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Szpital w Makowie Mazowieckim najlepszy!!!

Wprowadzenie
Szanowni Czytelnicy,

Ważąc ważność informacji, o których piszą niniejsze Wieści - chyba
po raz pierwszy, zamieszczamy na pierwszej
stronie artykuł opisujący wydarzenie o charakterze czysto ponadgminnym, a jest nim przyznanie przez Centrum Monitoringu Jakości
Ministerstwa Zdrowia, nagrody dla podległego
Starostwu Makowskiemu Szpitalowi Powiatowemu w Makowie Mazowieckim.
Wielo, wieloletnia praca, mądrość decyzyjna
i wyrzeczenia pracowników tego Szpitala,
w tym jego dyrektora i menadżera - Jerzego
Wielgolewskiego, oraz środowisko i warunki
brzegowe jakie stworzyły i wyznaczyły władze
powiatu, w tym szczególnie Zbigniew Deptuła
- wieloletni Starosta Makowski, doprowadziły
do obecnej chwili radości i wielkiej satysfakcji,
jaką jest ta pełna zewnętrznego uznania nagroda.
Jako mieszkańcy powiatu, faktyczni czy tylko potencjalni pacjenci tego szpitala, korzystamy z wszystkich dobrodziejstw powyższych
działań, często nie zdając sobie sprawy że są
one nie tylko w skali województwa mazowieckiego, ale nawet kraju - wyjątkowe.
Sławomir Rutkowski

W ramach XVI edycji Ogólnopolskiego Rankingu Placówek Medycznych prowadzonego przez Centrum Monitorowania Jakości Ministerstwa Zdrowia oraz dziennika prasowego Rzeczpospolita pn. "Bezpiecz-

Mikołaj z wizytą w Przedszkolu w Krasnosielcu - czytaj na s. 3.
ny szpital" nasz Powiatowy Szpital w Makowie Mazowieckim został
oceniony jako najlepszy w woj. mazowieckim oraz - zaraz po prywatnym szpitalu w Rzeszowie, również jako najlepszy w Polsce!!!
Sławomir Rutkowski

Najserdeczniejsze życzenia
radosnych, wesołych i rodzinnych
Świąt Bożego Narodzenia
życzy Redakcja i współpracownicy
Wieści znad Orzyca
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Konkurs fotograficzny
,,Rodzina – Drużyna w Niepodległej”
W ramach obchodów Święta Niepodległości w Przedszkolu w Krasnosielcu odbył się konkurs fotograficzny pod hasłem ,,Rodzina – drużyna
w Niepodległej”. Miał on na celu pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa narodowego, umacnianie świadomości narodowej, ukazanie więzi
rodzinnych, kształtowanie wrażliwości dzieci i wzmacnianie ich wiary
we własne możliwości a także kultywowanie pamięci o wydarzeniach,
które zmieniły losy naszej Ojczyzny i ludziach, którzy walczyli o jej suwerenność.
Prace konkursowe dostarczyło 19 dzieci ze swoimi rodzinami.
Wszystkie wykonane były zgodnie z tematem konkursu. Jak widać na
załączonych do artykułu zdjęciach, nasze pociechy wraz z rodzeństwem
i rodzicami w piękny sposób kultywują wartości patriotyczne. Wszyscy
otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe.
A. Orzeł, fot. nr 1 na s. 2.

Dzień Misia i Master Chef w przedszkolu
W poniedziałek 25 listopada 2019 r. w naszym przedszkolu obchodziliśmy Dzień Pluszowego Misia. W tym dniu najważniejszymi gośćmi
były pluszowe misie przyniesione przez dzieci z domu. Ogromny biały
miś siedzący przy schodach witał wszystkie dzieci przychodzące do
przedszkola i zapraszał do wspólnego świętowania oraz zabawy.
W szatni wszyscy mogli obejrzeć wystawę prac konkursowych ,,Miś –
mój pluszowy przyjaciel” oraz podziwiać wyjątkowego ,Misia wykonanego przez miejscowego miłośnika sztuki tworzenia z drewna A. Bojarskiego. Tego dnia dla wszystkich dzieci przygotowanych było wiele
atrakcji m.in.: ,,misiowa fotobudka”, poznanie historii misia, zabawy
i pląsy przy muzyce, śpiewanie piosenek, misiowa gimnastyka, kolorowanie misia. Na zakończenie uroczystości dzieciaki otrzymały medal
przyjaciela pluszowego misia.

od 2007 r. prowadził restaurację Cafe Tabou. W szkole średniej w roku
2001 w konkursie wojewódzkim zdobył tytuł Mistrza Patelni, w 2010 r.
„odkrycie gastronomiczne roku”, a w 2015 r. zdobył tytuł Master Chef
of Great Britain. Obecnie jest ambasadorem marki Miele.
W czasie wizyty w naszym przedszkolu opowiedział wszystkim, na
czym polega zawód kucharza. Pokazał zdjęcia przedstawiające przygotowane przez niego potrawy oraz zaprezentował najważniejsze atrybuty
kucharza. Wybrał kilkoro dzieci, którym założył fartuszki i zaprosił do
wspólnego przyrządzenia muffinek. Była to niezwykła lekcja gotowania.
Dzieciaki w tym dniu wspólnie z naszym gościem upiekły muffinki, które potem sami ozdabiali. Na zakończenie wizyty dzieciaki podziękowały
za wizytę oraz wręczyły Certyfikat Przyjaciela Przedszkola i drobny
upominek.
Weronika Chojnowska, patrz również fot. nr 2 na s. 2.

Mikołaj z wizytą
w Przedszkolu w Krasnosielcu
Każdego roku w dniu 6 grudnia Mikołaj robi dzieciom niespodzianki,
wkładając do skarpety czy buta drobne upominki. Dzieci z naszego
przedszkola mają ogromne szczęście, gdyż od kilku lat Mikołaj osobiście odwiedza dzieci.
W tym roku przybył z sześcioma uroczymi ubranymi na czerwono
śnieżynkami. Oczekując na jego przybycie dzieci z wychowawcami, nauczycielami i rodzicami pięknie udekorowały przedszkole, przygotowały piosenki i wierszyki. Udało się również stworzyć świąteczną komnatę, w której Mikołaj spotkał się z dziećmi. Wszystkie grupy odśpiewały
przed Mikołajem świąteczną piosenkę, po czym każde dziecko otrzymało drobny upominek.
Na zakończenie wszystkim dzieciom zrobiono pamiątkowe zdjęcia.
Całej społeczności przedszkolnej i gościom życzymy RADOSNYCH
ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA.
A. Gałązka, fot. na s. 1.

Lekcja biblioteczna
W dniach 3 i 10 grudnia 2019 r. Ewa Ochtera i Anna Rybacka z PBS
w Krasnosielcu odwiedziły dzieci z naszego przedszkola. Lekcja biblioteczna rozpoczęła się od przeczytania książki pt. „Pompon w opałach”.
Przedszkolaki w ciszy i skupieniu wysłuchały bajki. Celem spotkania
było rozbudzenie zainteresowania książkami, wzbogacenie słownictwa
i pobudzanie wyobraźni. Dzieci w trakcie spotkania odpowiadały na pytania zadawane im przez Panią Ewę i Panią Anię. Bibliotekarki zapraszały także dzieci do biblioteki i zachęcała do czytania książek.

Ten dzień w naszym kolorowym przedszkolu pył pełen uśmiechu, radości i wspólnej zabawy. Miś jest bardzo ważnym przyjacielem dla każkażdego dziecka, ponieważ można go przytulić i jak jest nam smutno
bądź radośnie można mu się zwierzyć z naszych sekretów.
Tego dnia gościliśmy w ramach preorientacji zawodowej tatę Mai
z grupy I, szefa kuchni Marka Michalaka, pierwszego Polaka, który został uhonorowany tytułem Master Chef of Great Britain. Już jako mały
chłopiec interesował się gotowaniem i przejawiał zdolności kulinarne.
Rodzice prowadzili masarnię. Tata był rzeźnikiem i też gotował. Jako
małe dziecko często z zaciekawieniem podpatrywał, jak rozbiera się
mięso. Mamę podpatrywał zaś w kuchni i często jej pomagał. I tak właśnie zrodziło się zamiłowanie do zawodu kucharza. Gość ukończył
Technikum Gastronomiczne na kierunku technologii żywienia
w Szczytnie i tym samym rozpoczął swoją kulinarną historię. Mając zaledwie 18 lat, zorganizował wesele, w wieku 19 lat został szefem kuchni, a wieku 21 lat wyjechał wraz ze swoją żoną Magdą do Szkocji i tam

W drugiej części spotkania dzieci po raz pierwszy spotkały się z rozszerzoną rzeczywistością - Quiver kolorowanki 3D. Aby zaczarować
kartkę papieru, dzieci najpierw pokolorowały rysunek kredkami. Gdy
napracowały się rączki przedszkolaków, w ruch poszedł tablet. Płaskie
kolorowe rysunki tj. samolot, papugi, dinozaur, samochód, pingwinek,
rybki, krowa, pirat, owieczka ożywiły się. Każde dziecko mogło zobaczyć swoją „ożywioną” postać i zrobić z nią zdjęcie. Dzieci nie ukrywały zdziwienia i zadowolenia. Zobaczcie sami!! To świetna zabawa zarówno dla dzieci młodszych, jak i starszych.
M. Wnuk
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Szlachetna Paczka

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to kim jest i nie
przez to, co ma, lecz przez to czym dzieli się z innymi.
Jan Paweł II
W tym roku przedszkole w Krasnosielcu wzięło udział w akcji
,,Szlachetna Paczka”. To ogólnopolska akcja świątecznej pomocy.
Głównym jej założeniem jest idea przekazywania bezpośredniej
pomocy. Nasze przedszkole objęło pomocą jedną rodzinę z najbliższej
okolicy. Zaangażowanie całej społeczności przedszkolnej przyniosło
nieoczekiwane efekty: zebraliśmy produkty do codziennego
funkcjonowania takie jak: terma, bateria prysznicowa, żywność, artykuły
higieniczno-sanitarne, ale też odzież i słodycze.
Za zaangażowanie i wielką hojność wszystkich darczyńcówrodziców, dzieci, nauczycieli i pracowników przedszkola składam
serdeczne podziękowania. Dzięki udziałowi w takich akcjach uczymy
dzieci empatii – tak bardzo ważnej w naszym życiu. Szczególne
podziękowania składam W. Chojnowskiej oraz A. Zduniak i E. Zduniak,
które zajęły się pakowaniem i transportem zebranych darów.

ludzi. Radość na twarzach była najlepszym dowodem na to, że wspólnie
spędzony czas był niezapomnianym przeżyciem.
Mali kolędnicy złożyli wszystkim świąteczne życzenia i wręczyli
pamiątkowy prezent. Występy przedszkolaków spotkały się
z cudownym przyjęciem. W nagrodę za swój występ dzieci
otrzymały ogromne brawa i słodkie upominki oraz zaproszenie do
kolejnych odwiedzin. Czas spędzony w gronie seniorów minął bardzo
szybko i przyjemnie. Na pewno pozostanie na długo w naszej pamięci.
K. Radomska

„Dzieci Seniorom”
W dniu 14 grudnia 2019 r. dyrektor, nauczyciele i dzieci SP w Rakach
zorganizowali spotkanie pt. „Dzieci Seniorom”, na które zaproszono
seniorów z Raków i okolicznych wiosek.

Agnieszka Gałązka, fot. nr. 3 na s. 2.

Trzydziesta rocznica uchwalenia
Konwencji o prawach dziecka
Dzień 20 listopada to Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. W tym
roku do obchodów uczczenia powstania tego najważniejszego dokumentu stanowiącego o prawach najmłodszych włączyło się nasze przedszkole. Już 19 listopada celem wprowadzenia dzieci w tematykę święta zorganizowano zajęcia w grupach na temat ,,Dziecka prawa – moja sprawa”. Wszystkie dzieci obejrzały prezentację multimedialną ,,Prawa
dziecka – Twoje prawa” oraz animowany film o prawach dziecka
,,Czym są prawa dziecka?”. Sale poszczególnych grup zostały odpowiednio udekorowane a dzieci, nauczyciele i pracownicy przedszkola
przyszli w dniu 20 listopada ubrani w kolorach błękitnych i niebieskich,
symbolizujących jedność z dziećmi na całym świecie.
Po śniadaniu w każdej z grup odbył się konkurs na wykonanie pracy
plastycznej pod hasłem ,,Wymarzony świat dla dzieci w przyszłości”.
Grupy od I do IV wykonały z wychowawcą jedna pracę grupową,
a dzieci z grupy V wykonały 5 prac w podgrupach, za co otrzymały pamiątkowe dyplomy, a każde dziecko nagrodę niespodziankę. O 10.30
społeczność przedszkola wzięła udział w ,,Marszu praw dziecka”.
Z transparentami i niebieskimi balonami wyruszyliśmy na listopadowy
jesienny spacer. Wychodząc poza teren placówki chcieliśmy pokazać, że
prawa dziecka nie są nam obojętne.
Chcemy zapewnić dzieci i rodziców, że znajomość praw pozwala najmłodszym uchronić się przed niebezpieczeństwami. To był radosny
dzień, ale z poważnym przesłaniem.
Agnieszka Gałązka

Wspólne kolędowanie
W dniu 12 grudnia przedszkolaki z grupy IV odwiedziły Klub Seniora
w Krasnosielcu. Podczas tego spotkania przypomniany został piękny
zwyczaj bożonarodzeniowy, jakim jest kolędowanie. Nie zabrakło
w nim również wspólnego śpiewania kolęd i pastorałek, które jednoczą

Na wstępie uczennica klasy VIII Katarzyna Glinka przybliżyła
wszystkim tradycje i obrzędy Świąt Bożego Narodzenia, a dzieci
z przedszkola i klas młodszych przygotowały dla zaproszonych gości
jasełka i piosenki o tematyce świątecznej. Dużą niespodziankę sprawił
naszym seniorom zaproszony gość pan Zygmunt, który wystąpił
w kurpiowskim stroju, prezentując kolędy i pastorałki przy
akompaniamencie akordeonu, a następnie zaprosił wszystkich do
wspólnego śpiewania kolęd.
Na zakończenie głos zabrał dyrektor szkoły Grzegorz Gałązka złożył
życzenia wszystkim przybyłym gościom i podziękował za obecność.
Całe spotkanie przebiegało w miłej i rodzinnej atmosferze, pachnącej
świątecznymi ciastami przygotowanymi przez rodziców naszych dzieci.
Na pamiątkę wspólnego spotkania dzieci wręczyły wszystkim skromne
prezenty.
Za wspólne spędzenie czasu bardzo dziękują:
- dyrektor SP Raki Grzegorz Gałązka,
- organizatorzy: Hanna Biedrzycka i Marzenna Orzeł,
- rodzice.
Hanna Biedrzycka, patrz również fot. nr 5 na s. 2.

Mikołajki z szachami
W dzień imienin św. Mikołaja uczniowie klas I–III naszej szkoły
uczestniczyli w zajęciach szachowych. Dla wielu dzieciaków był to
pierwszy kontakt z szachami. Dzieci poznały szachownicę i wybrane
bierki. Dowiedziały się, jakie adresy mają poszczególne pola
szachownicy. W sposób zabawny poznały najważniejszą figurę
w szachach – króla. Rozegrali pierwszą, krótką partię szachową
z użyciem poznanej figury. Był to „wyścig królów”. Pierwsze
rozgrywki odbyły się zgodnie z zasadami i regułami obowiązującymi w
partiach szachowych. Wcześniej uczniowie poznali historię szachów
i dowiedzieli się, dlaczego szachy określa się mianem „królewskiej
gry”.
Uczniowie z klas V–VIII również wzięli udział w mikołajkowych
rozgrywkach szachowych. W pierwszej części zajęć ćwiczyli ruchy
bierek szachowych, wskazywali figurę atakującą króla, doskonalili
wybrane elementy gry środkowej. Następnie dokonaliśmy losowania
przeciwników i rozegraliśmy pełne partie szachowe. Rywalizacja była
zacięta. Każdy starał się wygrać. Uczniowie grali według zasad fair
play. Cieszyli się z wygranych, ale nie przejmowali porażkami,
ponieważ dopiero uczą się gry w szachy, a przed nimi jeszcze wiele
turniejów!
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Mikołajki z szachami mogliśmy zorganizować, ponieważ nasza szkoła
uczestniczy w projekcie „Szachy w mazowieckiej szkole”,
realizowanym przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia
Nauczycieli. Celem projektu jest wzbogacenie oferty edukacyjnej
mazowieckich szkół i upowszechnienie gry w szachy na I i II etapie
edukacyjnym. Szkoła otrzymała 30 kompletów szachów, dwie plansze
demonstracyjne oraz podręczniki do nauki gry w szachy.

Koncert muzyczny „Pan Moniuszko”
W dniu 22 listopada 2019 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II
w Krasnosielcu odbył się kolejny koncert muzyczny agencji artystycznej
Pozytywka z Olsztyna.

Teresa Kaszuba i Marzena Nowak

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka
W tym roku mija dokładnie 30 lat od uchwalenia najważniejszego
dokumentu stanowiącego o prawach dziecka, tj. Konwencji Praw
Dziecka. Nasza szkoła również przyłączyła się do obchodów tego
wyjątkowego dnia razem z UNICEF.
Uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy szkoły 20 listopada ubrali się
na niebiesko, aby solidaryzować się ze wszystkimi dziećmi na świecie,
również tymi których prawa nie są przestrzegane. Dzieci wykonały
„buźki – uśmieszki” oraz wysłuchały i obejrzały prezentację o Prawach
Dziecka, przygotowaną przez uczennicę klasy VIII Katarzynę Glinkę.
Z okazji tej uroczystości został przeprowadzony szkolny konkurs
plastyczny pt. „Wymarzony świat dla dzieci w przyszłości”. Nagrody
w nim otrzymali:
I miejsce – Katarzyna Matyjasik kl. VI
II miejsce – Julia Grabowska kl. III
Karolina Franczak kl. VI
III miejsce – Mateusz Ferenc kl. I
Natalia Bobińska kl. I.
Wyróżnienie – Zuzanna Tupacz kl. III
Barbara Nowak kl. II
Maja Jaguszewska kl. VI.
Obchody Dnia Praw Dziecka zakończyliśmy zabawą z błękitnymi
balonami.
W tym dniu poprzez zabawę chcieliśmy pokazać, że prawa dziecka
w naszej placówce są ważne i respektowane. Najistotniejsze w naszej
szkole jest dobro i radość dzieci.
Magdalena Janowska, fot. nr 7 na s. 2.

Mikołajkowa Warszawa
W dniu 9 grudnia 2019 r. dzieci przedszkolne i uczniowie klas I–III
wraz z wychowawcami wyjechały na wycieczkę do Warszawy.
Atrakcjami, jakie na nich czekały, były:
- warsztaty piernikowe w Pijalni Czekolady E. Wedla,
- zabawy w sali zabaw Kolorado,
- spacer po Królewskich Ogrodach Światła.
Dzieci tworzyły czekoladowe słodkości, piły gorącą czekoladę, bawiły
się na różnorodnych konstrukcjach zabawowych oraz zwiedzały
wystawę plenerową, w ramach której tysiące kolorowych diod ułożono
w fantazyjne kształty. Wszyscy mogli się poczuć jak na królewskim
dworze.
Mimo jesienno-zimowej aury uśmiech i zadowolenie towarzyszyły
wszystkim uczestnikom mikołajkowej wyprawy.
Hanna Biedrzycka, fot. obok.

Rok 2019 został uchwalony przez sejm rokiem Stanisława Moniuszki,
stąd też koncert ,,Pan Moniuszko”poświęcony był temu wybitnemu
polskiemu kompozytorowi. Dzieci miały okazję poznać życiorys tego
słynnego Polaka oraz usłyszeć jego dzieła. Poznały i utrwaliły
określenia: muzyka wokalna, opera i aria. W konkursie
podsumowującym udział wzięli: Marysia Bojarska z Ib, Miłosz
Szewczyk i Damian Lewandowski obydwaj z klasy IIIb. Zwycięzcą
został Damian Lewandowski, który otrzymał symboliczny kubek,
a pozostali uczestnicy książeczki.
A. Błaszkowska
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Sukces Kasi Glinki
w Konkursie Polonistycznym
Nasza szkoła może pochwalić się sukcesem uczennicy klasy VIII,
Katarzyny Glinki, która 28 listopada 2019 r. brała udział w konkursie
polonistycznym na szczeblu rejonowym, organizowanym przez
Mazowieckie Kuratorium Oświaty w Ostrołęce.
Kasia wykazała się ogromną wiedza polonistyczną oraz znajomością
wielu lektur. Etap rejonowy okazał się bardzo trudny, ponieważ z całego
województwa mazowieckiego do kolejnego etapu zakwalifikowały się
tylko 33 osoby. Kasia już po raz drugi będzie brała udział w konkursie
polonistycznym na szczeblu wojewódzkim. W ubiegłym roku szkolnym
zdobyła tytuł finalistki ww konkursu. W tym roku etap wojewódzki
odbędzie się 4 lutego 2020 r.
Kasi gratulujemy i trzymamy kciuki!!!
Agnieszka Mikulak, fot. nr 6 na s. 2.

Mikołajki 2019 w Rakach
Szósty grudnia to wyjątkowa data, bo tego dnia swoje imieniny
obchodzi Święty Mikołaj. W związku z tym w naszej szkole, jak co
roku, panował szczególny klimat. W każdej klasie pojawiły się ślicznie
przystrojone choinki i różne świąteczne akcenty.

Dzieci z klas I–III również nie zapomniały o święcie ich ulubionej
zabawki. Były życzenia, przytulanie i śpiewanie „Sto lat”. Miłą
atmosferę celebracji zakłóciła niespodziewana korespondencja od
naszego ulubionego bibliotecznego misia – Paddingtona, który nie
zjawił się na przyjęciu. Przysłał natomiast wiadomość, w której
informował nas o swojej nowej podróży. My natychmiast wybraliśmy
się jego tropem do krainy wiecznych lodów – Arktyki. Ciepło ubrani
musieliśmy pokonać śnieżne góry, pokryte wieczną zmarzliną wąwozy
i przełęcze oraz kruchy i niepewny lód pod stopami. Kiedy dotarliśmy
na miejsce, czekała nas tam mozolna praca, polegająca na łowieniu ryb
i budowaniu igloo. Mimo wszystkich trudów, misia Paddingtona jednak
nie zastaliśmy, gdyż wybrał się w kolejną podróż. Wszystkim misiowym
zwierzakom życzymy kolejne serdeczne STO LAT!
bibiotekarz M. Orzeł

Grudniowa Warszawa
W dniu 4 grudnia uczniowie klas V–VIII wraz z wychowawcami udali
się do Warszawy. Pierwszym punktem wycieczki było Centrum Nauki
Kopernik. W tym miejscu uczniowie w ciekawy sposób poznawali
informacje na temat otaczającego świata i ich samych. Można było
uzyskać odczyt EKG, zobaczyć własne bijące serce, a także przekonać
się, jak długie są ludzkie jelita. Sposób, w jaki uczniowie poznawali te
informacje, spowodował, że zapomnieli oni o nieubłagalnie płynącym
czasie.
Kolejnym punktem wycieczki był Zamek w Wilanowie – dawna
rezydencja króla Jana III Sobieskiego i jego rodziny. Tam uczniowie
poznali szlacheckie zwyczaje, a także mieli okazję zobaczyć i ubrać się
w strój szlachcica. Następnie wszyscy udali się do wilanowskiego
ogrodu, by podziwiać świąteczne iluminacje. Pięknie przyozdobione
światełkami drzewa, fontanny, lampy, bramy zachwycały oglądających!
W ich podziwianiu nie przeszkadzał padający deszcz i niska
temperatura. Po obejrzeniu iluminacji wszyscy udali się w drogę
powrotną. Późnym wieczorem uczniowie wrócili do domów.
Katarzyna Glinka, fot. nr 8 na s. 2.

Misiowe pasowanie
W tym szczególnym dniu „mikołajowe” czapki, opaski śnieżynek
i rogi renifera przyozdobiły głowy całej społeczności szkolnej. Mikołaj
obdarował wszystkich wspaniałymi prezentami. Dla każdego ucznia
i przedszkolaka znalazły się słodkości. Było dużo radości i uśmiechów,
a przejęte i uradowane buźki, zwłaszcza najmłodszych dzieci,
potwierdzają, że każdy z nas oczekuje z niecierpliwością odwiedzin
Mikołaja.

W dniu 25 listopada 2019 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II
w Krasnosielcu odbyło się pasowanie uczniów klas pierwszych na
czytelników biblioteki szkolnej. Na tej uroczystości obecni byli
uczniowie klas I–III wraz z wychowawczyniami i wicedyrektor Szkoły
Podstawowej Anna Kardaś. Zaszczyciły nas także swoimi odwiedzinami
Książkowe Wróżki Oliwka i Weronika oraz najważniejszy gość –
Pluszowy Miś. W tym dniu bowiem świętowaliśmy Światowy Dzień
Pluszowego Misia.

Magdalena Radziszewska

Święto Pluszowego Misia
To bardzo sympatyczne święto obchodzone jest corocznie 25
listopada. Data jest nieprzypadkowa, bowiem tego dnia przypada
rocznica powstanie tej zabawki. Samo święto nie ma jednak długiej
tradycji, obchodzimy je dopiero od 2002 r., kiedy to pluszowy miś
świętuje swoje setne urodziny.

Książkowe Wróżki zapoznały pierwszaków z zasadami wypożyczania
książek w bibliotece szkolnej i regulaminem biblioteki, podały też
informacje, w jakich godzinach czynna jest nasza biblioteka.
Przypomniały dzieciom, jak należy dbać o książki, czego nie wolno
robić, czytając. Następnie uczniowie klas pierwszych mieli do
wykonania sporo misiowych zadań, np. układanie misiowych puzzli
i odgadywanie zagadek. Miś czy nie Miś to kolejna konkurencja,
podczas której spośród różnych przedmiotów z zawiązanymi oczami
dzieci musiały wyszukać pluszaki. Rozpoznawali piosenki o słynnych
misiowych gwiazdach filmowych, był też spacer po linie z misiem na
rękach. Dla publiczności przygotowaliśmy z kolei test ze znajomości
niedźwiedzich obyczajów i wspólne pląsy.
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Potem pierwszaki złożyły uroczyste ślubowanie, że będą kochać
książki i dbać o nie. Następnie Anna Kardaś dokonała pasowania
uczniów klas pierwszych na czytelników naszej szkolnej biblioteki.
Każdy pierwszak na pamiątkę otrzymał książkę, list do rodziców oraz
listę próśb książki.
W tym świątecznym dniu dokonaliśmy też podsumowania
bibliotecznych konkursów: plastycznego Wyobraź sobie… że już
jesień!!! i fotograficznego Wyobraź sobie… że jednak czytam!!!.
AS & MS

Świętowanie 101 rocznicy
odzyskania niepodległości w Karolewie
W Narodowe Święto Niepodległości cała Polska śpiewa hymn oraz
pieśni patriotyczne. W Karolewie nie mogło być inaczej.
Wieczorem 11 listopada mieszkańcy wsi Karolewo postanowili zebrać
się w remizie i uczcić 101 rocznicę odzyskania niepodległości. Na
początku wszyscy uroczyście odśpiewali hymn, a następnie nadszedł
czas na pieśni patriotyczne. Nie mogło zabraknąć polskiej flagi oraz
biało-czerwonych kotylionów. W remizie pojawili się nie tylko dorośli,
ale również młodzież, która pokazała, że patriotyzm to ważna kwestia
także dla nich.
Małgorzata Bieńkowska, fot. nr 3 na s. 11.

Oliwia wyśpiewała I miejsce
Dnia 16 listopada 2019 r. w Wąsewie odbył się XII Festiwal Pieśni
Maryjnej. Naszą szkołę reprezentowała uczennica klasy VIII Oliwia Piórecka, która zaśpiewała ,,Ave Maria Jasnogórska” Piotra Rubika. Jury
brało pod uwagę: walory głosowe, interpretację utworu, muzykalność
i osobowość sceniczną uczestnika. Oliwia zajęła I miejsce. Otrzymała
złotą statuetkę oraz nagrodę pieniężną.

sia. Z tej okazji przedszkolaki oraz uczniowie klas I–II odwiedzili bibliotekę, w której czekały na dzieci „zaprzyjaźnione” misie – zarówno te
pluszowe, jak i mieszkające w książkach. Misiową uroczystość rozpoczęliśmy oczywiście od przeczytania fragmentów książki o Misiu
Uszatku.
Dzieci bardzo chętnie wypowiadały się zarówno o bohaterze wysłuchanej historyjki, jak i o własnych przytulankach. Następnie bawiliśmy
się w różne misiowe zabawy – tańczyliśmy z misiami, naśladowaliśmy
je, uczyliśmy się wierszyka o misiu. Dzieci z przedszkola pokolorowały
misie, które następnie mogły zobaczyć jako element tzw. rozszerzonej
rzeczywistości dzięki aplikacji Quiver. Starsze dzieci wykonały własne
misie ze zużytych płyt CD.
Ewa Grabowska

Światowy Dzień Praw Dziecka
w Szkole Podstawowe w Amelinie
Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym i domagać się ze wszystkich sił, tego czego
się pragnie.
Paulo Coelho
Dzieciaki w naszym kraju są przyzwyczajone, żeby świętować
1 czerwca, tymczasem 20 listopada też mają ku temu okazję. W tym
dniu obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka w rocznicę
uchwalenia Deklaracji Praw Dziecka w 1959 r. oraz Konwencji o Prawach Dziecka w 1989 r. Jest to moment, w którym uwaga wszystkich
kierowana jest na dzieci i ich prawa. W tym roku mija dokładnie 30 lat
od uchwalenia najważniejszego dokumentu stanowiącego o prawach
najmłodszych.
W naszej szkole odbywają się zajęcia o tematyce związanej z prawami
dziecka oraz działalnością UNICEF. Uczniowie i przedszkolaki celebrują ten dzień również przychodząc ubrani na niebiesko, solidaryzując się
ze wszystkimi dziećmi na świecie, również tymi, których prawa nie są
przestrzegane.
Ewa Grabowska, fot. nr 1 na s. 11.

Muzyka w bibliotece

Oliwii gratulujemy i życzymy dalszych wokalnych sukcesów.
Ewa Grabowska

Dzień Pluszowego Misia
Jak co roku w dniu 25 listopada świętowaliśmy Dzień Pluszowego Mi-

W dniu 11 grudnia 2019 r. biblioteka w Amelinie wypełniła się
muzyką za sprawą wybitnego wiolonczelisty i pedagoga Pawła Roka,
który odwiedził Szkołę Podstawową w Amelinie. To nauczyciel klasy
wiolonczeli w Szkole Muzycznej I stopnia w Przasnyszu, koncertował
niemal we wszystkich krajach świata, a wraz z japońską pianistką Maki
Hirasawą odbył serię 36 koncertów w Japonii.
Podczas spotkania w Amelinie dzieci miały niepowtarzalną okazję
wysłuchać koncertu wiolonczelowego, dowiedzieć się ciekawostek
dotyczących budowy instrumentu, jego brzmienia, historii. Ze względu
na przedświąteczny czas część spotkania poświęcona była kolędom.
Uczniowie dowiedzieli się, że kolędy to polskie tańce narodowe, a do
większości z nich możemy zatańczyć poloneza, kujawiaka, krzesanego
czy oberka. Chętne dzieci mogły także spróbować własnych sił w grze
wiolonczeli oraz zostały zachęcone przez naszego gościa do rozwijania
muzycznych zainteresowań.
Podczas minikoncertu kolęd razem ze swoim nauczycielem wystąpiła
Zosia Nikodym z naszej szkoły, która od września tego roku uczęszcza
na zajęcia wiolonczeli u P. Roka w Szkole Muzycznej w Przasnyszu.
Spotkanie odbyło się we współpracy z Publiczną Biblioteką
Samorządową w Krasnosielcu.
Ewa Grabowska, fot. nr 2 na s. 11.

Amelin po mistrzowsku w unihokeju!
W dniu 16 listopada na hali sportowej w Gąsewie wzięliśmy udział w
powiatowych zawodach w unihokeju klas VII–VIII. Nasi chłopcy nie
dali szans swoim przeciwnikom, wygrywając wszystkie mecze i ponownie po roku przerwy stanęli na najwyższym stopniu podium. Wspaniałe zawody dla naszej drużyny!
Grupa B:
SP Amelin – SP Szelków 3:1 (bramki: 2x Maciej Ryłka, Jakub Kowalczyk)
SP Amelin – SP Rzewnie 3:1 (bramki: Maciej Ryłka, Jakub Kowalczyk, Mikołaj Gwiazda)
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SP Amelin – SP Drążdżewo 8:3 (bramki: 3x Jakub Kowalczyk, 2x
Marcin Rutkowski, 2x Maciej Ryłka, Kacper Ryfa)
Półfinał:
SP Amelin – SP Gąsewo 5:1 (bramki: 2x Maciej Ryłka 2x Marcin
Rutkowski, Jakub Kowalczyk)
Finał:
SP Amelin – SP Szelków 5:1 (bramki: 2x Maciej Ryłka, 2x Jakub
Kowalczyk, Marcin Rutkowski)
Skład: Damian Gołota, Oskar Szcześniak (bramkarze) - Jakub Kowalczyk (kapitan), Kacper Ryfa, Marcin Rutkowski, Maciej Ryłka, Mikołaj
Gwiazda, Karol Mroczkowski.
Za zajęcie pierwszego miejsca otrzymaliśmy medale, dyplom i puchar,
no i najważniejsze – awansowaliśmy na zawody między powiatowe.
W poniedziałek 9 grudnia br. pojechaliśmy do Czerwina na drugi etap
zawodów w unihokeju chłopców klas VII–VIII. Zawody rozegrano systemem „każdy z każdym”, a jeden mecz trwał 18 minut. Do rywalizacji
przystąpiło 5 szkół: SP Czerwin – zwycięzca zawodów w powiecie
ostrołęckim, SP Czernice Borowe – zwycięzca w powiecie przasnyskim,
SP Andrzejewo – zwycięzca powiatu ostrowskiego, SP nr 1 Wyszków –
zwycięzca powiatu wyszkowskiego i nasza szkoła jako zwycięzca
w powiecie makowskim.
Wyniki meczów:
SP Amelin – SP Andrzejewo 6:0, bramki: 3x Jakub Kowalczyk, Maciej Ryłka, Kacper Ryfa i Marcin Rutkowski;
SP Amelin – SP Czerwin 2:0, bramki: Jakub Kowalczyk, Maciej Ryłka;
SP Amelin – SP Czernice Borowe 3:2, bramki: Jakub Kowalczyk x2,
Maciej Ryłka;
SP Amelin – SP Nr 1 Wyszków 0:1.
Tabela końcowa:
SP Nr.1 Wyszków 8 pkt., SP Amelin 6 pkt., SP Czernice Borowe
4 pkt., SP Andrzejewo 2 pkt. i SP Czerwin 0 pkt.
Ponownie byliśmy o krok od wywołania dużej sensacji. W ostatnim
meczu minimalnie ulegliśmy bardzo utytułowanej i najlepszej w całym
turnieju szkole z Wyszkowa. Porażka spowodowała, że zawody kończymy na 2 miejscu. Jest mały niedosyt, ale też i historyczny sukces, bo
ponownie po dwóch latach przerwy zajmujemy drugie miejsce w międzypowiecie . Wielkie brawa dla naszej drużyny za charakter i walkę
na 100% w każdym meczu!
Skład drużyny: Damian Gołota (bramkarz) – Jakub Kowalczyk (kapitan), Maciej Ryłka, Marcin Rutkowski, Kacper Ryfa, Michał Żebrowski,
Paweł Rynkowski, Mikołaj Gwiazda i Karol Mroczkowski.
Opiekun Tomasz Rogala, fot. nr 4 na s. 11.

Indywidualne biegi przełajowe
W dniu 5 października 2019 r. w parku Sapera w Makowie Mazowieckim odbyły się Sztafetowe Biegi Przełajowe w ramach Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Zawody rozegrano w dwóch kategoriach szkół podstawowych: klasy IV–VI i klasy VII–VIII. Udział wzięło
16 drużyn z całego powiatu (łącznie biegło 160 zawodników). Wyniki
końcowe zawodów:
Kategoria IV–VI:
dziewczęta: III miejsce Szkoła Podstawowa Krasnosielc w składzie:
Natalia Rawa, Emilia Kryszk, Sara Grabowska, Oliwia Kołodziejczyk,
Zuzanna Jastrzębska, Zofia Zadrzak, Wiktoria Ruziecka, Zofia Kaczorek, Kalina Rekosz, Olga Banasiak, Aleksandra Grabowska, Weronika
Kosińska
chłopcy: III miejsce Szkoła Podstawowa Krasnosielc w składzie: Karol Ciuchta, Marcin Kuplicki, Andrzej Gołota, Adam Kuźma, Mirosław
Rosołowki, Kacper Zasztoft, Franciszek Podgórski, Grzegorz Więcek,

Patryk Rosłon, Dawid Polakowski,
Kategoria VII–VIII:
dziewczęta: I miejsce Szkoła Podstawowa Krasnosielc w składzie: Julia Banasiak, Maria Kaczorek, Weronika Wronowska, Zuzanna Załęska,
Aleksandra Bobińska, Ewa Gałązka, Wiktoria Kryszk, Izabela Myślak,
Klaudia Kuplicka, Zuzanna Kosińska, Amelia Modzelewska, Magdalena
Sobocińska,
chłopcy: I miejsce Szkoła Podstawowa Krasnosielc w składzie: Piotr
Szczepański, Jakub Pszczoła, Jakub Różacki, Patryk Tupacz, Igor Astasiewicz, Paweł Zabielski, Aleksander Drewelus, Michał Wróblewski,
Bartosz Beczak, Krystian Jastrzębski, Radek Okoniewski i Krzysztof
Daliga.
W dniu 12 października 2019 r. Maków Mazowiecki po raz drugi
z kolei wystąpił w roli gospodarza Powiatowych Igrzysk Młodzieży
Szkolnej w Indywidualnych Biegach Przełajowych, podczas których
swoją wytrzymałość sprawdzali biegacze ze szkół powiatu makowskiego. Zawody odbyły się w parku Sapera w Makowie Mazowieckim. Jak
co roku ogromne emocje towarzyszyły zarówno wszystkim uczestnikom, jak i opiekunom oraz kibicom. Wszystkim uczestnikom gratulujemy wygranych i życzymy dalszych sukcesów w sporcie. Osoby do XII
miejsca zakwalifikowały się dalej. Wymienimy tylko najlepszych
uczestników ze szkoły w Krasnosielcu, podając zajęte przez nich miejsca:
Uczestnicy urodzeni w:
- 2009 r: Wiktoria Ruziecka – I m-ce, Franciszek Podgórski – XII m.
- 2008 r: Andrzej Gołota – VI miejsce, Grzegorz Więcek – XII m.
- 2007 r: Natalia Rawa – III m., Emilia Kryszk – VI m. Marcin Kuplicki – VI m.,
- 2006 r.: Ewa Gałązka – III miejsce, Paweł Zabielski – III m. Wiktoria Kryszk – IV m.,
- 2005 r.: Julia Banasiak – I miejsce, Maria Kaczorek – II m., Weronika Wronowska – IV m., Jan Grabowski – IV m., Piotr Szczepański –
V m., Krystian Jastrzębski – II m.
Weronika Wronowska, Oliwia Morawska

Powiat Makowski "Lider Zmian"

Powiat makowski otrzymał prestiżowe wyróżnienie w Konkursie Lider Zmian w kategorii Lider zmian. Samorząd, podkategoria: lider województwa mazowieckiego pod wzgl ędem dofinansowania z UE
w przeliczeniu na mieszkańca – powiaty poniżej 75 tys. mieszkańców.
Nagrodę odebrał starosta makowski Zbigniew Deptuła na gali 16 października 2019 roku.
Plebiscyt jest organizowany pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego. Konkurs ma na celu
wyróżnienie
aktywnych
w pozyskiwaniu funduszy
europejskich samorządów,
a także ciekawych i ważnych lokalnie działań realizowanych przez administrację, jednostki samorządowe, przedsiębiorców,
placówki
edukacyjne,
zdrowotne, instytucje kultury, czy organizacje pozarządowe. Udział w konkursie daje możliwość
prezentacji projektów dofinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa
Mazowieckiego
20142020 szerszej grupie odbiorców.
Katarzyna Niestępska-Tomaszewska, fot. nr 7 na s. 11.
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Święta tradycyjnie i nowocześnie
Śledź na słodko
6 filetów śledziowych w occie, 10 dag rodzynek,
mały koncentrat pomidorowy, 2 cebule, kilka łyżek łagodnego keczupu, olej, miód, sok z cytryny
Filety opłukać i osuszyć papierowym ręcznikiem
Cebule posiekać i lekko zeszklić na oleju. Dodać
przecier pomidorowy i keczup, zagotować. Doprawić miodem (pełna łyżeczka) i sokiem z cytryny, wsypać rodzynki. Pokrojone w niewielkie kawałki śledzie przekładać w słoiku gorącą pastą. Słoik zakręcić i po ostudzeniu dać do lodówki przynajmniej na 24 godziny.
Ryba w galarecie
1 kg ryby (zębacz, łupacz, dorsz), 1 marchewka, kawałek pietruszki
i selera, 3 liście laurowe, kilka ziarenek ziela angielskiego, żelatyna, do
dekoracji: plasterki cytryny, mandarynki, zielona część pora, groszek,
gałązka zielonej pietruszki, sól, łyżeczka Vegety.
Z warzyw, przypraw i soli gotujemy wywar w około 1.5 litra wody. Po
20 min wkładamy opłukaną pokrojoną w niewielkie kawałki rybę. Gotujemy na małym ogniu pod przykryciem 20 minut. Rybę wyjmujemy łyżką cedzakową na głęboki półmisek, układamy dekorację z owoców
i zielonych warzyw. Wywar doprawiamy do smaku, cedzimy i odmierzamy. Doprowadzamy do wrzenia, odstawiamy z ognia i na 1,5 litra
wywaru wsypujemy 4 -5 łyżeczek żelatyny, bardzo dokładanie ją rozpuszczamy. Po przestudzeniu zalewamy delikatnie, by nie popsuć dekoracji, rybę i zostawiamy w lodówce do stężenia galarety. Do ryby podajemy sos chrzanowy (chrzan ze słoiczka wymieszamy ze śmietaną i posiekanym szczypiorkiem) i majonez.
Schab z owocami
2 kg schabu bez kości, po 15 dag suszonych śliwek i moreli, łyżeczka
mielonego pieprzu, po ćwierć łyżeczki mielonego cynamonu i goździków,
sól, kostka rosołowa, szklanka wrzątku, 4 łyżki sosu sojowego, 3 łyżki
miodu, 3 łyżki galaretki pomarańczowej
Sos sojowy mieszamy z pieprzem, cynamonem i goździkami. Mięso nacieramy solą i smarujemy marynatą. Wstawiamy na dobę do lodówki.
Następnie obsmażamy na oleju, przekładamy do brytfanki, zalewamy
bulionem z kostki rosołowej i pieczemy pod przykryciem 40 min.
W garnuszku rozpuszczamy miód, wsypujemy suszone owoce i całość
wylewamy na schab. Pieczemy dalsze 30 min., polewając mięso wytworzonym sosem. Schab wyjmujemy, a do odcedzonego sosu wsypujemy
galaretkę pomarańczową i dokładnie rozpuszczamy. Tężejącą galaretką
glazurujemy - smarujemy mięso kilkukrotnie. Podajemy na zimno, pokrojone cienki plastry i obłożone owocami z sosu.
Makowiec z jabłkami
30 dag maku, 6 dużych jabłek, 9 jajek, 9 łyżek kaszy manny, 1 szklanka
zmielonych orzechów włoskich, 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia,
1 kostka masła (margaryny), 1,5 szklanki cukru
Miękkie masło ucieramy z cukrem, dodając po 1 żółtku. Obrane jabłka
trzemy na tarce o grubych otworach. Mak po sparzeniu mielimy dwukrotnie. Do masy maślano-jajecznej dodajemy mak, jabłka i pozostałe
składniki. Na koniec delikatnie mieszamy z ubitą na sztywno pianą
z białek. Pieczemy około godziny w 170 stopniach. Po ostudzeniu polewamy lukrem lub stopioną czekoladą.
Tort orzechowo-czekoladowy
20 dag mielonych orzechów włoskich, 6 jajek, łyżka mąki i łyżka bułki
tartej, szklanka cukru, pół łyżeczki proszku do pieczenia, 2 łyżki kakao,
łyżka masła, tabliczka mlecznej czekolady, szczypta soli, opakowanie cukru waniliowego, łyżka posiekanej kandyzowanej skórki pomarańczowej,
10 dag rodzynek. Do nasączenia: pół szklanki wody i łyżeczka czubata
kawy rozpuszczalnej. Krem: 3 jajka, szklanka cukru, kostka masła, czubata łyżka kakao.
Pokruszoną czekoladę roztapiamy z masłem, lekko studzimy (najszybciej - w kuchence mikrofalowej). Białka ze szczyptą soli ubijamy na
sztywną pianę, wsypujemy powoli cukier i cukier waniliowy, i nadal
ubijamy. Po kolei dodajemy żółtka, nadal ubijając. Na koniec wsypujemy mielone orzechy, mąkę z proszkiem do pieczenia, bułkę tartą, kakao, rodzynki, skórkę pomarańczową i wlewamy rozpuszczoną czekoladę. Delikatnie mieszamy łyżką i przekładamy do dużej tortownicy wyłożonej papierem do pieczenia. Wstawiamy do lekko nagrzanego piekarnika, nastawiamy temperaturę na 170 stopni, na ok. 40 min. Sprawdzamy patyczkiem, czy ciasto się upiekło. Następnego dnia przekrawamy

na dwa blaty, lekko nasączamy kawą, przekładamy połową kremu czekoladowego, drugą część dajemy na wierzch i dekorujemy połówkami
orzechów. Na krem: w kąpieli wodnej ubijamy jajka z cukrem i kakao
przez kilkanaście minut, aż krem zgęstnieje. Miękkie masło miksujemy i
dodajemy po łyżce ostudzonej masy jajecznej.
Piernik miodowy
2 jajka, ¾ szklanki cukru, ¾ szklanki miodu, 2 szklanki mąki, ½ szklanki
oleju, ¾ szklanki mocnego naparu z kawy, 2 łyżeczki przyprawy do piernika, 2 łyżeczki sody
Białka ubijamy na pianę, dodając połowę cukru. Żółtka ucieramy
z resztą cukru, dodajemy lekko podgrzany miód płynny, gorącą kawę,
olej, mąkę z sodą i delikatnie mieszamy z pianą z białek. Pieczemy w
dużej keksówce 50 min w temperaturze 190 st. Do ciasta można dodać
posiekane orzechy i rodzynki.
Ciasto czekoladowe „brownie” – niestety, bardzo kaloryczne, ale
wspaniałe, pachnące i … nowoczesne 😊😊
300 g mąki typu 450, 200 g gorzkiej czekolady- 2 tabliczki, 250 g masła,
6 dużych jajek, 1 szklanka cukru, 1 szklanka mleka, 3 łyżki kakao, 1 łyżeczka proszku do pieczenia, 1 łyżeczka sody, szczypta soli
Mleko, masło i pokruszoną czekoladę podgrzewamy w rondelku na małym ogniu do momentu rozpuszczenia się masła. Ostawiamy do przestygnięcia.
Do miski wbijamy jajka, dodajemy szczyptę soli i cukier. Miksujemy na
największych obrotach 5 minut. Do masy jajecznej dodajemy powoli
masę czekoladową i resztę składników. Wszystko razem chwilkę miksujemy. Wylewamy do tortownicy uprzednio wyłożonej papierem do pieczenia. Ciasto wstawiamy do podgrzanego piekarnika do 175 stopni na
ok. 45 min. Po przestygnięciu ciasta polewamy go polewą czekoladową.
Polewa czekoladowa: tabliczka czekolady, łyżka masła, 5 łyżek mleka
lub słodkiej śmietanki – podgrzewamy wszystko w rondelku, aż czekolada się roztopi, ale nie dopuszczamy do zagotowania!
Smacznego! 😊😊
Małgorzata Bielawska

Nagroda MPEK dla Marysi
W piątek 13 grudnia w Mazowieckim Instytucie Kultury w Warszawie
odbyło się wręczenie Nagród Mazowieckiego Programu Edukacji
Kulturalnej za Społeczne Działania Twórcze w subregionie ostrołęckim.
Wśród wyróżnionych znalazła się członkini Towarzystwa Przyjaciół
Ziemi Krasnosielckiej, Maria Weronika Kmoch. Została nagrodzona za
aktywność obywatelską, pasję badawczą i siłę sprawczą.
Historyczka od 2016 r. zaangażowana jest w działania na terenie gm.
Krasnosielc, m.in. poprzez współredagowanie „Krasnosielckiego
Zeszytu Historycznego” oraz „Wieści znad Orzyca”, przygotowanie
pytań do Powiatowego Konkursu Wiedzy o Ziemi Krasnosielckiej
z Powiatem Makowskim w tle, współprowadzenie cyklicznych spotkań
dla pasjonatów historii oraz prowadzenie fanpage'a TPZK na
Facebooku: https://www.facebook.com/tpzkrasnosielc/.
Pozostali nagrodzeni to: Joanna Turek (Wolkowe/Warszawa), Tomasz
Jakubowski (Przasnysz), Olga Stopińska wraz z Bronisławą Świder,
Antoniną Deptuła i Marianną Kutą (Bandysie), Dominika Potomska
i Paweł Pecura (Ostrów Mazowiecka), Katarzyna Huzarska
(Stowarzyszenie Trójwiejska z Gdańska). Dyplom otrzymała też
Karolina Kuta z Kontynuatorek Tradycji (Bandysie).
Spotkanie w Mazowieckim Instytucie Kultury zorganizowano
w okresie przedświątecznym, a odbyło się w kameralnym gronie i w
niezwykle ciepłej atmosferze. Po wręczeniu nagród i pamiątkowej sesji
fotograficznej rozmawiano o wsparciu laureatów nagrody, którzy są
liderami aktywności społecznej opartej na kulturze, oraz o planach na
przyszły rok. W 2019 r. zainaugurowano Mazowiecki Program Edukacji
Kulturalnej w subregionie ostrołęckim, pokrywającym się z dawnym
województwem ostrołęckim. Rozpoczął się on trzydniowym objazdem
pod hasłem „Z wizytą u siebie” w końcu października br., w którym
brali udział Maria Weronika Kmoch i Sławomir Rutkowski z TPZK.
Pozwoliło to na sieciowanie działaczy społecznych z regionu, wymianę
doświadczeń i inspiracji. Program będzie rozwijany w 2020 r.
Sławomir Rutkowski, fot. nr 6 na s. 11.
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Aktywny radny
Wspólnie ze Zbigniewem Żebrowskim - radnym Powiatu Makowskiego, zainicjowałem spotkanie z Dyrektorem oraz gronem pedagogicznym Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Krasnosielcu. Spotkanie miało na
celu wypracowanie planu działań na rzecz możliwie najszerszego wsparcia działań tej szkoły
w naborze uczniów na kolejny rok szkolny. Po
ww. zostaliśmy zaproszeni na spotkanie
z udziałem rodziców uczniów tej szkoły, gdzie
przedstawiłem krótko nasze wspólne stanowisko, zachęcając jednocześnie rodziców uczniów
klas 8-ych do rozważenia kandydatury tej szkoły jako dobrego wyboru dla ich wchodzących w dorosłość dzieci.
***

Internet o wysokiej przepustowości.
Monitorując na bieżąco przebieg działań firmy INEA, budującej na
terenie pięciu powiatów północnego Mazowsza, w tym gminy Krasnosielc, sieć internetu o wysokiej przepustowości, wspólnie z wójtem
Gminy Krasnosielc Pawłem Ruszczyńskim odbyliśmy w dniu 19 listopada br. spotkanie z koordynatorem tego projektu - Tomaszem Ciepielą.
Pan Ciepiela poinformował nas o stanie prac oraz oczekiwaniach dotyczących samorządów. Stwierdził m.in., że do kwietnia 2020 roku podłączą co najmniej 4 z 5 szkół na terenie naszej gminy do internetu łączem światłowodowym, symetrycznym o przepustowości min. 100 MB.
Dodał również, że INEA uzgodniła z generalnym wykonawcą prac wykonywanie podłączeń światłowodowych do domów nie objętych wcześniej projektem podłączeń w tych przypadkach, gdy światłowód przebiega obok takiego domu.
Zakończenie całości prac związanych z podłączeniem wyznaczonych
przez Ministerstwo Cyfryzacji odbiorców w naszej gminie przewidziane
jest na rok 2021.
***
Jak informuje Paweł Pyra - Kierownik Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Makowie Mazowieckim, od dnia 1 stycznia 2020r.
zaczną obowiązywać nowe uregulowania wynikające z ustawy z dnia 19
lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku.
Ustawa ta wprowadza m.in. kary pieniężne dla właścicieli pojazdów
za:
- niezarejestrowanie w Polsce w terminie 30 dni pojazdu niebędącego
nowym pojazdem, sprowadzonego z terytorium państwa członkow-

Zapraszamy
mieszkańców gminy Krasnosielc
na spotkanie o charakterze konsultacji społecznych,
podczas którego przedyskutujemy sprawy zależne
od samorządu powiatowego, w tym m.in. dróg powiatowych, szpitala w Makowie Mazowieckim, Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Krasnosielcu, małej retencji wodnej i inne.
W spotkaniu uczestniczył będzie
Starosta Makowski - Zbigniew Deptuła.
Zapraszamy
do budynku Szkoły Podstawowej w Drążdżewie
w dniu 20 stycznia 2020 r. o godzinie 19:00.
Zapraszają organizatorzy:
Sławomir Rutkowski i Zbigniew Żebrowski
radni Powiatu Makowskiego
skiego Unii Europejskiej,
- niezawiadomienia w terminie 30 dni starosty o nabyciu lub zbyciu
pojazdu zarejestrowanego w Polsce.
Za brak realizacji powyższych obowiązków może być nałożona na
właściciela pojazdu kara pieniężna w kwocie od 200 do 1000 zł.
Więcej informacji w tym zakresie można uzyskać w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Makowie Mazowieckim pod numerami telefonów 29 717 36 82 lub 29 717 36 67.
***
Trzy nowozałożone koła gospodyń wiejskich w: Drążdżewie Małym,
Drążdżewie Kujawach i Drążdżewie z otrzymanych poprzez ARiMR
środków finansowych zorganizowały wyjazd do Teatru Kwadrat w Warszawie. Łącznie w dniach 11 i 12 grudnia br. uczestniczyło w nich 64
osoby, a obejrzeliśmy dwie sztuki: "Ślub doskonały" i "Trzy sypialnie".
Jak widać tematyka "naszych zainteresowań" jest rozwojowa : ).
Brawo dziewczyny!
Sławomir Rutkowski, fot. nr 5 na s. 11.

TYNKI MASZYNOWE
506 814 073

* tynki gipsowe Knauf Diamant i lekkie
* darmowa wycena, szybka realizacja
* profesjonalne wykonanie
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TPZK zaprasza na kolejne spotkanie sympatyków historii:
- omówienie „Krasnosielckiego Zeszytu Historycznego” nr 38–41
- genetyczne badania genealogiczne jako sposobu na poznanie
osadnictwa na północnym Mazowszu oraz własnych korzeni rodzinnych.
Zapraszamy 29 grudnia 2019 r. o godz. 14
do gościnnej szkolnej sali sportowej w Drążdżewie.
w imieniu TPZK: Sławomir Rutkowski oraz Maria Weronika Kmoch
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Dziś zamawiasz u nas materiały na dach - najpóźniej za trzy dni masz je u siebie.
Przyjedziemy do ciebie i bezpłatnie dokonamy pomiarów, doradzimy co kupić, by było i solidnie i tanio.
Zamówiony towar dowozimy bezpłatnie. Zadzwoń: 29 767 31 07 Napisz: biuro@kurpdach.pl

Zenon Rolek
Drążdżewo 150, 662 570 485

„Wieści znad Orzyca”
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