. Jadwiga i Janusz Kuśmierczyk 
Krasnosielc – 51 lat 
23. Anna i Jerzy Więcek 

Amelin – 51 lat 
24. Marianna i Ireneusz Mizerek 
Grądy – 51 lat 
25. Krystyna i Józefa Olszewscy 
Pienice – 50 lat 
26. Stanisława i Henryk Gołaszewscy 
Krasnosielc – 50 lat 
27. Stanisława i Henryk Juniak 
Nowy Krasnosielc – 50 lat 
28. Regina i Józef Szurpniccy 
Łazy – 50 lat 
29. Teresa i Kazimierz Grabowscy 
Pach – 50 lat 
30. Jadwiga i Tadeusz Wilkowscy 
Grabowo – 50 lat 
31. Henryka i Cyryl Król 
Drążdżewo – 50 lat

Szczególne gratulacje za najdłuższy 
staż małżeński, bo aż 68 wspólnych 
lat, otrzymali Państwo Kazimiera i Ta-
deusz Bryska z Grądów. Po dokona-
niu ceremonii odznaczeń wójt zapro-
sił wszystkich obecnych do wzniesie-
nia toastu za zdrowie i pomyślność. 
W imieniu wszystkich jubilatów Pani 
Stanisława Gołaszewska podziękowała 
za zorganizowanie tego spotkania – za 
modlitwę, życzenia, odznaczenia i gra-
tulacje. Dalsza część spotkania przebie-
gła przy herbacie i okolicznościowym 
torcie w miłej atmosferze. Za sprawą 
naszego zespołu nauczycieli ze Szko-
ły Podstawowej w Rakach i Drążdże-
wie, Beaty Heromińskiej i Jakuba Mi-
kulaka, poprzez starannie przygotowa-
ny repertuar pieśni i piosenek, przywo-
łane zostały wspaniałe wspomnienia 
– radosne chwile z młodości.
Szanownym Jubilatom życzymy ko-
lejnych wspólnych lat w dobrym zdro-
wiu oraz radości i satysfakcji z tego, co 
przez te ponad pół wieku zbudowali 
trwając przy sobie. Gratulujemy.

Teresa Parciak
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Panie z terenu Gminy Krasno-
sielc, głównie zrzeszone w Ko-
łach Gospodyń Wiejskich, spoty-
kają się co pewien czas w Gmin-
nym Ośrodku Kultury na różno-
rakich warsztatach. 
W jedno z październikowych 
popołudni panie uczestniczyły 
w regionalnych warsztatach. Pod 
okiem Czesławy Lewandow-
skiej, twórczyni ludowej z Ostro-
łęki, z kolorowej bibuły i krepiny, 

powstawały przepiękne kwiaty: 
astry, róże, szafirki oraz szyszki 
i carskie korony. Kolorowe bu-
kiety mogą śmiało stać się ozdo-
bą każdego domu. Panie nauczy-
ły się, jak własnoręcznie wyko-
nane kwiaty mogą stać się prze-
piękną elementem ozdobnym, 
np. częścią kierca. A cóż to ta-
kiego kierec?  Kierec to dekora-
cja ze słomek, grochu i bibułko-
wych kwiatów, wieszana  u sufitu 

w kurpiowskich chatach, bardzo 
kolorowa i estetycznie wykona-
na. Obecnie tradycja staje się in-
spiracją dla współczesnych arty-
stów. Przejrzysta, geometrycz-
na konstrukcja kiereca  inspiru-
je do tworzenia współczesnych 
zabawek dydaktycznych. Współ-
czesny kierec zbudowany jest 
z aluminiowych rurek z druciany-
mi zaczepami połączonymi gum-
ką. Ruchome węzły umożliwiają 

dzieciom jego swobodne modelo-
wanie i przekształcanie. Tworze-
nie nowych figur i układów to nie 
tylko wciągająca zabawa, ale tak-
że doskonała lekcja geometrii.
Spotkania warsztatowe są oka-
zją do poszerzania swoich zain-
teresowań, umiejętności, do wy-
miany doświadczeń. Jest to tak-
że czas relaksu w gronie przyja-
znych ludzi.

B. Heromińska

Warsztaty z twórczości
regionalnej
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Radosław Maluchnik mieszka 
w Grądach. Na co dzień pracu-
je w branży budowlanej. Od naj-
młodszych lat interesował się 
sportem, ale zaczęło się od pił-
ki nożnej. Później kolega namó-
wił go, by zaczął biegać na śred-
nich dystansach (5 km i 10 km). 
W ten sposób pan Radosław roz-
począł swoją przygodę z biegami 
uczestnicząc w licznych marato-
nach organizowanych przez róż-
ne instytucje, np. Orlen Mara-
ton, czy też półmaraton w Olsz-
tynie. Dzięki systematycznym 
treningom (3 razy w tygodniu 
po 20 km) zaczął osiągać sukcesy 
w tej dziedzinie sportu. Na uwa-

gę zasługuje  bieg na dystansie 
5 kilometrów pod nazwą „Koro-
na Ziemi Przasnyskiej”, w któ-
rej wygrał generalną klasyfikację. 
26 października pan Radosław 
wziął udział w III edycji „Seroc-
ka Dycha” zajmując II miejsce. 
11 listopada jedzie do Warszawy, 
aby wziąć udział w „Biegu Nie-
podległości”, w którym będzie 
uczestniczyć ok. 15 tys. osób. 
W najbliższych biegach pan Ra-
dosław będzie reprezentował 
w barwach GUKSU naszą gmi-
nę. Życzymy powodzenia i trzy-
mamy kciuki za dalsze sukcesy 
w pokonywaniu dystansów. 

T. Parciak

19 października swoje rozgryw-
ki ligowe zakończyli Trampkarze 
U15 w II Lidze Okręgowej zaj-

mując pierwsze miejsce, co podaje 
tabela ze wszystkich spotkań.

Trampkarze GUKS w liczbach:

Liczba zwycięstw: 8
Remisy: 2
Porażki: 0
Bramki strzelone: 50 (średnio 5 bramek na mecz) 
Bramki stracone: 8 (średnio 0,8 bramki na mecz)
Najwyższe zwycięstwo: Rzekunianka - GUKS 1:11
Strzelcy bramek:

Dominik Daliga  19 
Łukasz Regulski  12 
Krzysztof Maluchnik  10  
Konrad Goliaszewski  4 
Marcin Rybacki   2

Zarząd Klubu serdecznie dziękuje zawodnikom i trenerowi Grzegorzo-
wi Gałązka za osiągnięte wyniki i gratuluje awansu do I Ligi Okręgowej 
C1, życząc dalszych sukcesów piłkarskich.

Tomasz Olszewik
Prezes GUKS Krasnosielc

Biegać każdy może... Awans Trampkarzy U15


