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Hubert najlepszy
w regionie

Gminny Przegląd
Zespołów Zapustnych w Rakach

Hubert Regulski uczeń klasy
VI Publicznej Szkoły Podstawowej w Rakach już po raz
drugi bierze udział w konkursie historycznym...

To już kolejne spotkanie
kolorowych przebierańców
z kołatkami, tamburynami
i atrybutami odpowiednimi
dla postaci zapustnych..
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„Młodzież Zapobiega Pożarom”

Wzorem lat ubiegłych w dniu 24 lutego 2012 r. w Zespole
Szkół w Krasnosielcu odbyły się Gminne Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega
Pożarom”.
Celem turnieju wiedzy pożarniczej jest rozpowszechnianie przepisów oraz kształtowanie umiejętności w zakresie
ochrony przeciwpożarowej,
ludności, ratownictwa i ekologii. Konkurs służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów
przeciwpożarowych, zasad
postępowania na wypadek
pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym,
wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony
przeciwpożarowej, a także tradycji i historii ruchu strażackiego.
Należy zaznaczyć, że kształtowanie świadomości o zagrożeniach i propagowanie
bezpiecznych zachowań jest
najtańszą formą walki z pożarami i zagrożeniami cywilizacji. Już od dawna wiadomo, że

tylko w świadomym społeczeństwie można żyć bezpiecznie.
Dlatego cieszy nas tak duże
zainteresowanie wśród dzieci
i młodzieży problematyką bezpieczeństwa.
Do rywalizacji w turnieju
przystąpiło 25 osób. Po zapoznaniu się z regulaminem młodzież przystąpiła do rozwiązywania testów. Dodatkowo w
kategorii szkoły podstawowej
przeprowadzono dogrywkę.
Wiedzę uczestników konkursu
oceniło jury w składzie: Paweł
Ruszczyński – przewodniczący,
Alina Błaszkowska – sekretarz
oraz członkowie: st. kpt. Cezary
Pichała, Krzysztof Czarnecki
i Marcin Gutowski
Po dokonaniu oceny klasyfikacja w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:
I grupa – uczniowie szkół podstawowych:

1. Justyna Olkowska
2. Daniel Kęszczyk
3. Martyna Rutkowska
II grupa – uczniowie szkół
gimnazjalnych:
1. Elżbieta Tupacz
2. Izabela Grabowska
3. Sylwia Dudek
III grupa – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
1. Piotr Drewelus
2. Paweł Zega
3. Mateusz Szczepański
Wszyscy uczestnicy eliminacji gminnych otrzymali cenne
nagrody rzeczowe, które zostały ufundowane przez Dyrektora Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Ostrołęce
Mariusza Popielarza i Wójta
Gminy Krasnosielc Pawła
Ruszczyńskiego. Dodatkowo
laureaci zostali uhonorowani
pamiątkowymi dyplomami.
Wójt Gminy Krasnosielc
składa podziękowanie dyrektorom szkół i opiekunom za
przygotowanie uczniów i po-

moc w organizacji eliminacji,
Urszuli Ostrowskiej za przygotowanie słodkiego poczęstunku
dla uczestników konkursu oraz
dyrektorowi Zespołu Szkół
Andrzejowi Maluchnikowi za
udostępnienie sali. Szczególne
podziękowania należą się Dyrektorowi Delegatury Urzędu
Marszałkowskiego w Ostrołęce za zaangażowanie i okazane wsparcie przy realizacji
konkursu.
Uczniowie, którzy zajęli
I miejsce w kategorii szkół podstawowych i gimnazjalnych
oraz I i II miejsce w kategorii
szkół średnich będą reprezentować naszą gminę w eliminacjach na szczeblu powiatowym.
Gratulujemy naszym uczniom
i życzymy powodzenia.
TERESA PARCIAK
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Z życia samorządu

Z sesji

Na styczniowej XVII Sesji Rady Gminy Krasnosielc wójt poinformował o włączeniu jednostki OSP Drążdżewo do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego, dzięki czemu jednostka
co roku będzie otrzymywała kilkutysięczne wsparcie z budżetu
państwa na swoją działalność.
Przekazał też wiadomość o
podpisaniu czterech umów na
dofinansowanie inwestycji w
ramach PROW. Gmina złożyła
dwa wnioski o dotację ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych przebudowy 2 odcinków
dróg gminnych: we wsi Nowy
Sielc (wartość kosztorysowa
140 000 zł) oraz we wsi Przytuły (wartość kosztorysowa
204 000 zł).
Wójt podpisał porozumienie z Zarządem Województwa Mazowieckiego w Warszawie dotyczące wspólnej

realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr
544 na odcinku od km 131+
500 do km 132+669 w miejscowościach Nowy Krasnosielc
i Krasnosielc na terenie powiatu makowskiego”. W ramach realizacji w/w zadania
Gmina zobowiązuje się do
opracowania na własny koszt
dokumentacji technicznej rozbudowy danego odcinka drogi.
Władze gminy odbyły spotkanie z nadleśniczym Marianem
Firerem w sprawie stanowiska Nadleśnictwa odnośnie
ewentualnej budowy ścieżki

edukacyjnej przy drodze wojewódzkiej nr 544. Nadleśnictwo
pozytywnie ustosunkowało
się do przedłożonej propozycji. Inicjatywa budowy ścieżki
edukacyjnej wiąże się z możliwością pozyskania środków
zewnętrznych z WFOŚiGW.
Na koniec wójt przekazał
informację o zakwalifikowaniu do dofinansowania wniosku dotyczącego rekultywacji
gminnego składowiska odpadów w miejscowości Krasnosielc Leśny. Nasza gmina jest
jedną z czterech gmin z całego
województwa mazowieckiego,
które znalazły się na liście rankingowej.
Na sesji Rada jednogłośnie
podjęła następujące uchwały:
• w sprawie likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Krasnosielcu, co nastąpi
z dniem 31 marca br.,

• w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Makowskiemu,
w wysokości 2 000 zł na
dofinansowanie zadań realizowanych przez Poradnię Rodzinną przy Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie w Makowie Maz.,
• w sprawie udzielenia pomocy
rzeczowej dla Województwa
Mazowieckiego w postaci
dokumentacji technicznej
na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 544,
• w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na
rok 2012 na obszarze gminy
Krasnosielc,
• w sprawie zatwierdzenia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
na rok bieżący.
M. JANOWSKA

Rodzinny Konkurs Fotograficzny
„Las w obiektywie”
Serdecznie zapraszamy Rodziców i dzieci z naszego przedszkola
do udziału w konkursie fotograficznym pt. „Las w obiektywie”.
Każdy przedszkolak ma ulubione miejsce wypoczynku, spaKomputerowy kurs
cerów, dokąd chętnie wybiera się z rodzicami i opiekunami.
Zachęcamy więc do wspólnych wycieczek podczas których,
angielskiego w bibliotece
będziecie Państwo mogli zachować piękno otaczających widoków w obiektywie. Konkurs organizowany jest przez nasze
Publiczna Biblioteka Samorządowa w Krasnosielcu oraz jej
przedszkole w ramach VI Edycji Ogólnopolskiego konkursu
filie: w Amelinie, Drążdżewie i Rakach zapraszają wszystkie
„Czysty las”.
dzieci w wieku 6 -12 lat na bezpłatny komputerowy kurs języka
Organizator:
angielskiego.
PSP w Krasnosielcu
Dziecko może korzystać piosenka karaoke i „foto-lekCel konkursu:
• popularyzowanie piękna
z kursu samodzielnie. Dokład- cja” oraz ponad 20 ćwiczeń.
lasu,
nie tak, jak na co dzień korzysta B i b l i o t e k a o t r z y m a ł a d o • rozwijanie zainteresowań
z gier komputerowych. Kurs stęp do kursu bezpłatnie,
przyrodniczych,
polega na połączeniu najnow- dzięki udziałowi w projekcie
• uwrażliwienie na piękno kraw materiałach związanych szych technologii z tradycyj- „FunEnglish w bibliotece”.
jobrazu,
z konkursem.
nym nauczaniem. Składa się Informacji na temat kompu• promowanie pasji fotograz ponad 60 gier edukacyjnych, terowego kursu FunEnglish
Planowane jest przyznanie setek filmów, piosenek, „foto- udzielają pracownicy PBS Kraficznych wśród opiekunów
trzech nagród oraz trzech wy- lekcji” i ćwiczeń opracowanych snosielc oraz wszystkich filii
przedszkolaków.
różnień. Zwycięzcy i wyróż- przez ekspertów. Składa się bibliotecznych.
Uczestnicy:
Konkurs adresowany jest do nieni otrzymają dyplomy i na- z 6 bloków podzielonych na 11
Kontakt: tel. (29) 717-50-87,
dzieci przedszkolnych i ich ro- grody.
podrozdziałów. W skład każ- e-mail: pbskrasnosielc@wp.pl.
Wszystkie zgłoszone do kon- dego podrozdziału wchodzi
dziców.
KRYSTYNA WIERZBICKA-RYBACKA
kursu prace będziemy podzi- gra edukacyjna, krótki film,
Warunki uczestnictwa:
• zdjęcia o dowolnym forma- wiać na wystawie podczas cocie należy przekazać wycho- rocznego Festynu Rodzinnego.
wawczyniom grupy do 21 Wtedy również nastąpi rozdamaja 2012 r.,
nie nagród i dyplomów.
Likwidacja ZGKiM
• fotografie powinny być podPrace nie będą zwracane,
pisane na odwrocie imieniem fotografie przechodzą na właRada Gminy Krasnosielc kaniowej w Krasnosielcu
i nazwiskiem autora,
sność przedszkola.
Uchwałą Nr XVII/83/12 z dniem 31. marca 2012 r.
• zgłaszając prace uczestnik
z dnia 27. stycznia 2012 r. Zadania wykonywane do(prawny opiekun dziecka)
Zachęcamy do udziału w ropodjęła jednogłośnie decyzję tychczas przez Zakład przejjednocześnie wyraża zgodę dzinnym konkursie fotograficzo likwidacji Zakładu Gospo- mie Urząd Gminy Krasnona publikowanie zdjęć na nym!!!
darki Komunalnej i Miesz- sielc.
stronie internetowej oraz
DYREKCJA I NAUCZYCIELE

Z życia samorządu

3

Co dobrego w Gminie?
11. stycznia podpisano
umowę z firmą KRI Marketing and Trading na dostawę
energii elektrycznej. Oferta tej
firmy na dostawę 551 000 kWh
wyniosła 182 676,08 zł i była
najtańszą spośród 3 złożonych.
18 stycznia Wójt podpisał
umowy o dofinansowanie czterech projektów inwestycyjnych
dotyczących: budowy chodnika z parkingiem i remontem
oświetlenia w miejscowości
Drążdżewo Małe, zagospodarowania placu kościelnego
w Krasnosielcu poprzez wybudowanie parkingów, budowy
kompleksów sportowo – rekre-

acyjnych w miejscowościach:
Przytuły, Pienice i Nowy Sielc
oraz modernizacji świetlic wiejskich w 13 gminnych miejcowościach. Łączny koszt realizacji wszystkich inwestycji
wynosi 2 624 461,50 zł, a wielkość przyznanego wsparcia
wynosi 1 374 900 zł. Środki pozyskano w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich
2007 – 2013 z działania „Odnowa i rozwój wsi”.
25. stycznia otrzymano informację, że wniosek o dofinansowanie rekultywacji gminnego
składowiska odpadów przeszedł pomyślnie etap oceny

Budowa chodnika
w Drążdżewie Małym
W ramach przedsięwzięcia planuje się budowę chodnika
z kostki brukowej od kopca 1000-lecia do cmentarza parafialnego oraz przebudowę i wykonanie nowej linii oświetleniowej
wzdłuż chodnika, jak również budowę parkingu przy cmentarzu. Przebieg krawędzi chodnika będzie dostosowany do istniejącej jezdni. Zaprojektowano również odwodnienie powierzchniowe do isniejących rowów odparowujących poza chodnikiem
i kompleksową modernizację przepustu drogowego.
Realizacja inwestycji wiąże
się z koniecznością wycinki 19
drzew, co spotkało się z niezadowoleniem grupy mieszkańców okolicznych miejscowości.
Pojawiło się kilka koncepcji realizacji tej inwestycji m.in. wykup gruntów od prywatnych
właścicieli po przeciwnej stronie drogi i zlokalizowanie tam
chodnika, ograniczenie zakresu
budowy od kościoła do cmentarza parafialnego, poszerzenie
o kilkadziesiąt centymetrów
nawierzchni asfaltowej drogi.
Każda z w/w propozycji wiąże
się jednak z poważnymi zmianami projektu budowlanego, co
wygeneruje dodatkowy nakład
finansowy obciążający budżet
gminy oraz z utratą dofinansowania, które zostało pozyskane
na ten cel. Poza tym z protokołu z zebrania wiejskiego,
które odbyło się 16.04.2011 r.
wynika, iż mieszkańcy Drążdżewa Małego widzą potrzebę
realizacji inwestycji w takim
zakresie, w jakim została ona
zaplanowana, z zastrzeżeniem
obniżenia wysokości chodnika
do takiego poziomu, aby nie

stanowił on przeszkody dla
przejeżdżających tam maszyn
rolniczych i innych pojazdów.
Na zebraniu została również
poruszona kwestia wycinki
drzew. Mieszkańcy apelowali
o wycinkę, ze względu na zagrożenie, jakie klony stwarzają
dla ruchu odbywającego się tą
drogą oraz zasugerowali nowe
nasadzenia. Wójt przychylił się
do prośby mieszkańców Drążdżewa Małego.
W chwili obecnej jest podpisana umowa o dofinansowanie inwestycji ze środków
unijnych w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich
w wysokości 181 575 zł. Gmina
oczekuje na wydanie zezwolenia na wycinkę drzew. Postępowanie w sprawie usunięcia
19 klonów zostało zawieszone
do 15 maja 2012 r. ze względu
na brak możliwości przeprowadzenia przez Starostwo
Powiatowe oględzin w zakresie występowania w obrębie
zadrzewień gatunków chronionych oraz konieczność
uzgodnień z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska.

merytorycznej i został przekazany do Wydziału Wdrażania w związku z powyższym
Gmina przekazała do MJWPU
dokumentację niezbędną do
podpisania umowy o dofinansowanie niniejszego projektu.
Warto dodać, że jesteśmy jedyną gminą w powiecie makowskim i jedną z zaledwie
czterech gmin w województwie mazowieckim, której została przyznana pomoc unijna
na ten cel z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.
1. lutego ogłoszono przetarg na realizację inwestycji
pn. „Zagospodarowanie Placu

Kościelnego w Krasnosielcu
poprzez wybudowanie parkingów”. Otwarcie ofert nastapiło 16. lutego. Do przetargu
przystąpiło 16 wykonawców.
W chwili obecnej trwa weryfikacja ofert.
10. lutego podpisano umowę
z firmą Sobiesław Zasada na
zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych. Zakup samochodu
wynosi 147 000 zł i zostanie
dofinansowany ze środków
PFRON.
AGNIESZKA POKORA

Z okazji

Dnia Kobiet

składamy wszystkim Paniom najlepsze życzenia.
Dziękujemy za Wasze zaangażowanie
i aktywną działalność, za pasje, za mądrość
i piękny uśmiech, za cierpliwość i opanowanie
i za to, że sprawiacie, że świat wydaje się lepszy.
Życzymy, aby zawsze pamiętano o Waszej
codziennej pracy, nieustannym trudzie,
poświęceniu i trosce o innych
oraz nadawanym przez Was sensie życia.

Wójt Gminy
Paweł Ruszczyński
ze współpracownikami
i Panowie Radni
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Kultura i rozrywka

Karnawałowe
Karnawał to przede wszystkim okresów balów i zabaw.
Nazwa pochodzi od łacińskiego wyrażenia carrus navalis (wóz
w kształcie okrętu).
Taki wóz uczestniczył w procesji świątecznej ku czci bogini
Izydy a później Dionizosa w
starożytnym Rzymie. Karnawał
wywodzi się z kultów płodności i z kultów agrarnych.
Od głębokiej przeszłości utrzymywało się przekonanie, że im
wyższe będą skoki, tym wyżej
będzie rodziło zboże. Między
innymi dlatego Karnawał jest
tak ściśle związany z tańcami.

W wielu krajach europejskich,
zwłaszcza na wsiach praktykowano także tańce dookoła ogniska, najczęściej w formie koła.
Według innej teorii nazwa karnawał pochodzi od łacińskiego
słowa carnavale (pożegnanie
mięsa , caro - mięso, vale - bywaj, żegnaj), gdyż jest to okres
poprzedzający Wielki Post.
Najbardziej chyba znanym
karnawałem jest brazylijski

Karnawał w Rio de Janeiro,
który trwa przez pięć dni. Zaczyna się przekazaniem uczestnikom parady kluczy do miasta i ferią sztucznych ognii, po
czym na sambodromie pojawiają się członkowie szkół brazylijskiej samby rywalizujący
ze sobą w tańcu przez pięć dni
i nocy. Karnawał kończy się w
Środę Popielcową nad ranem
wybraniem najlepszej szkoły
samby.
Polska nie pozostaje w tyle za
Rio de Janeiro w kwestii karnawałowego szaleństwa. Już od

dawnych czasów polski karnawał obfitował w dobrą zabawę
i mnogość wydarzeń. Także do
nas zawędrował zwyczaj organizacji balów maskowych.
Wieś polska od dawna potrafiła
bawić się w czasie karnawału.
Ulubioną rozrywką szlachty
były wielkie kuligi, które zmierzały od dworu do dworu oraz
oczywiście późniejsze bale
z ucztami i parkietem do tańca.
Także ludność wiejska celebrowała nastanie karnawału.
W granicach możliwości jedzono, pito i tańczono przez

Kultura i rozrywka
cały okres trwania karnawału.
Wszystkie osoby, które przebierały się, były chętnie przyjmowane w domach. Goszczono ich
i oglądano przedstawiane występy, wierząc że wieszczą one
rychłe nadejście wiosny i obudzenie się przyrody do życia.
W tym roku w Gminie Krasnosielc, oprócz Przeglądu Zespołów Zapustnych w Rakach,
organizowano liczne imprezy
karnawałowe. Bale maskowe
odbyły się we wszystkich szkołach i przedszkolach. Wśród
przybyłych gości nie brakowało wróżek, policjantów, su-
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permanów, księżniczek, rycerzy, pszczółek, biedronek,
motylków oraz innych bajkowych postaci. Jak zwykle dzieci
i młodzież wykazały się niezwykłą inwencją twórczą, jeżeli
chodzi o różnorodność strojów
karnawałowych. Ale nie tylko
dzieci...
W Gminnym Ośrodku Kultury po raz pierwszy odbył się
wieczór karnawałowy dla dorosłych. Wśród połyskujących
serpentyn, w blasku świec oraz
gwiazdkowego konfetti na Kostiumowym Balu Karnawałowym pojawiły się przeróżne po-

stacie w nieco „większym” niż
w szkołach wydaniu.
Na każdym balu były
wspólne śpiewy, poczęstunki,
konkursy, dobra muzyka, tańce,
a przede wszystkim spontaniczni i kreatywni ludzie gwarantujący świetną zabawę.
Na podstawie informacji organizatorów
AGNIESZKA POKORA
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Kultura i rozrywka

Hubert najlepszy w regionie
Hubert Regulski uczeń klasy VI Publicznej Szkoły Podstawowej w Rakach już po raz drugi
bierze udział w konkursie historycznym organizowanym przez Kuratorium Oświaty w Warszawie pt. ,,Dzieje żołnierza i oręża polskiego”.
W ubiegłym roku szkolnym
doszedł do etapu rejonowego
i zabrakło mu tylko dwóch
punktów, by zakwalifikować
się do etapu wojewódzkiego.
W bieżącym roku szkolnym
Hubert uzyskał w etapie rejonowym w Ostrołęce najwięcej
punktów (48 na 50) i bez trudu
zakwalifikował się do etapu
wojewódzkiego, który odbędzie się w marcu. Hubert od
dawna interesuje się historią,
lubi czytać książki o tematyce
historycznej. W tym roku konkurs obejmuje okres od konfederacji barskiej do powstania
styczniowego i trzeba wykazać
się rzeczywiście szczegółową

wiedzą, by rozwiązać
test konkursowy.
Jak sam mówi historią interesuje się od
dzieciństwa. Szczególnie fascynowała go broń
z różnych okresów historycznych. Obecnie
najbardziej pasjonuje
go historia I i II wojny
światowej. Przedział
czasowy objęty konkursem początkowo wydawał mu
się dziwny i trudny. W miarę
zgłębiania tematyki problematyka tego okresu stawała
się coraz bardziej interesująca.
Najwięcej trudności w przygotowaniach do konkursu spra-

Konkurs przyrodniczy – „Poznajemy Las”
„Poznajemy las” – to hasło trzeciego już konkursu przyrodniczego, w którym wzięli udział uczniowie z Publicznej Szkoły
Podstawowej w Rakach. Konkurs zorganizowany został przez
pana Jakuba Dudka – myśliwego należącego do Otwockiego
Kółka Myśliwskiego im. Św. Huberta.
Większość pytań dotyczyła
wiedzy typowo łowieckiej, tj.
zwrotów łowieckich, określeń,
jakich używają myśliwi w czasie polowania, ale znalazły się
też treści ogólno – przyrodnicze, które nie należały do najłatwiejszych. Dzieci jednak bardzo chętnie uczyły się często
nowych zupełnie terminów,
m.in. mikoryza, entomologia, acydofity. Przygotowania
trwały już od ferii, kiedy odbyło
się spotkanie z panem Jakubem.
Pan Jakub przeprowadził wykład – pogadankę na temat łowiectwa. Poza tym, uczniów do

konkursu przygotowywali nauczyciele. W klasy I-III uczniów
przygotowywały T. Kaszuba
- kl. I; M. Regulska – kl. II; M.
Orzeł, natomiast klasy IV–VI –
M. Janowska. Konkurs dzieci
pisały w trzech grupach wiekowych: grupa I - Klasa I, grupa
II - Klasa II-III i grupa III - Klasa
IV-VI.
W pierwszej grupie najlepszymi okazali się:
Karol Gwiazda, Adam Wejner i Łukasz Łukasiak.
W drugiej grupie miejsce I zajęli:
Barbara Szewczak – uczen-

Dzień Babci i Dziadka w krasnosielckim przedszkolu
W dniu 6 lutego w naszym przedszkolu celebrowano Dzień
Babci i Dziadka. Jest to najmilsza uroczystość w kalendarzu
przedszkolnych imprez.
W tym roku było nam szczególnie przyjemnie, ponieważ
dopisało wielu gości. Na okoliczność tego święta dzieci
przygotowały dla swoich ukochanych babć i dziadków mnóstwo niespodzianek, zarówno
w formie własnoręcznie wy-

konanych prezentów jak również w postaci piosenek, wierszyków i tańców. Było dużo
pozytywnych emocji, w tym
łzy szczęścia i poczucia dumy
z wnucząt. Całą uroczystość
uwieńczono wspólną biesiadą,
na której jak przystało na kar-

wiało Hubertowi zapamiętywanie nazwisk, gdyż było ich
bardzo dużo.
W przygotowaniach do konkursu pomagała mu nauczycielka Pani Agnieszka Mikulak.
TEKST I FOTO: TERESA KASZUBA

nica klasy III,
Jakub Ostrowski –
uczeń klasy II.
Wyróżnienie natomiast zdobyła – Gabriela Ostrowska –
uczennica klasy II.
Osiągnięcia klas
starszych przedstawiały się następująco:
I miejsce – Maria
Glinka – uczennica klasy VI,
II miejsce – Hubert Regulski –
uczeń klasy VI,
III miejsce – Marta Rostkowska – uczennica klasy VI,
IV miejsce – Anna Ptak –
uczennica klasy VI, Żaneta
Skwiot – uczennica klasy V,
Aleksandra Ostrowska – uczennica klasy IV.
Ogłoszenie wyników, po siedmiodniowym oczekiwaniu, było
dla uczniów ogromną dawką
emocji. Właśnie 20 lutego 2012

Dawid śpiewająco
reprezentował krasnosielckie przedszkole w Baranowie
Dnia 12 stycznia Dawid Dzięcioł z grupy 6-latków reprezentował Publiczne Samorządowe
Przedszkole w Krasnosielcu
na V Regionalnym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Baranowie. Zaśpiewał pastorałkę
pt. „Bosy Pastuszek” po czym
otrzymał gromkie brawa. Na
scenie Dawid czuł się jak ryba
w wodzie. Trema i stres były
mu obce. Po zaprezentowaniu
pastorałki grzecznie podziękował za uwagę.
Jesteśmy dumni z Dawida
i mamy przekonanie, że jego
kariera muzyczna właśnie się
rozpoczęła.
DYREKTOR PRZEDSZKOLA
ANNA GODLEWSKA

r. poznaliśmy zwycięzców
i wspaniałe nagrody przygotowane przez pana Jakuba. Poza
tym wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali upominki,
a szkoła wzbogaciła się o zestaw
plansz dydaktycznych o tematyce przyrodniczej.
Uczniowie i nauczycie dziękują panu Jakubowi Dudkowi
za poświęcony czas i wspaniałe
nagrody. Zapraszają już za rok,
aby dowiedzieć się jeszcze więcej o łowiectwie i lesie.
MAGDALENA JANOWSKA

nawał, znalazło się mnóstwo pyszności. Nie pozostaje nam nic innego, jak podziękować szacownym gościom za skorzystanie z zaproszenia i czekać na kolejną dawkę pozytywnych wrażeń za rok.
DYREKTOR PRZEDSZKOLA ANNA GODLEWSKA

Rozmaitości
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Gminny Przegląd Zespołów
Zapustnych w Rakach

To już kolejne spotkanie kolorowych przebierańców z kołatkami, tamburynami i atrybutami odpowiednimi dla postaci
zapustnych: kosa, tur, koza, bocian. Z uśmiechami i piosenką na ustach ruszyli korowodem zapustnym z podwórka Pani Marii
Słoniawskiej do centrum miejscowości, a dokładniej do remizy strażackiej. Bezpiecznie, w eskorcie samochodów strażackich
i zastępu strażaków z Raków i Wólki Drążdżewskiej przemaszerowaliśmy około kilometra bawiąc miejscową ludność. Dodatkowego uroku barwnemu korowodowi dodawała sprzyjająca aura. Był słoneczny, niezbyt mroźny dzień.
W remizie, wszystkich zapustników przywitała prowadząca Małgorzata Regulska, a następnie dyrektor PSP
w Rakach, życząc publiczności
i występującym miłych wrażeń. Wśród zacnych gości znaleźli się m.in. Radny Sejmiku
Województwa Mazowieckiego
- Marian Krupiński, Dyrektor
Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Ryszard Dziadak, sześcioosobowe jury z
Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie oraz
Muzeum Etnograficznego w
Warszawie, lokalne władze w
osobie Przewodniczącej Rady
Gminy- Ewy Grabowskiej,
Wójta Gminy - Pawła Rusz-

czyńskiego, Sekretarza Gminy
- Grażyny Rogali oraz dyrektorów placówek oświatowych,
radnych i sołtysów. Na przeglądzie nie zabrakło miejscowej, wiernej publiczności oraz
widzów z okolicznych wsi, którzy nie szczędzili braw występującym.
Zanim odbyła się właściwa
część przeglądu zespołów
na scenie zaprezentowały się
dziewczęta z grupy tanecznej
działającej przy GOK w dwóch
odsłonach. Następnie zagościły
grupy zapustne z PSP Amelin, PSP Drążdżewo, PSP Krasnosielc, PSP Raki, Gimnazjum
Krasnosielc oraz grupa dorosłych aktorów „Rakowianie”.
Opiekunom wszystkich grup

gratulujemy pomysłów i dziękujemy za zaangażowanie w
przygotowywaniu dzieci i młodzieży.
Było ciepło,
miło , wesoło
i smacznie, a to
za sprawą gospodyń z Raków,
które przygotowały same pyszności: pączki,
chrusty, kozy,
ciasta, baby.
Tradycyjnie
następnego dnia
dwa zespoły
z Gminy Krasnosielc udały
się na Mazowiecki Przegląd
Zespołów Zapustnych do Jabłonowa. Zespół dziecięcy „Raczki” z Publicznej Szkoły Podstawowej w
Rakach wystąpił z programem
zapustnym pt. „Jak zapusty na
UEFA się wybierały”. Wspaniałe stroje, dynamiczna gra
aktorska, a przede wszystkim
humorystyczne teksty oraz odniesienie do sytuacji politycznej spowodowały, że zespół
„Raczki” cieszył się dużym
uznaniem publiczności i był
oklaskiwany ogromnymi brawami. Opiekunami zespołu są

Pani Agnieszka Mikulak i Pan
Krzysztof Czarnecki. Drugi zespół promujący naszą gminę na
Mazowszu to grupa „Rakowianie”. I ten program rozbawił
po raz kolejny nie tylko lokalną
widownię na Gminnym Przeglądzie Zespołów Zapustnych
w Rakach, ale także widownię
gościnnego Jabłonowa.
Gmina Krasnosielc po raz
kolejny zaistniała na kulturalnej mapie Mazowsza przypominając tradycję i obyczaje
z naszego terenu.
BEATA HEROMIŃSKA
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Na sportowo i nie tylko

Konkurs na realizację zdania w zakresie kultury fizycznej i sportu.
Wójt Gminy Krasnosielc ogłosił konkurs na realizację zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży
poprzez upowszechnianie różnych dyscyplin sportowych na terenie Gminy Krasnosielc ze szczególnym uwzględnieniem piłki
nożnej. Wysokość środków w budżecie Gminy Krasnosielc, przewidzianych na realizację wyżej wymienionego zadania to kwota
– 20 000,00 zł.
Kto może ubiegać się o dotację?
Podmiotami uprawnionymi
do złożenia oferty są: organizacje pozarządowe, podmioty
wymienione w art. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U.
z 2010 r. Nr 234, poz. 1536. ze
zm.), jednostki podległe organom administracji publicznej
lub przez nie nadzorowane

spełniające łącznie niżej wymienione warunki :
• prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej
konkursem,
• dysponują odpowiednią
wyszkoloną kadrą przygotowaną do realizacji zadania,
• posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem
konkursu
• dysponują odpowiednią

bazą lokalową oraz obsługą
księgowo – biurową,
• posiadają szczegółowy program realizacji zadania zawierający: harmonogram zadań, cele zadania i metody
ich osiągania, przewidywane
efekty
• przedstawią poprawnie sporządzona ofertę na stosownym formularzu wraz z załącznikami
Zadanie musi zostać zreali-

zowane do 15.12. 2012 r.
Warunkiem przystąpienia do
konkursu jest złożenie, bądź
przesłanie w terminie do 21.
marca 2012 r. do godz. 13:00.
Więcej informacji na:
www.gminakrasnosielc.pl,
www.krasnosielc.bipst.pl lub
pod nr tel. 71 400 47.
AGNIESZKA POKORA

Wygraj pracownię internetową
dla swojej miejscowości
Chcesz zdobyć dla swojej miejscowości Pracownię Orange? Możesz sprawić,
że w Twojej miejscowości powstanie nowoczesne miejsce spotkań i wymiany
doświadczeń.

Pracownia Orange będzie wyposażona w stanowiska
komputerowe, telewizor oraz wygodne, designerskie meble.
Orange zapewni także szerokopasmowe, bezpłatne połączenie
z Internetem, dzięki któremu mieszkańcy Twojej miejscowości
będą mieli stały dostęp do wiedzy i informacji z całego świata.

Mieszkasz w miejscowości poniżej 20 000
mieszkańców? Ten program jest dla Ciebie!
• Porozmawiaj ze znajomymi z okolicy i zbierz co najmniej 5 osobowy zespół,
• Następnie wspólnie z lokalną instytucją zaproponujcie lokalizację pracowni i wymyślcie sposób zagospodarowania przestrzeni
wokół pracowni,
• Zgłoście swoją miejscowość do udziału w konkursie. Do końca
czerwca firma Orange zrealizuje aż 50 pracowni w całej Polsce!
Sukces tej akcji zależy tylko od Państwa inicjatywy - Pracownia
Orange naprawdę jest w zasięgu ręki.
Więcej informacji na stronie: www.pracownieorange.pl
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