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Droga do wolności

Wybory Samorządowe 2014
W dniu 16 listopada 2014 r. odbyły się wybory samorządowe. Wybieraliście Państwo przedstawicieli lokalnej władzy
– wójta oraz radę gminy, a także osoby reprezentujące nasze
interesy społeczne w powiecie i województwie.
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11 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury w Krasnosielcu odbył
się przepiękny koncert w wykonaniu grupy wokalno – instrumentalnej Artes Ensemble, zatytułowany
„Droga do wolności”.
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Zakończenie realizacji projektu
„Nowe umiejętności – nowa szansa”
Dnia 26 listopada br. odbyła się uroczysta konferencja podsumowująca realizację działań Ośrodka Pomocy
Społecznej w Krasnosielcu w
ramach projektu systemowego pn.: „Nowe umiejętności –
nowa szansa” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Projekt realizowany był w cyklu rocznym od 2008 roku do
30 listopada 2014 roku. Łącznie
w 7 edycjach projektu wzięło
udział 77 osób.
Celem projektu w 2014 roku było zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej
15 mieszkańców gminy (14
kobiet i 1 mężczyzna) zagrożonych wykluczeniem społecznym będących w wieku
aktywności zawodowej. Dwie
uczestniczki
kontynuowały udział w projekcie od 2012
roku, ponieważ skorzystały z
możliwości uzupełnienia wykształcenia.
Założone cele były realizowane w ramach różnych form
wsparcia tj.:
► spotkania z doradcą zawo-

dowym. Celem zajęć było poznanie zasad poruszania się
po rynku pracy, sposobów
aktywnego poszukiwania

zatrudnienia, odkrycie własnych predyspozycji zawodowych oraz udoskonalenie
umiejętności autoprezentacji
u uczestników projektu.
► spotkania z trenerem umie-

jętności psychospołecznych.
Zajęcia miały na celu podniesienie poczucia własnej
wartości oraz wzmocnienie
samoświadomości uczestników projektu dotyczącej ich
mocnych stron. Obejmowały
również trening zachowań
asertywnych oraz techniki
radzenia sobie ze stresem.

► kurs prawa jazdy kat. B.,

którego celem było nabycie nowych umiejętności.
W szkoleniu wzięło udział
6 osób. Wszyscy kursanci
ukończyli szkolenie z wynikiem pozytywnym. 4
osoby zdały egzamin państwowy i są szczęśliwymi
posiadaczami prawa jazdy.
Pozostali uczestnicy zadeklarowali, że wytrwale będą dążyli do zdobycia upra-

gnionego dokumentu.
► 3 szkolenia zawodowe tj.:

ków projektu został zorganizowany wyjazd integracyjny.

 „Kurs z zakresu podstaw
obsługi komputera i sieci
Internet”;
 „Profesjonalny sprzedawca z umiejętnością korzystania z nowoczesnych
technologii informacyjno
– telekomunikacyjnych z
obsługą kasy fiskalnej i minimum sanitarnym”;
 „Kucharz – kelner z elementami przygotowania
imprez okolicznościowych
z obsługą kasy fiskalnej i
minimum sanitarnym”.
Celem szkoleń było nabycie
wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych z zakresu obsługi komputera, przygotowanie uczestników projektu pod względem merytorycznym i praktycznym do pracy
w zawodzie sprzedawcy – kasjera oraz kucharza – kelnera.

Uwieńczeniem działań projektowych i pracy beneficjentów ostatecznych była konferencja podsumowująca tegoroczny projekt, która odbyła się w Gminnym Ośrodku
Kultury w Krasnosielcu.
Na spotkanie zostali zaproszeni uczestnicy projektu, prowadzący zajęcia oraz przedstawiciele władz gminy. Po przywitaniu zgromadzonych gości
i wyświetleniu prezentacji
multimedialnej dotyczącej realizacji projektu „Nowe umiejętności – nowa szansa” w 2014
roku nastąpiło uroczyste wręczenie zaświadczeń i certyfikatów z odbytych kursów
i szkoleń. Prowadzący zajęcia z
dumą i radością przekazywali uczestnikom projektu dokumenty poświadczające zdobyte
przez nich nowe kwalifikacje.

W obrębie działań projektowych dla wszystkich uczestni-

Końcowa część konferencji
przebiegała w swobodnej atmosferze. Zgromadzeni wymieniali się spostrzeżeniami
i uwagami odnośnie przebiegu projektu. Dzięki realizacji zaplanowanych działań jego uczestnicy mieli możliwość
zdobycia nowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych,
które pomogą im w znalezieniu pracy.
Magdalena Kołodziejczyk

„NOWE UMIEJĘTNOŚCI – NOWA SZANSA”
Projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnosielcu
współfinansowany prze Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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W SKRÓCIE
Ostatnia sesja Rady Gminy
Krasnosielc kadencji 2010 – 2014

 W listopadzie rozpoczęła się
kolejna już na terenie Gminy Krasnosielc zbiórka eternitu pochodzącego z budynków
mieszkalnych i gospodarczych
mieszkańców. Wstępnie oszacowano ilość odpadów na ponad 140 ton, a koszt jego usunięcia na ok. 70 tys. zł. 85%
kosztów zostanie pokryte z
dotacji, którą gmina pozyskała z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

5 listopada 2014 r. odbyła się ostatnia sesja Rady Gminy Krasnosielc kadencji 2010–2014. Podczas
sesji radni podjęli szereg
uchwał min. o zwolnieniu z podatku od nieruchomości na rok 2015 budynków użyteczności publicznej na obszarze gminy Krasnosielc, obniżenia

podatku rolnego na 2015 r.,
o zmianach w uchwale w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy
Krasnosielc na lata 2014 –
2027 oraz o wprowadzeniu
zmian w budżecie gminy Krasnosielc na 2014 r.
Na zakończenie ostatniego
posiedzenia wszyscy wzajemnie podziękowali sobie

za cztery lata dobrej współpracy. Wójt Paweł Ruszczyński wraz z Przewodniczącą Rady Ewą Grabowską wręczyli radnym, sołtysom oraz kierownikom
jednostek
współpracujących pisemne podziękowania oraz pamiątkowe
upominki.
Kinga Zarodkiewicz

 24 listopada wójt Paweł Ruszczyński podpisał kolejne umowy o dofinansowanie gminnych inwestycji z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dzięki pozyskanym pieniądzom do końca czerwca
2015 roku powstanie plac zabaw w Wólce Drążdżewskiej
oraz zostanie zmodernizowane oświetlenie w miejscowościach: Chłopia Łąka, Drążdżewo Małe, Karolewo, Krasnosielc Leśny, Niesułowo,
Nowy Sielc, Pienice, Przytuły i Raki. Zostanie wybudowana także nowa linia oświetlenia ulicznego w Wymysłach.
Łączny koszt realizacji obu
projektów wynosi 666 620,17
zł, a wysokość unijnej pomocy
finansowej 394 701,00 zł.
 Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie
modernizacji
ulic: Rynek, Młynarskiej, Polnej i Przejściowej w Krasnosielcu. W dniu 28 listopada
2014 r. Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski zatwierdził ostateczną listę inwestycji planowanych do realizacji z Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych.
Wśród nich znalazł się projekt przebudowy krasnosielckich ulic, w ramach którego
planuje się w 2015 roku ułożenie nowej nawierzchni bitumicznej, budowę chodników i
miejsc parkingowych w centrum Krasnosielca oraz wyznaczenie przejść dla pieszych.
Koszt zadania oszacowano na
1 362 836,17 zł, a dotacja wyniesie do 626 023,60 zł.
A. Pokora
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Wybory Samorządowe 2014
W dniu 16 listopada 2014 r. odbyły się wybory samorządowe. Wybieraliście Państwo przedstawicieli lokalnej władzy – wójta oraz
radę gminy, a także osoby reprezentujące nasze interesy społeczne w powiecie i województwie.
Łączna liczba osób uprawnionych
do głosowania wynosiła 5278, a w
głosowaniu wzięło udział 3043, co
dało frekwencję 57,65%.
Pomimo ogólnopolskich problemów z systemem informatycznym,
w Gminie Krasnosielc ustalono wyniki głosowania dość sprawnie.
Wójtem Gminy Krasnosielc ponownie został Paweł Ruszczyński. Poniżej przedstawiamy nazwiska radnych gminy, powiatu i sejmiku województwa mazowieckiego.:
RADA GMINY KRASNOSIELC:
Okręg Wyborczy nr 1
– Danuta Iwona Szewczak
KWW Wspólna Gmina Krasnosielc
Okręg Wyborczy nr 2
– Robert Andrzej Kluczek
KWW Nasza Gmina Krasnosielc
Okręg Wyborczy nr 3
– Przemysław Kuplicki
Okręg Wyborczy nr 4
– Ewa Grabowska
KWW Pawła Ruszczyńskiego
Okręg Wyborczy nr 5
– Mirosław Rosołowski
KWW Pawła Ruszczyńskiego
Okręg Wyborczy nr 6
– Tomasz Olszewik
KWW Pawła Ruszczyńskiego
Okręg Wyborczy nr 7
– Grzegorz Zduniak
KWW Pawła Ruszczyńskiego
Okręg Wyborczy nr 8
– Brygida Krzemińska
KWW Nasza Gmina Krasnosielc

Okręg Wyborczy nr 9
– Radosław Kowalczyk
KWW Pawła Ruszczyńskiego
Okręg Wyborczy nr 10
– Łukasz Stanisław Napierkowski
KWW Pawła Ruszczyńskiego
Okręg Wyborczy nr 11
– Dariusz Graczyk
KWW Pawła Ruszczyńskiego
Okręg Wyborczy nr 12
– Anna Kruk
KWW Pawła Ruszczyńskiego
Okręg Wyborczy nr 13
– Tadeusz Kuśmierczyk
KWW Pawła Ruszczyńskiego
Okręg Wyborczy nr 14
– Tomasz Kacprzyński
KWW Pawła Ruszczyńskiego
Okręg Wyborczy nr 15
– Cezary Piotr Janowski
KWW Pawła Ruszczyńskiego
RADA POWIATU:
Bogdan Bagiński
Kazimierz Adam Białobrzeski
Maria Janina Bonisławska
Dariusz Wojciech Budny
Sławomir Chrzanowski
Zofia Czajkowska
Zbigniew Roman Deptuła
Janusz Gójski
Barbara Izabela Kluczek
Cezary Kołodziejski
Andrzej Jan Kos
Jerzy Pepłowski
Stanisław Strzelecki
Antoni Krzysztof Wachol
Grzegorz Wawrzonkowski
Roman Wenda
Bogdan Żebrowski
RADA WOJEWÓDZTWA
MAZOWIECKIEGO:
Prawo i Sprawiedliwość:
Michał Dworczyk,
Radosław Fogiel,
Agnieszka Górska,

Krzysztof Kawęcki,
Witold Kołodziejski,
Anna Krupka,
Jakub Opara,
Marian Piłka,
Jan Rejczak,
Anna Sikora,
Piotr Strzembosz,
Ewa Szymańska,
Karol Tchórzewski,
Piotr Uściński,
Teresa Wargocka,
Maciej Wąsik,
Martyna Wojciechowska,
Tomasz Zdzikot,
Krzysztof Żochowski.
Polskie Stronnictwo Ludowe:
Mirosław Augustyniak,
Witold Chrzanowski,
Cecylia Domżała,
Grzegorz Gańko,
Zbigniew Gołąbek,
Wiesława Krawczyk,
Marian Krupiński,
Paweł Obermeyer,
Mirosław Adam Orliński,
Janina Ewa Orzełowska,
Bożenna Pacholczak,
Leszek Przybytniak,
Erwina Ryś-Ferens,
Dorota Stalińska,
Adam Struzik,
Bożena Żelazowska.
Platforma Obywatelska:
Wojciech Bartelski,
Katarzyna Bornowska,
Dariusz Dziekanowski,
Kinga Gajewska,
Jolanta Gruszka,
Urszula Kierzkowska,
Jolanta Koczorowska,
Stefan Kotlewski,
Tomasz Kucharski,
Elżbieta Lanc,
Wioletta Paprocka-Ślusarska,
Wiesław Raboszuk,
Ludwik Rakowski,
Leszek Ruszczyk,
Krzysztof Strzałkowski.
Sojusz Lewicy Demokratycznej:
Katarzyna Piekarska
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Wydarzenia

Droga do wolności
11 listopada w Gminnym
Ośrodku Kultury w Krasnosielcu odbył się przepiękny
koncert w wykonaniu grupy wokalno – instrumentalnej Artes Ensemble, zatytułowany „Droga do wolności”.
Kierownik artystyczny zespołu, autor aranżacji utworów –
Andrzej Janaszek – doskonale ułożył program koncertu.
Wiolonczelistka prowadząca
koncert w niezwykły sposób
wprowadzała podniosły klimat spotkania, natomiast sopranistka - Beata Gamza – cza-

rowała wszystkich swym nietuzinkowym głosem.
W tym wyjątkowym dniu  
Święta Niepodległości Polski muzycy z Artes Ensamble zabrali publiczność w muzyczną, wirtuozowską podróż do źródeł idei patriotyzmu w rytmie szlacheckiego
poloneza, polskiej muzyki romantyzmu oraz poezji wielkich wieszczów. Towarzyszyli nam: Fryderyk Chopin, Adam Mickiewicz, Stanisław Moniuszko, Mieczysław
Karłowicz, Henryk Wieniaw-

ski, Ignacy Jan Paderewski,
Cyprian Kamil Norwid i ich
wielkie dzieła.
Można też było wspólnie z
artystami pośpiewać rodzime pieśni patriotyczne i ludowe, te które wyraźnie znaczyły drogę Polaków do wolności,
świadczących o wyjątkowości
polskiej kultury i silnych tradycjach narodowościowych,
pielęgnowanych przez lata w
rodzinnych domach.
To repertuarowe zestawienie polskiej muzyki romanty-

zmu z narodową, powszechną twórczością było symbolicznym wyrazem autonomii
polskiego dziedzictwa kulturowego, a także miejsca Polski
wśród narodów Europy.
Nutki patriotyzmu nie zabrakło w naszych gminnych szkołach. W każdej z nich odbyły
się uroczyste apele zorganizowane, by świętować 96 rocznicę wolnej Polski i oddać cześć
tym, którzy przelali swą krew,
walcząc bohatersko, byśmy
dziś mogli spokojnie żyć. Również i przedszkolaki, tańcząc
poloneza w biało czerwonych
kotylionach, uczciły ten ważny
w życiu każdego Polaka dzień.
B. Heromińska
A.Pokora

Wydarzenia
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Kultura i rozrywka

Mistrz pięknego czytania
Niekiedy trudno jest zachęcić, zwłaszcza starszych
uczniów aby sięgnęli po tradycyjną książkę. Biblioteka Szkolna Zespołu Szkół
Publicznego
Gimnazjum
w Krasnosielcu wspólnie
z wychowawcami zorganizowała dla uczniów klas
pierwszych konkurs czytelniczy: „Zostań mistrzem
pięknego czytania”. Konkurs miał zachęcić młodych
ludzi do przyjścia do biblioteki szkolnej. Musieli oni
wybrać i wypożyczyć książkę, która ich zaciekawi i spowoduje, że staną się w przyszłości
systematycznymi
czytelnikami.
Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań literaturą oraz wyrabianie nawyku

czytania jako formy spędzania wolnego czasu.
Konkurs przeprowadzony
był w dwóch etapach:
I - klasowy,
wzięli w nim udział wszyscy
uczniowie klas pierwszych,

II – szkolny,
wzięły w nim udział najlepsze osoby z każdej klasy.
W środę 26 listopada 2014 roku w bibliotece szkolnej odbył
się finał konkursu. Wzięły w
nim udział następujące osoby:

Julia Oleksy, Barbara Kaczorek, Wiktoria Andruchewicz,
Sandra Kisielewska, Natalia
Piotrak, Szymon Larenta, Alicja Szulc i Patrycja Olbryś.
Komisja w składzie:
- Krystyna Wierzbicka – Rybacka,
- Mirosław Chodkowski,
- Marzenna Sierak,
- Andrzej Sierak,
wysłuchała pięknego czytania fragmentów książek i wybrała „Mistrza pięknego czytania”. Został nim uczeń kl. I b
Szymon Larenta. Nagrody i
dyplomy wręczył wicedyrektor Mirosław Chodkowski.
Wszystkim uczestnikom serdeczne gratulujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych
konkursach organizowanych
przez bibliotekę szkolną.
Marzenna Sierak

Pluszowy miś ma już 12 lat.
Jest coraz dojrzalszy i mądrzejszy. Ma coraz więcej
znajomych, zna coraz więcej gier , zabaw, piosenek. Poznał wiele ciekawych miejsc.
Ma bardzo dużo różnych zainteresowań. Najbardziej jednak lubi miodek i przytulanie. Wszyscy Go kochają!
Dzieci z Gminy Krasnosielc,
w niedzielne popołudnie 23
listopada, gościły na „Imprezie u Misia” z okazji jego urodzin. Dzieci wraz z wolontariuszami z Ze-

społu Szkół im. T. Kościuszki, którzy zorganizowali
imprezkę, świetnie się bawili. Były tańce z balonem, konkurencje sportowe, zagadki i
słodkości. Dzieci i wolontariusze poprzebierani byli za
postacie z bajek, za misie i cyganki. Do wspólnych pląsów
i gier włączyli się także rodzice i razem śpiewaliśmy „Sto
Lat” dla jubilata. Spotkanie
to było organizowane w ramach kampanii „Postaw na
rodzinę”, w której uczestniczy Gmina Krasnosielc.
B. Heromińska

Rozmaitości

Drodzy Mieszkańcy,
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
życzymy Państwu, aby te wyjątkowe chwile
spędzone w rodzinnym gronie były niezapomnianym,
radosnym czasem, bez zmartwień i trosk,
a Nowy Rok 2015 niech przyniesie pomyślność,
optymizm i realizację planów zawodowych i osobistych.
Paweł Ruszczyński Wójt Gminy Krasnosielc oraz
Ewa Grabowska Przewodnicząca Rady Gminy
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Na sportowo i nie tylko

Krasnosielc gospodarzem
powiatowych igrzysk młodzieży
szkolnej w biegach przełajowych
W indywidualnych biegach
przełajowych swoją wytrzymałość sprawdzało 385 biegaczy ze szkół powiatu makowskiego. Zawody odbyły się
na gminnej targowicy, dzięki przychylności lokalnych
władz. Uroczystego otwarcia dokonał Grzegorz Gałązka życząc wszystkim udanych
biegów, zwycięstw i miłych
wspomnień. Zawody przebiegały sprawnie i w sportowej
atmosferze. W organizacji zawodów bardzo pomocni byli miejscowi nauczyciele wychowania fizycznego: Katarzyna Grabowska, Agnieszka
Gałązka, Krzysztof Czarnecki, Tomasz Rogala, Marcin Gutowski, Szymon Kołakowski
i Grzegorz Gałązka oraz młodzież gimnazjalna. Szczególne
podziękowania należą się OSP
w Krasnosielcu za użyczenie
agregatu prądotwórczego.
Najlepsi zawodnicy z każdego biegu otrzymali pamiątkowe medale i dyplomy, które
ufundowało starostwo. Dwunastu pierwszych biegaczy na
poszczególnych dystansach będzie reprezentować powiat makowski na zawodach międzypowiatowych, które zaplanowane są na wiosnę 2015 roku.
Najlepsi z terenu gminy Krasnosielc:
Uczniowie szkół
ponadgimnazjalnych
Aleksandra Budna I m
Anna Grabowska II m
Ewa Grabowska IV m
Sebastian Kurzyński II m
Jakub Wilkowski VI m
Gimnazjaliści
Klasy I:
Mateusz Gwiazda I m

Damian Wronowski III m
Sandra Klik IV m
Wiktoria Piętka V m
Patrycja Kłyszewska X m
Norbert Ruszkowski X m
Klasy II:
Paweł Grabowski V m
Krzysztof Maluchnik VI m
Magdalena Płuciennik VII m
Emilia Jakubiak VIII m
Alicja Grabowska X m
Dominik Daliga XI m
Klasy III:
Mariusz Napiórkowski V m
Kacper Włodarski VII m
Dominika Matuszewska IX m
Kacper Łada XI m
Kamila Astasiewicz XI Im
Uczniowie szkół
podstawowych
Klasy IV i młodsi:
Kacper Podgórski I m
PSP Krasnosielc
Michał Grabowski VI m
PSP Drążdżewo
Jakub Michalak VII m
PSP Drążdżewo
Weronika Gałązka VII m
PSP Drążdżewo
Adam Gałązka VIII m
PSP Krasnosielc
Szymon Kacprzyński X m
PSP Drążdżewo
Jakub Kowalczyk XII m
PSP Amelin
Klasy V:
Marcin Walendziak II m
PSP Amelin
Justyna Klicka XI m
PSP Krasnosielc
Klasy VI:
Daria Kruk I m
PSP Drążdżewo
Julia Olbryś II m
PSP Krasnosielc
Julia Mroczkowska VIII m
PSP Amelin
Diana Grabowska XI m
PSP Krasnosielc
Grzegorz Gałązka

Głos Gminy – Biuletyn Informacyjny Gminy Krasnosielc, miesięcznik rozdawany bezpłatnie.
Wydawca: Urząd Gminy w Krasnosielcu, 06–212 Krasnosielc, ul. Rynek 40, tel. 29 717-50-73, fax 29 717-50-74, e-mail:
ugkrasnosielc@post.pl, www.krasnosielc.bipst.pl, www.gminakrasnosielc.pl; Redakcja: redaktor naczelny: Agnieszka Pokora; współpracują: PSP Amelin, PSP Drążdżewo, PSP Raki, ZS Krasnosielc, PBS w Krasnosielcu, Teresa Parciak, Przemysław
Ferenc, Małgorzata Janowska, Gminny Ośrodek Kultury, Ośrodek Pomocy Społecznej.
Projekt graficzny pisma, skład i druk: Informedia, www.informedia.pl

