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Międzynarodowy 
Turniej Tenisa Stołowego
w Radości

Świecę
przykładem
– nie śmiecę

To kolejna propozycja wspierająca rozwój umiejętności i zaintere-
sowań naszej społeczności. Zajęcia prowadzi Stefania Skibińska – By-
strek, wieloletnia nauczycielka plastyki, organizatorka warszawskiej 
Galerii Twórczości Dzieci i Młodzieży, której prace mieliśmy okazję 
oglądać niedawno na wystawie w GOK. Podczas dwugodzinnych 
spotkań, instruktorka wprowadza uczestników zajęć w świat farb 
olejnych, tworzenia kompozycji. Uczy jak dobierać kolory, jak grać 

barwą i światłem, jak sprawić by obraz stał się przestrzenny. Podczas 
dwóch miesięcy zajęć powstało około 50 obrazów. Udział w warsz-
tatach zadeklarowało około 30 osób, ale lista jest wciąż otwarta. Je-
śli ktoś z Państwa jest zainteresowany malarstwem i chce zmierzyć 
się z pędzlem, to zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 29 71-75-205.

BEATA HEROMIŃSKA

Warsztaty malarskie
Gminny Ośrodek Kultury zorganizował dla młodzieży i dorosłych warsztaty malarskie.

W dniach 27-28.12 2013r. od-
był się kolejny Międzynarodo-
wy Turniej Tenisa Stołowego 
w Radości.

11 grudnia w szkole podstawo-
wej w Drążdżewie odbyło się 
podsumowanie konkursu ekolo-
gicznego „Świecę przykładem – 
nie śmiecę”,
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W skrócie ►►►

►13. stycznia ogłoszono przetarg na do-
stawę ciągnika i wozu asenizacyjnego do  
obsługi przydomowych oczyszczalni ście-
ków w ramach II etapu zadania pn.: „Po-
prawa stanu gospodarki wodno – ście-
kowej. Wpłynęła jedna oferta z firmy 
AGROMASZ w Rzekuniu. Zaoferowana cena 
to 171 216 zł brutto. Umowa zostanie pod-
pisana w najbliższym czasie. Przypomnijmy, 
że gmina na ten zakup pozyskała środki z 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
2007-2013.

► 30. stycznia ogłoszono przetarg na 
budowę boiska   przy szkole podstawo-
wej w Amelinie. Jednocześnie złożono też 
wniosek o dofinansowanie inwestycji z 
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ra-
mach Programu Rozwoju Bazy Sportowej 
Województwa Mazowieckiego. Nowocze-
sne wielofunkcyjne boisko do gry w piłkę 
nożną, siatkową, ręczną, koszykową oraz 
do gry w badmintona powstanie pod wa-
runkiem otrzymania dotacji pokrywającej 
co najmniej 60% kosztów.

► Złożono 3 wnioski aplikacyjne do Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

Otrzymanie dofinansowania pozwoliłoby 
na wyposażenie placówek oświatowych 
na terenie Gminy Krasnosielc w terenową 
infrastrukturę edukacyjną (wiaty z grami 
interaktywnymi, stacje pogodowe, karmniki 
dla ptaków oraz zegary słoneczne), zakup 
sprzętu dla gminnej straży pożarnej oraz 
przeprowadzenie zbiórki odpadów takich 
jak: zużyty sprzęt elektroniczny i baterie, 
butelki typu PET, opakowania szklane oraz 
makulatura. Łączny koszt zadań oszaco-
wano na prawie 250 tys. zł, a wnioskowana 
kwota dotacji wynosi niedużo ponad 230 
tys. zł.

AGNIESZKA POKORA

Uprzejmie informujemy, że 
rolnicy ubiegający się o zwrot 
podatku akcyzowego zawartego 
w cenie oleju napędowego wy-
korzystywanego do produkcji 
rolnej mogę składać wnioski na 
I półrocze 2014 roku, w ramach 
limitu podatku określonego na 
2014 rok.

Wniosek wraz z fakturami po-
twierdzającymi zakup oleju na-
pędowego w okresie od 1 sierp-
nia 2013 r. do 31 stycznia 2014 r. 
należy złożyć do 28 lutego 2014 
r. Druki wniosków dostępne są 
w Urzędzie Gminy oraz możli-
we do pobrania ze strony inter-
netowej Ministerstwa Rolnictwa.

Stawka podatku akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napę-
dowego wykorzystywanego do 
produkcji rolnej w 2014 roku wy-
nosi 0,95 zł na 1 litr oleju.

Wypłata kwoty zwrotu podat-
ku nastąpi do końca kwietnia br. 

Sprawę prowadzi Mirosława 
Załęska, tel. 29 71-400-55.

Ponadto informujemy, że w dniach 31 maja i 18 października 
będą odbierane odpady wielkogabarytowe. Odbiory realizowane 
są od godziny 7.00.

Zwrot podatku 
akcyzowego

Harmonogram odbioru odpadów 
na terenie Gminy Krasnosielc 

odpady zmieszane, frakcja sucha i mokra

15 stycznia 23 lipca

19 lutego 20 sierpnia

19 marca 17 września

16 kwietnia 15 października

28 maja 26 listopada

25 czerwca 23 grudnia
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Ośrodek Doradztwa Rolniczego przypomina, że w tym 
roku tracą ważność zaświadczenia o ukończeniu kursu 
chemizacyjnego w roku 2009. Obecnie kurs dla osób, które 
ukończyły w latach poprzednich i uzyskały zaświadcze-
nia, trwa 1 dzień i kosztuje 75 zł. Dla „nowych” uczestni-

ków kurs będzie dwudniowy i kosztuje 150 zł. Kursy te 
odbędą się wiosną tego roku i prosimy zapisywać się już 
teraz w Ośrodku Doradztwa Rolniczego przy Urzędzie 
Gminy. Dodatkowe informacje udzielane są przez Mał-
gorzatę Bielawską pod nr tel. 692-781-745 lub 29 71-400-57.

Pomyślnie przeszli etap szkol-
ny i rejonowy, co dało im kwali-
fikację do etapu wojewódzkiego, 
który odbędzie się 19 marca 2014 
r. Chłopców przygotowywała do 
konkursu Aniela Szewczak, a 
Olę – Agnieszka Mikulak. Aby 
odnieść sukces uczestnicy kon-
kursu musieli wykazać się wia-
domościami i umiejętnościami z 
zakresu historii Polski w latach 
1939-1945 znacznie wykracza-
jącymi poza podstawę progra-

mową szkoły podstawowej oraz 
wiedzą dotyczącą oręża polskie-
go w 1939-1945 z uwzględnie-
niem znajomości broni, formacji 
wojskowych, dowódców, sym-
boli, topografii wojskowej, lite-
ratury, muzyki i pieśni, malar-
stwa historycznego.  Uczniowie 
musieli poświęcić wiele czasu na 
naukę, ale jak widać było warto. 
Serdecznie im gratulujemy i ży-
czymy dalszych sukcesów.

REDAKCJA

Historyczne sukcesy 
naszych uczniów
Michał Larenta i Kacper Matjasik uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Drąż-
dżewie oraz Aleksandra Ostrowska uczennica Publicznej Szkole Podstawowej w Ra-
kach przystąpili do Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego zorganizowanego przez 
Mazowieckiego Kuratora Oświaty pt. „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 
1939 - 1945. Polski czyn zbrojny w okresie II wojny światowej”. 

Kurs chemizacyjny 
dla rolników
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11 grudnia w szkole podstawowej w 
Drążdżewie odbyło się podsumowa-
nie konkursu ekologicznego „Świecę 
przykładem – nie śmiecę”, który miał 
na celu między innymi: promocję eko-
logicznego stylu życia, kształtowanie 
nawyków selektywnej zbiórki odpa-
dów, zaktywizowanie młodego po-
kolenia oraz jego rodzin do działań 
na rzecz najbliższego środowiska, 
przedstawienie problematyki gospo-
darki odpadami i promocję odnawial-
nych źródeł energii ze szczególnym 
uwzględnieniem regionu Mazowsza.

W ramach konkursu uczniowie 
szkół podstawowych mieli okazję 
sprawdzić swoją wiedzę z zakresu 
ekologii. Podczas I etapu konkursu, 
który odbył się 2 grudnia, spośród 157 
uczniów wyłoniono 40 najlepszych, a 
ci z kolei, kwalifikując się do udziału 
w II etapie konkursu, napisali test roz-
strzygający w dniu podsumowania. 
Pomimo, że pytania były naprawdę 
bardzo trudne, uczniowie wykazali 
się dużą znajomością zagadnień eko-
logicznych. Niestety komisja konkur-
sowa mogła wyłonić tylko po trzech 
zwycięzców w każdej kategorii wie-
kowej. Po ocenie testów okazało się, że 
laureatami konkursu zostali:

w kategorii szkół podstawowych 
klas I-III

1. Szymon Kacprzyński PSP Drąż-
dżewo

2. Katarzyna Glinka PSP Raki
3. Kacper Jurczewski PSP Drążdże-

wo
w kategorii szkół podstawowych 

klas IV-VI
1. Wiktoria Andruchewicz PSP Kra-

snosielc
2. Barbara Szewczak PSP Raki
3. Aleksandra Rogala PSP Raki

Na zwycięzców czekały bardzo 
atrakcyjne nagrody. Uczniowie za 
zajęcie I miejsca otrzymali rowe-
ry górskie, II miejsca premiowane 
były e-bookami, zdobywcy III na-
grody natomiast odebrali lornet-
ki. Wszyscy uczestnicy konkursu 
otrzymali ekologiczne gadżety, a 
tym którzy wzięli udział w II etapie 
konkursu i nie udało im się dojść 
do zwycięstwa wręczono zestawy 
do gry w badmintona. Doceniając 
rolę szkół w przygotowaniach do 
konkursu i mając jednocześnie na 
względzie dalszy rozwój w edukacji 
ekologicznej naszego młodego spo-

Świecę przykładem – nie śmiecę
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łeczeństwa, zakupiono dla wszyst-
kich gminnych placówek edukacyj-
nych wspaniałe prezenty w postaci 
telewizorów LCD, zestawów kina 
domowego, mikroskopów oraz nie-
tuzinkowych interaktywnych po-
mocy dydaktycznych. Na realizację 
konkursu, a konkretnie na zakup 
wszystkich nagród, gmina zdobyła 
100 % wsparcie finansowe z WFO-
ŚiGW w wysokości 72 558 zł.

Podczas, gdy komisja spraw-
dzała prace konkursowe, odbyła 
się bardzo interesująca część arty-
styczna o tematyce ekologicznej, 
przygotowana przez uczniów ze 
szkoły podstawowej w Drążdże-
wie pod kierunkiem Hanny Kęsz-
czyk. W uroczystości brali udział 
dyrektorzy i nauczyciele szkół 
podstawowych z gminy Krasno-
sielc, wójt Paweł Ruszczyński, se-
kretarz Grażyna Rogala oraz zacni 
goście – wiceprezes Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warsza-
wie Ryszard Dziadak i przewodni-
czący rady nadzorczej WFOŚiGW i 
jednocześnie radny sejmiku woje-
wództwa mazowieckiego Marian 
Krupiński.

Podsumowanie konkursu skłoni-
ło nasze władze do podsumowania 
3-letniej działalności przy wsparciu 
z Wojewódzkiego Funduszu. Okaza-
ło się, że w tym czasie gmina zreali-
zowała 15 projektów współfinanso-
wanych i finansowanych ze środków 
WFOŚiGW, których wartość całko-
wita opiewa na ok. 1 mln. zł, a wy-
sokość dotacji wynosi 680 tys. zł. 
Wójt złożył na ręce przedstawicie-
li wspierającej gminę instytucji ser-
deczne podziękowania. Zarówno 
wiceprezes Ryszard Dziadak jak Ma-
rian Krupiński podkreślali doskona-
le układającą się współpracę z gmi-
ną, a szczególnie dużą aktywność 
gminy w pozyskiwaniu środków i 
sprawność w podejmowanych dzia-
łaniach. Nie pominięto też faktu, że 
gmina Krasnosielc realizuje niebaga-
telną ilość projektów edukacyjnych, 
co stawia ją w czołówce gmin z te-
renu województwa mazowieckiego.

Licząc na dalszą owocną współ-
pracę z Wojewódzkim Funduszem 
Ochrony Środowiska wójt zadekla-
rował kontynuację dynamicznych 
starań o realizację projektów prośro-
dowiskowych.

A.POKORA

Świecę przykładem – nie śmiecę
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Projekt objęty jest patronatem Mi-
nisterstwa Edukacji Narodowej oraz 
Ministra Pracy i Polityki Społecz-
nej. Publiczna Biblioteka Samorządo-
wa w Krasnosielcu już po raz drugi 
wzięła udział w  ww. projekcie. Po raz 
pierwszy uczestniczyła w  I rundzie, 
w styczniu ubiegłego roku i zorgani-
zowała wówczas spotkanie młodzieży 
klas maturalnych z Łukaszem Anwaj-
lere. W rundzie drugiej na spotkanie 
zaproszony został sympatyczny 26-la-
tek – Karol Olczak. Nasz gość to bardzo 
młody przedsiębiorca, laureat stypen-
dium General Electric, specjalista do 
spraw integracji i wdrażania zaawan-
sowanych systemów do zarządzania 
sieciami telekomunikacyjnymi. Spo-
tkanie odbyło się w szkole w Krasno-
sielcu i uczestniczyło w nim 25 osób. 
Byli to uczniowie ostatniej klasy gim-
nazjum. Mieli okazję porozmawiać z 
młodym, inspirującym profesjonalistą, 
poznać jego drogę do sukcesu oraz do-
wiedzieć się, jaką rolę w jego pracy od-
grywają nowe technologie.  Młodzież 
wzięła  też udział  w quizie, który po-
zwolił im zorientować się w aktual-
nej sytuacji i trendach na rynku pracy. 
Ciekawa opowieść młodego człowie-
ka, który znalazł odpowiedni dla siebie 
zawód, jest zadowolony ze swojej pra-
cy oraz zarabia odpowiednie pienią-
dze wywarła duży wpływ na naszych 
gimnazjalistów. Wszyscy zapamiętali 
jego słowa, że „nie ma nic gorszego, niż 
mieć pracę, której się nie lubi”. Wszyscy 
też zgodzili się ze stwierdzeniem, że 
„kluczowym zadaniem stojącym przed 
młodym człowiekiem jest wybór wła-
ściwego zawodu, który da w przyszło-
ści  i satysfakcję  z wykonywanej pra-
cy i pieniądze”.

KRYSTYNA WIERZBICKA - RYBACKA

Link do przyszłości
„Młodzi. Internet. Kariera” to nazwa ogólnopolskiego projektu Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Jego celem jest 
wspieranie młodych ludzi z małych miejscowości w planowaniu ich przyszłości zawodowej z uwzględnieniem  nowych techno-
logii i gospodarki opartej na wiedzy.
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MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ 
TENISA STOŁOWEGO W RADOŚCI

Rywalizacja toczyła się w 10 
kategoriach wiekowych, a udział 
w zawodach wzięło 404 uczest-
ników. Pierwszego dnia roze-
grano fazę grupową, natomiast 
nazajutrz zapadły decydujące 
rozstrzygnięcia w finałach po-
szczególnych grup. Zarówno 
wśród dziewcząt i chłopców na-
sza gmina miała swoich przed-
stawicieli. W najmłodszej kate-
gorii wiekowej (2005r i młodsi) 
całe podium należało do chłop-
ców ze SP w Amelinie. III miej-
sce zajął Maciej Ryłka, na dru-
gim stopniu podium uplasował 
się Kacper Ryfa, a zawody wygrał 
Jakub Kowalczyk. Wśród chłop-
ców z rocznika 2004 mieliśmy 2 

reprezentantów i także ta dwój-
ka okazała się bezkonkurencyjna. 
Wygrał Kacper Kowalczyk przed 
Piotrkiem Perzanowskim. Wśród 
dziewcząt dobre 6 miejsce zaję-
ła Klaudia Kowalczyk. W rocz-
niku 2003 szkołę w Amelinie re-
prezentował Marcin Walendziak 
– I miejsce i Natalia Ryłka rów-
nież I miejsce wśród dziewcząt. 
Nicole Witek uplasowała się na 4 
miejscu w finale „B”. W kategorii 
„2002” najlepszy był Bartosz Bud-
ny, natomiast Michał Perzanow-
ski musiał uznać wyższość tylko 
swojego kolegi ze szkoły i zajął 2 
miejsce. Wśród dziewcząt Wikto-
ria Domurad ukończyła zawody 
na 4 miejscu w finale „B”. Przed-

stawicielkami rocznika 2001 była 
Patrycja Domurad która w finale 
„B” zajęła 4 miejsce, a także San-
dra Klik ( 3 miejsce finał B) i Zu-
zanna Tańska (3 miejsce finał C) 
z PSP Drążdżewie. U chłopców 
zarówno Damian Wronowski jak 
i Bartek Kurzyński zagrali w fi-
nale C (odpowiednio 5 i 1 miej-
sce). Silną reprezentację zebrało 
PG w Krasnosielcu w roczniku 
2000 triumfował Marcin Perza-
nowski, natomiast Mateusz Sie-
miatkowski zajął 7 miejsce, finał 
B wygrał Daniel Kęsczyk. W rok 
starszej kategorii także mieliśmy 
swoje sukcesy. Artur Larenta wy-
grał finał „A” 2 i 3 miejsce w fina-
łach B zajęli: Dariusz Radziński 

i Kacper Włodarski. W najstar-
szym roczniku 1998 Adrian Klik 
zajął 1 miejsce, drugi był Adrian 
Szewczak a 8 Jakub Wilkowski, w 
finałach „B” Sebastian Kowalew-
ski pokonał wszystkich uczest-
ników, a na 5 miejscu zawody 
ukończył Adam Warych. Wśród 
dziewcząt Milena Ptak zajęła 5 
miejsce, a finał „B” wygrała Pau-
la Mikulak. Jedyną reprezentant-
ką ZS w Krasnosielcu była Magda 
Gacioch która w finale „B” zaję-
ła 2 miejsce. Wszyscy uczestnicy 
turnieju otrzymali upominki rze-
czowe, a najlepsi oprócz nagród 
pamiątkowe dyplomy i puchary. 

T. ROGALA

W dniach 27-28.12 2013r. odbył się kolejny Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego w Radości. XXII edycja zgromadziła liczne 
grono zawodników z całej Polski, a także Litwy i Białorusi.


