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Ubiegły rok był dla Gminy Krasnosielc bogaty w re-
alizację różnego rodzaju projektów zarówno inwestycyj-
nych, jak i nieinwestycyjnych. Przeprowadziliśmy bo-
wiem aż 15 projektów o łącznej wartości ponad 4 mln 324 
tys. zł, które zostały dofinansowane z funduszy zewnętrz-
nych w 60%. Aktywnie sięgaliśmy po pieniądze unijne, 
krajowe oraz pochodzące z budżetu województwa mazo-
wieckiego, WFOŚiGW, jak również z funduszu składko-
wego KRUS i prewencyjnego PZU, co złożyło się na 
kwotę prawie 2,5 mln zł dotacji.

 
Myślę, że miniony rok można zaliczyć z czystym sumieniem do bardzo udanych pod 

względem zrealizowanych przedsięwzięć, tym bardziej, że wszystkie były wspierane pie-
niędzmi pochodzącymi spoza budżetu gminy.

Korzystając z okazji pragnę podziękować wszystkim, którzy na te sukcesy pracowa-
li, a szczególnie przedstawicielom władz Województwa Mazowieckiego, Mazowieckiego 
Urzędu Wojewódzkiego, WFOŚiGW w Warszawie i innych jednostek, które nas dziel-
nie i chętnie wspierały.

Paweł Ruszczyński
Wójt Gminy Krasnosielc

Szanowni Mieszkańcy Naszej Gminy,
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Jednym z narzędzi Wspólnoty 
Europejskiej skutecznie wspiera-
jącym obszary wiejskie jest Pro-
gram Rozwoju Obszarów Wiej-
skich 2007-2013, z którego władze 
naszej gminy intensywnie korzy-
stają.

Kluczowym zadaniem była po-
prawa stanu gospodarki wodno 
– ściekowej. W roku 2013 wypo-
sażono stację uzdatniania wody 
w Drążdżewie Małym w agre-
gat prądotwórczy, który zapew-
ni stałą dostawę wody podczas 
braku prądu, a w Krasnosielcu 
wymieniono azbestowe rury sie-
ci wodociągowej na bezpieczne i 
przyjazne środowisku i zdrowiu 
mieszkańców. W ramach zapla-

nowanego do realizacji w 2014 ro-
ku II etapu, dla którego wartość 
oszacowano na ok. 1,7 mln zł, a 
dotacja wyniesie ponad 1 mln zł, 
zostanie zakupiony ciągnik i wóz 
asenizacyjny oraz powstanie ok. 
90 przydomowych oczyszczalni 
ścieków na terenie gminy. Przy 
cmentarzach parafialnych po-
wstały chodniki i parkingi oraz 
zmodernizowano oświetlenie.  
W Drążdżewie Małym oprócz 
przycmentarnego parkingu i 
ułożenia chodnika od kościo-
ła do miejscowego cmentarza 
wybudowana została nowa li-
nia oświetleniowa oraz zmoder-
nizowana istniejąca na odcinku 
od kopca do świątyni. W Przy-

tułach, Pienicach i Nowym Siel-
cu powstały place rekreacyjno 
– sportowe, dzięki którym naj-

młodsi mieszkańcy mają intere-
sujące i bezpieczne miejsca do za-
bawy i spotkań. Ukończono też 

Gmina Krasnosielc aktywnie uczestniczy w pozyskiwaniu różnego rodzaju środków zewnętrznych, 
aby móc realizować swoje zadania, zaspokajając tym samym najistotniejsze potrzeby mieszkańców i 
niwelować dysproporcje w jakości ich życia w porównaniu z mieszkańcami miast.

Laureaci konkursu otrzyma-
li atrakcyjne nagrody rzeczowe. 
Ponadto została wydana publi-

kacja pokonkursowa „Wielkie 
Faszerowanie w Gminie Kra-
snosielc”, w której zamieszczone 

zostały wszystkie przepisy po-
traw konkurujących ze sobą w ni-
niejszym konkursie. To jedyna, 

jak dotychczas, tego typu publi-
kacja w powiecie makowskim.

Doceniamy kulinarne talenty

Kulturalnie

We współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Krasnosielcu gmina zorganizowała konkurs 
kulinarny „Wielkie faszerowanie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. 

Gminny Ośrodek Kultury, niejednokrotnie we 
współpracy z wójtem, zorganizował w 2013 roku 
szereg wydarzeń kulturalnych.

 W styczniu odbył się II 
Przegląd Kolęd i Pastorałek. 
Wzięli w nim udział ucznio-
wie szkół podstawowych, 
gimnazjum i szkoły średniej. 
W karnawale nie mogło za-
braknąć kostiumowego balu 
dla dorosłych, na którym do-
skonale bawiło się 25 par. W 
czasie ferii dzieci z terenu 
Gminy Krasnosielc, głów-
nie z Krasnosielca uczest-
niczyły w zimowiskowych 
zajęciach plastycznych, mu-
zycznych, poznawały tajniki 
decoupage,  w ykony wały 
cekinowe obrazy, ponadto 
spędzały czas na grach i za-
bawach integracyjnych oraz 
sportowych.

 Odbyło się też spotkanie 
z ratownikiem medycznym. 
Tradycją stał się Przegląd 
Zespołów Zapustnych w Ra-
kach, który corocznie ściąga 
liczną publiczność, a tej z ko-
lei zapewnia niemałą dawkę 
dobrego humoru. Sympa-
t ię mieszkanek gminy zy-
skał sobie Dzień Kobiet or-
ganizowany w GOK. Panie 
przy ploteczkach, ciastecz-
kach, kawie i dobrej muzyce 
w wykonaniu nauczycieli z 
Raków, beztrosko spędzały 
czas. Wszystkie otrzymały 
tulipany z rąk wójta i za-
stępcy przewodniczącego 
rady gminy. W organizację 
imprezy włączyły się wolon-
tariuszki z liceum ogólno-
kształcącego z Krasnosielca. 
W marcu odbył się Prze -
gląd Pieśni Wielkopostnej w 
Kościele w Amelinie w ra-
mach ogólnopolskiej kam-
panii „Postaw na rodzinę”. 
Do udziału zgłosiło się 12 
solistów oraz 13 zespołów 
muzyczno – wokalnych z po-
wiatów makowskiego i ostro-
łęckiego.

Była też świąteczna degu-
stacja przygotowana przez 
gospodynie z  naszej gminy 
oraz wystawa prac twórców 
ludowych i miejscowych ar-
tystów. 

Na dw ud n iowe XV Ju-
bi leuszowe Obchody Dni 

Krasnosielca złożyły się II 
Gm i n ne Spławikowe Za-
wody Wędkarskie, w których 
wystartowało 29 zawodni-
ków, w tym 10 juniorów, III 
Gminny Zlot Motocyklowy, 
który zgromadził rzeszę za-
interesowanych widzów oraz  
motocyklistów (spotkanie 
rozpoczęło się paradą moto-
cyklistów, na czele której był 
wójt gminy na swojej maszy-
nie) i interesujący program 
artystyczny. W 2013 roku go-
ściliśmy na Dniach Krasno-
sielca grupę Recycling Band 
- finalistów „Mam talent”, so-
bowtóra  Maryli Rodowicz, 
iluzjonistę Łukasza Granda 
oraz zespoły Afro Carnawal, 
DYSTANS z żywiołową Re-
natą Dąbkowską i BOBI. Nie 
zabrakło naszych lokalnych 
artystów. Było też mnóstwo 
atrakcji dla najmłodszych.

W czerwcu dzieciaki miały 
ok a z ję  prz eż yć  „Morsk ą 
przygodę”. W takiej właśnie 
scenerii odbył się Gminny 
Dzień Dziecka. W zorgani-
zowaniu i przeprowadzeniu 
spotkania pomagali wolon-
tariusze z Zespołu Szkół w 
Krasnosielcu, wcielając się 
w rolę piratów. Były gry i 
zabawy, tańce, śpiewy, sze-
reg rozmaitości, przejażdżki 
bryczką, klockolandia oraz 
szereg zabaw związanych z 
wodą: łowienie rybek, szuka-
nie pereł. Impreza odbywała 
się pod szyldem ogólnopol-
skiej kampanii „Postaw na 
rodzinę”.

Po raz drugi włączyliśmy 
się w ogólnopolski projekt 
Szlachetna Paczka stworzony 
przez stowarzyszenie WIO-
SNA. W tym roku pomoc 
uzyskało 20 rodzin z naszej 
gminy. Szacunkowa wartość 
paczek to 35 tysięcy zł. 

Ponadto zorganizowano 
wiele mniejszych imprez, 
wystaw, konkursów, warsz-
tatów i spotkań, w których 
zapewne każdy mógł wybrać 
coś interesującego dla siebie.
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Działalność proekologiczna

Zakończyliśmy budowę ścieżki 
„Z lasem za pan brat”, która stano-
wi doskonałą bazę edukacyjną, jak 
i rekreacyjną. W ramach edukacji 
ekologicznej gmina pozyskała pie-
niądze z WFOŚiGW na występ ze-
społu Recycling Band na Dniach 
Krasnosielca 2013. To zespół, któ-
ry występował w programie Mam 
Talent, a pasją członków grupy jest 
nie tylko muzykowanie, ale rów-
nież budowanie własnych instru-
mentów z niepotrzebnych już ni-
komu przedmiotów oraz ochrona 
środowiska. Ogłosiliśmy też kon-
kursy ekologiczne dla uczniów 
szkół podstawowych: „Miejmy 
odrobinę ogłady – wykorzystuj-

my odpady!” oraz „Świecę przy-
kładem – nie śmiecę”, mające na 
celu promocję ekologicznego stylu 
życia, kształtowanie nawyków w 
segregacji i wykorzystywaniu od-
padów oraz poszerzanie wiedzy 
na temat ochrony środowiska i  
wykorzystywania odnawialnych 
źródeł energii. Uczestnicy kon-
kursów, którzy w pierwszym kon-
kursie przygotowali najładniejsze 
prace przestrzenne, a w drugim 
wykazali się największą wiedzą 
w tej dziedzinie otrzymali bardzo 
atrakcyjne nagrody: lornetki, od-
twarzacze mp5, e-booki, tablety, 
aparaty fotograficzne i rowery. Dla 
wszystkich gminnych placówek 

szkolnych zakupiono wspaniałe 
prezenty w postaci telewizorów 
LCD, zestawów kina domowe-
go, mikroskopów oraz nietuzin-
kowych interaktywnych pomocy 
dydaktycznych.

W ramach projektu pn.: „Po-
szanowanie energii elektrycznej 
poprzez modernizację istniejące-
go oświetlenia” wymieniono 100 
opraw oświetleniowych, zmo-
dernizowano szafki sterowania 
oświetleniem, wymieniono sprzęt 
i przewody linii napowietrznej w 
miejscowościach: Drążdżewo, 
Krasnosielc, Papierny Borek, Wól-
ka Drążdżewska. Zadanie przy-
czyni się do oszczędności energii 

elektrycznej o 20 416 kWh/rok, co 
jednocześnie wpłynie na zmniej-
szenie kosztów ponoszonych na 
energię w tych miejscowościach o 
10 985,85 zł, czyli aż o 41 % rocz-
nie mniej.

Aby dać mieszkańcom moż-
liwość bezpłatnego pozbycia się 
eternitu pozyskaliśmy 100 % do-
tację z WFOŚiGW i na początku 
grudnia przeprowadziliśmy ak-
cję odbioru eternitu od mieszkań-
ców. Dzięki niej usunięto ok. 100 
ton wyrobów azbestowych.

Sfinalizowano również rekul-
tywację zamkniętego gminnego 
wysypiska odpadów w Krasno-
sielcu Leśnym.

Zrealizowaliśmy, jak co roku szereg działań z zakresu edukacji ekologicznej. Jesteśmy jedną z nielicznych 
gmin w subregionie ostrołęcko - siedleckim, które przywiązują ogromną wagę do edukacji ekologicznej. 
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To nie koniec inwestycji

Kontynuujemy realizację pro-
jektu „Przeciwdziałanie wyklu-
czeniu cyfrowemu w gminie 
Krasnosielc” skierowanego rów-
nież do osób niepełnosprawnych, 
rodzin ubogich i zastępczych. 
Dzięki niemu łącznie 100 gospo-
darstw domowych otrzymało 
bezpłatnie sprzęt komputerowy 
oraz możliwość dostępu do In-
ternetu do 2018 roku. 10 grudnia 
podpisaliśmy umowę o dofinan-
sowanie zadania „Zwiększenie 
atrakcyjności i konkurencyjno-
ści Gminy Krasnosielc poprzez 
poszerzenie oferty turystycz-
nej”. Dzięki dotacji powstanie 
portal turystyczno-informacyj-
ny w trzech językach: polskim, 
angielskim i niemieckim. Będzie 
on dostosowany do potrzeb osób 
niedowidzących i niewidzących. 
Oprócz portalu powstanie także 
przewodnik po gminie Krasno-
sielc. Natomiast, przy obiektach 
o dużym znaczeniu kulturowym 
i historycznym, a także w miej-
scach rekreacyjno-wypoczyn-
kowych będą ustawione tabli-
ce informacyjne. Na wybrzeżu 
rzeki Orzyc powstanie przystań 
dla kajaków wraz z altaną, sto-
jakiem na kajaki i parkingiem. 
Z myślą o najmłodszych w czte-
rech miejscowościach wybudo-
wane będą kompleksy sporto-
wo-rekreacyjne. Projekt zakłada 

także wykonanie nowego oświe-
tlenia zabytkowego kościoła w 
Krasnosielcu oraz kościołów w 
Drążdżewie i Amelinie. Ponad-
to zaplanowano wspólnie z Fun-
dacją 2 5 7, organizację festiwalu 
filmowego pt: „Małe Kino Wiel-
kich Braci”. Realizacja projektu 
potrwa do końca września 2014 
r. Wartość projektu wynosi nie-
dużo ponad 710 tys. zł, a dotacja 
prawie 500 tys. zł.

Gmina znalazła się na liście 
rankingowej wniosków dofi-
nansowanych z POKL w zakre-
sie edukacji przedszkolnej. Nasz 
projekt przewiduje dodatkowe 
zajęcia i wycieczki dla przed-
szkolaków oraz zakup nowego 
wyposażenia dla 4 placówek, 
czyli telewizorów, odtwarzaczy 
DVD, zabawek i pomocy dydak-
tycznych, oraz organizację kąci-
ków tematycznych. Wartość pro-
jektu wstępnie oszacowano na 
ponad 102 tys. zł, a wysokość do-
finansowania wyniesie do pra-
wie 87 tys. zł pod warunkiem 
podpisania umowy z MJWPU.

Na początku 2014 roku złoży-
liśmy wniosek o dofinansowanie 
z PROW w zakresie gospodarki 
wodno – ściekowej. Planuje się w 
nim modernizację 12 istniejących 
oraz budowę nowych 36 przydo-
mowych oczyszczalni ścieków, 
przebudowę Stacji Uzdatniania 

Wody w Krasnosielcu. Dodatko-
wo zaprojektowano wymianę za-
suw na gminnej sieci wodociągo-
wej, a przy tym zakup 2 tabletów 
z odpowiednim oprogramowa-
niem, odpornych na trudne wa-
runki atmosferyczne, pozwalają-
cych w razie awarii na sprawne 
zlokalizowanie zasuw. 

Będziemy, wzorem ubiegłych 
lat, kontynuować bezpłatną 
zbiórkę eternitu od mieszkań-
ców. Wnioski można składać do 
połowy marca b.r. Poza tym Wójt 
deklaruje wsparcie dla ochotni-
czych straży pożarnych, podję-
cie kolejnych działań w ramach 
edukacji ekologicznej, moderni-

zację oświetlenia oraz ciąg dal-
szy prac związanych z meliora-
cją. Rada gminy zatwierdziła w 
tegorocznym budżecie budowę 
drogi i garażu dla  OSP w Nie-
sułowie. Pozostała część dróg 
gminnych będzie modernizo-
wana w ramach wolnych środ-
ków budżetowych i pojawiają-
cych się możliwości finasowania 
z funduszy zewnętrznych. Za-
mierzamy opracować koncepcję 
przebudowy drogi wojewódzkiej 
nr 544 w Łazach. Wyrażamy na-
dzieję na modernizację w 2014 
roku odcinka drogi tejże drogi 
w Krasnosielcu, na którą projekt 
został już opracowany.

Rok 2013 r., pomimo kończącego się okresu programowania, a co za tym idzie ograniczonych możliwo-
ści finansowania przedsięwzięć ze środków unijnych, był hojny dla gminy. 

Pienicka orkiestra znów nam gra
Zakupiono dla niej nowe in-

strumenty i zatrudniono ka-
pelmistrza. Jest to w dużej mie-
rze zasługą zdeterminowanych 
członków tejże orkiestry. 

Przypomnijmy, że od momen-
tu śmierci kapelmistrza Kazi-
mierza Zalewskiego młodzież 
w ramach samoogranizacji spo-
tykała się na próbach. Władza 
gminy doceniając ambicje i sta-
rania tych młodych ludzi posta-
rała się o środki zewnętrzne na 

zakup 2 klarnetów, 2 saksofonów 
altowych i saksofonu tenorowe-
go oraz przeznaczyła pieniądze z 
budżetu gminy na zatrudnienie 
wykwalifikowanego instruktora.

Efekty ich wspólnej pracy mie-
liście Państwo z pewnością oce-
nić m.in. podczas obchodów 
rocznicy powstania styczniowe-
go, Dni Krasnosielca i gminnej 
wigilii strażackiej.

Reaktywowano orkiestrę dętą działającą przy OPS Pienice, która uświetnia większość gminnych imprez.

W trosce o bezpieczeństwo

 Dokonano zakupu kosiar-
ki bijakowej, która posłuży do 
udrażniania rowów meliora-
cyjnych. Zadanie wpłynie po-
zytywnie na zwiększenie bez-
pieczeństwa mieszkańców oraz 
poprawę wizerunku gminy.

Zmodernizowano ki lome-
trowy odcinek drogi gminnej 
w miejscowości Przytuły. Za-
kres prac obejmował wykona-
nie trzykrotnego powierzchnio-
wego utrwalenia nawierzchni 
emulsją asfaltową średnioroz-
padową i żwirami sortowany-

mi oraz oczyszczanie przepustu.
Nie obyło się bez sporych 

problemów z wykonawcą tzw. 
„schetynówki”, ale ostatecznie 
zakończono prace związane z 
przebudową ulicy Wschodniej 
w Krasnosielcu oraz drogi pro-
wadzącej przez nowo powstają-
ce osiedle mieszkaniowe w No-
wym Sielcu i inwestycja została 
terminowo rozliczona. Łącznie 
przebudową objęto kilometrowy 
odcinek drogi, przy czym po-
wstały wzdłuż niej chodniki i 
zatoka postojowa przy cmenta-

rzu. Zostały wyznaczone przej-
ścia dla pieszych, oznakowane 
migającymi światłami ostrze-
gawczymi, które zasilane są 
energią słoneczną przez zasto-
sowanie źródeł solarnych. 

Nastąpiła również wymiana 
opraw oświetlenia ulicznego.

Tradycją stało się już coroczne wspieranie jednostek ochotniczych straży pożarnych. W 2013 r. zaku-
piono nowoczesny sprzęt, tj. mininożyce, węże, rozdzielacze kulowe, prądownice, przełączniki reduk-
cyjne, drabiny, pasy bojowe, radiostację oraz rękawice specjalistyczne. 
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REKRUTACJA
Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza nabór do kolejnej edycji projektu  

pn. „NOWE UMIEJĘTNOŚCI - NOWA SZANSA” 2014.
 Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 
7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie  aktywnej integracji przez ośrodki pomocy 
społecznej.
 Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnosielcu przypomina o trwającym naborze do kolejnej edycji projektu. W związku z tym zachęcamy 
wszystkie osoby pragnące podnieść swoje kwalifikacje zawodowe oraz zdobyć nowe kompetencje do wzięcia udziału w rekrutacji. Projekt 
współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i skierowany jest szczególnie do:
– osób korzystających  ze świadczeń pomocy społecznej z terenu gminy Krasnosielc,
– osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo lub zatrudnionych,
– osób będących w wieku aktywności zawodowej.
  Dla osób biorących udział w projekcie, w okresie od marca do listopada, zaplanowane są zajęcia o charakterze wielowymiarowym:
grupowe i indywidualne poradnictwo zawodowe realizowane w ramach zajęć z doradcą zawodowym, grupowe i indywidualne zajęcia z 
psychologiem, kursy zawodowe realizowane według indywidualnych predyspozycji i potrzeb (możliwość odbycia kursu prawo jazdy kat. B lub 
C).
 Działania podejmowane w ramach zajęć projektowych mają na celu pomoc uczestnikom w zakresie: poruszania się na rynku pracy, 
odkrycie predyspozycji zawodowych, udoskonalenie umiejętności autoprezentacji oraz umiejętne przygotowanie dokumentów aplikacyjnych. 
Ponadto zaplanowane szkolenia zawodowe wyposażą uczestników w nowe umiejętności, które sprawią, że staną się oni osobami bardziej 
atrakcyjnymi na rynku pracy.
 Osoby, które pragną zmienić swoją dotychczasową sytuacją życiową oraz są zmotywowane do działania i spełniają powyższe kryteria 
zachęcamy do zgłaszania się, do pracowników socjalnych w OPS w Krasnosielcu do 7 marca 2014 r.

Pracownik Socjalny
Magdalena Kołodziejczyk

W związku z przesunięciem terminu naboru wniosków na dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej działań z zakresu unieszkodliwiania azbestu na terenie gminy Krasnosielc, zapraszamy wszystkich mieszkańców posiadających 
eternitowe pokrycia dachowe do skorzystania z dotacji.
 
Warunki dofinansowania: 
Zadania polegające na usuwaniu azbestu mogą być dofinansowane w formie dotacji, 
w wysokości 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 15 marca 2014 r. 
Dodatkowe informacje pod numerem tel. 29 71-400-47.

Informacja nt. możliwości pozyskania dofinansowania unieszkodliwienia azbestu

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

Krasnosielcu
współfinansowany prze Unię Europejską w ramach


