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Przegląd
Zespołów 
Zapustnych
w Rakach

Wicemarszałek Wo-
jewództwa Mazo-
wieckiego w Gmi-
nie Krasnosielc
W dniu 4 lutego br. Gminę Kra-
snosielc odwiedził Wicemarsza-
łek Województwa Mazowieckie-
go Krzysztof Strzałkowski.

„Od glinianej 
tabliczki do 
czytnika e-booka”.

Publiczna Biblioteka Samorzą-
dowa w Krasnosielcu zakoń-
czyła realizację projektu pn. 
„Od glinianej tabliczki do czyt-
nika e-booka”.

W tym roku nie zabrakło 
na Przeglądzie zacnych go-
ści. Wspólnie z mieszkańcami 
i władzami naszej gminy kar-
nawałowej zabawie dali się po-
rwać: Podsekretarz Stanu Mi-
nisterstwa Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi - Tadeusz Nalewajk, Radny 
Sejmiku Województwa Mazo-

wieckiego - Marian Krupiński 
i Dyrektor Delegatury Urzędu 
Marszałkowskiego w Ostrołęce 
- Mariusz Popielarz. Zespoły za-
pustne reprezentujące wszystkie 
gminne szkoły podstawowe, Pu-
bliczne Gimnazjum oraz zespół 
obrzędowy KGW z Raków wpra-
wiły publiczność w doskonały 

nastrój. Tańcom i śpiewom nie 
było końca, a uśmiech nie znikał 
z twarzy aktorów i odbiorców. 
Podczas zabawnych występów 
odbywała się degustacja słodko-
ści, które przygotowane zosta-
ły przez członkinie KGW Raki. 
Trzeba przyznać, że panie mają 
niebywały talent kulinarny. 

Organizatorzy dziękują za 
przyjęcie zaproszeń i przyby-
cie gościom i widzom, uczest-
nikom Przeglądu za wytworze-
nie przesympatycznej atmosfery,  
a wszystkim zaangażowanym w 
organizację imprezy za bezinte-
resowną pomoc.

Redakcja

9 lutego mieszkańcy wsi Raki mieli mnóstwo gości. W mroźny poranek do tej miejscowości zawitała setka uczestników Prze-
glądu oraz tłum widzów. Aura tego dnia również dopisała. Szadź na drzewach, delikatny, puszysty śnieg przyozdabiający ziemię, 
temperatura sporo poniżej 0° i słońce. Na tym tle wielobarwny korowód zapustny wiedziony przez anioły, diabły, kozy i bociany, 
przeparadował tradycyjnie z podwórka Pani Marii Słoniawskiej do remizy OSP w Rakach.



Z życia samorządu

Planowane nabory w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Wicemarszałek Województwa 
Mazowieckiego w Gminie 
Krasnosielc

Nie wypalajmy traw!
2 Z życia samorządu 3

Zarząd WFOŚiGW w Warszawie na posiedzeniu w dniu 05.02.2013 r. przyjął uzupełnione kalendarium naboru wnio-
sków na 2013 rok prowadzonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W ramach powyższego kalendarium zaplanowano poniższe nabory wniosków dla osób indywidualnych:

1. Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – możliwość uzyskania do 45% dotacji (nie więcej 
niż 7.500 zł dla oczyszczalni o przepustowości do 5 m3/d i nie więcej niż 10.000 zł dla przepustowości 5-7,5 m3/d) 
- rozpoczęcie naboru 15 marca 2013 r. 

2. Program ograniczenia zanieczyszczeń z niskiej emisji – możliwość uzyskania do 45% dotacji (nie więcej niż 
20.000,00 zł) - rozbudowa sieci ciepłowniczej w celu podłączenia istniejących obiektów do sieci, budowa sieci 
gazowej połączona z likwidacją lokalnych kotłowni, likwidacja lokalnych źródeł ciepła tj. indywidualnych ko-
tłowni lub palenisk węglowych, kotłowni zasilających kilka budynków oraz kotłowni osiedlowych i podłączenie 
obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej lub ich zastąpienie przez źródło o wyższej niż dotychczas sprawno-
ści wytwarzania ciepła (z wyłączeniem montażu pieca na węgiel lub eko – groszek). W przypadku zadań pole-
gających na zastosowaniu źródła ciepła o wyższej sprawności realizowanych przez osoby fizyczne moc insta-
lowanego pieca nie może przekroczyć 35 kW – rozpoczęcie naboru 1 kwietnia 2013 r.

3. Program zakupu i montażu kolektorów słonecznych – możliwość uzyskania do 45% dotacji (maksymalny jed-
nostkowy koszt kwalifikowany zadania 2.500 zł/m2 powierzchni całkowitej kolektorów nie więcej niż 15.000 zł) 
- nabór wniosków rozpoczął się 4 lutego 2013 r.

Szczegółowe informacje nt. powyższych programów, druki wniosków, wykaz załączników znajdują się na stronie in-
ternetowej Funduszu: www.wfosigw.pl

Informacji udziela również: 
Wydział Zamiejscowy w Ostrołęce, ul. Piłsudskiego 38 (pok. 119-121), 07-410 Ostrołęka, tel./fax: 29 760 83 50, 
29 760 03 32, e-mail: ostroleka@wfosigw.pl, pon. – pt. 7.30 - 15.30

W dniu 4 lutego br. Gminę 
Krasnosielc odwiedził Wicemar-
szałek Województwa Mazowiec-
kiego Krzysztof Strzałkowski. 
Podczas spotkania Wójt Paweł 
Ruszczyński przybliżył proble-

my z jakimi borykają się miesz-
kańcy gminy Krasnosielc oraz za-
prezentował inwestycje podjęte 
w ostatnich latach przez gminę.  
Wicemarszałek zadeklarował 
chęć współpracy i wsparcia dal-

szych inicjatyw w naszej gminie. 
Wójt Gminy Krasnosielc wyra-
ża nadzieję, że wizyta ta przeło-
ży się na poprawę życia społecz-
ności lokalnej.

Pożary niszczą przyrodę
Pożar traw oznacza zniszcze-

nie miejsc lęgowych wielu ga-
tunków gnieżdżących się na zie-
mi i w krzewach ptaków. Palą się 
gniazda już zasiedlone, a zatem 
z jajeczkami lub pisklętami (np. 
tak lubianych przez wszystkich 
skowronków). Płomienie nisz-
czą miejsca bytowania zwierzy-
ny łownej, m.in. bażantów, kuro-
patw, zajęcy, a nawet saren, jeleni 
czy dzików. W pożarach traw gi-
nie wiele pożytecznych zwierząt 
kręgowych: płazy (żaby, ropuchy, 
jaszczurki), ssaki (krety ryjówki, 
jeże, zające, lisy, borsuki, kuny, 
nornice, badylarki, ryjówki i in-
ne drobne gryzonie). Niejedno-
krotnie od palącego się poszycia 
gleby, zajmują się torfowiska. Po-
żary torfu są wyjątkowo trudne 
do ugaszenia, mogą trwać nawet 
kilka miesięcy. Torfowiska na re-
generację potrzebują kilku tysię-
cy lat. Często pożar traw przeno-
si się na sąsiadujące lasy, niszcząc 
bezpowrotnie cenne drzewosta-
ny. Spalony las regeneruje się kil-
kadziesiąt lat.

Wypalanie traw wyjaławia 
ziemię

Ziemia na „wypaleniskach” 
wbrew temu, co sądzą zwolen-
nicy wypalania traw staje się ja-
łowa. Ogień hamuje asymilację 
azotu z powietrza oraz proces 
gnicia pozostałości roślinnych, 
które tworzą urodzajną war-
stwę gleby. Przy wypalaniu gi-
ną mrówki. Owady te zjadając 
resztki roślinne i zwierzęce uła-
twiają rozkład masy organicznej 
i wzbogacają warstwę próchni-
cy, „przewietrzają” glebę. Jedna 
kolonia mrówek może zniszczyć 

W skrócie ►►►

► 08. lutego podpisano umowę ze 
Szwedzkim Biurem Technicznym na 
wykonanie modernizacji stacji uzdat-
niania wody w Drążdżewie Małym. 
Zadanie będzie polegało na dostawie 
oraz podłączeniu agregatu prądotwór-
czego. Zostanie zrealizowane do końca 
kwietnia b.r., a jego koszt wyniesie 
prawie 77 tys. zł. Inwestycja jest jed-
nym z elementów projektu „Poprawa 
stanu gospodarki wodno-ściekowej 
w Gminie Krasnosielc” i zostanie do-
finansowane  ze środków Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-
2013. Funkcję inspektora nadzoru przy 
modernizacji SUW będzie pełnił Da-
riusz Wiśniewski z firmy ELEKTRODAR.

► 14. lutego ogłoszono przetarg 
na wykonanie kompleksów sportowo 
– rekreacyjnych w miejscowościach 
Nowy Sielc, Pienice i Przytuły. Przy po-
nad 50% współfinansowaniu z Unii 
Europejskiej w ramach Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich powstaną 
w naszej gminie kolejne trzy miejsca 
spotkań dla dzieci i młodzieży. Miej-
scowości te zyskają jeszcze większą 
atrakcyjność, a ich najmłodsi miesz-
kańcy doczekają się interesujących  
i bezpiecznych miejsc zabaw. Zakoń-
czenie prac przewiduje się na wrze-
sień.

► 22. lutego wójt podpisał umowę 
z Przedsiębiorstwem Wielobranżo-
wym ZIEJA z Łomży na wymianę sieci 
wodociągowej w Krasnosielcu w ra-
mach projektu „Poprawa stanu go-
spodarki wodno-ściekowej w Gmi-
nie Krasnosielc” dofinansowanego  
z PROW 2007-2013. Kosz zadania wy-
nosi ok 850 tys zł. Nadzór inwestorski 
nad prawidłowym przebiegiem reali-
zacji inwestycji będzie sprawowała 
firma FISANIT.

► 26. lutego zawarto umowę na 
wykonanie inwestycji pn.: „Budowa 
chodnika wraz z parkingiem i remon-
tem oświetlenia w miejscowości Drąż-
dżewo Małe” z Firmą Drogowo -Bu-
dowlaną „AMSTONE”. Koszt realizacji 
zadania wyniesie ok. 137 tys. zł i będzie 
częściowo finansowany ze środków 
Unii Europejskiej w ramach działa-
nia  Odnowa i rozwój wsi PROW. Prace 
potrwają do końca września 2013 r. 
Funkcję inspektora nadzoru branży 
elektrycznej będzie pełnił Dariusz Wi-
śniewski z firmy ELEKTRODAR, nato-
miast nadzorem branży drogowej zaj-
mie się P.P.W. DRO-KOM.

► Tego samego dnia podpisano 
umowę z firmą PILMAR na zakup ko-
siarki samobieżnej z oprzyrządowa-
niem o wartości 14,5 tys. zł. Dostawa 
sprzętu nastąpi do 15. kwietnia.

agnieszka PokoRa

Od pokoleń wielu rolników po zimie wypala trawy w błęd-
nym przekonaniu, że spowoduje to jej szybszy i bujniejszy od-
rost, a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne. W woje-
wództwie mazowieckim w ubiegłym roku straż pożarna gasiła 
12188 pożarów traw. Płonęło 6912 ha nieużytków. Każda taka 
interwencja to poważny wydatek finansowy i zaangażowanie 
znacznych sił staży pożarnej.

Dzień aktywności zawodowej w Gminie Krasnosielc
W dniu 19 lutego w godzinach 

od 9.00 do 13.00 w siedzibie Urzę-
du Gminy Krasnosielc odbył się 
Dzień Aktywności Zawodo-
wej zorganizowany przez Filię 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy  
w Ostrołęce we współpracy  
z Powiatowym Urzędem Pracy 
w Makowie Mazowieckim. 

Przedsięwzięcie skierowa-
ne było do osób bezrobotnych  
i poszukujących pracy. Podczas 
spotkania doradcy zawodowi 
udzielali bezpłatnych, indywi-

dualnych konsultacji na temat 
zasad pisania dokumentów apli-
kacyjnych, metod i technik po-
szukiwania pracy, zawodów na 
współczesnym rynku pracy, kie-
runków kształcenia i szkolenia 
w regionie. Osoby zainteresowa-
ne podjęciem własnej działalno-
ści gospodarczej mogły uzyskać 
informację dotyczącą procedur 
zakładania i źródeł finansowa-
nia własnej firmy.

T. PaRciak

do 4 milionów szkodliwych owa-
dów rocznie. W pożarach traw 
giną biedronki, zjadające mszy-
ce. Ogień uśmierca dżdżownice, 
które mają pozytywny wpływ 
na strukturę gleby i jej właści-
wości. Płomienie i dym zabijają 
pszczoły i trzmiele, co powoduje 
zmniejszenie liczby zapylonych 
kwiatów, a w konsekwencji ob-
niżenie plonów roślin. Wypalo-
na łąka potrzebuje kilku lat na 
regenerację.

Zagrożenie dla zdrowia  
i życia ludzi

Wysuszone trawy palą się bar-
dzo szybko, wystarczy zmiana 
kierunku wiatru, żeby pożar wy-
mknął się spod kontroli i prze-

niósł na zabudowania. Co roku 
w pożarach wywołanych wypa-
laniem traw giną ludzie. Inni tra-
cą dobytek całego życia. Płonące 
trawy w przydrożnych rowach 
to także zagrożenie dla kierow-
ców. Co roku dym z płonących 
nieużytków jest przyczyną groź-
nych kolizji drogowych. Może 
powodować także zatrucia.

Utrata dopłat bezpośred-
nich

Zakaz wypalania traw jest jed-
nym z „Wymogów dobrej kul-
tury rolnej”. Rolnikowi, który 
nie przestrzega zakazu, grozi 
zmniejszenie należnej wyso-
kości wszystkich rodzajów do-
płat bezpośrednich o 3%. Jeśli 

zostanie stwierdzone, że rolnik 
wypalał trawy na którymkol-
wiek z uprawianych przez nie-
go gruntów, o tyle mogą być po-
mniejszone jednolita płatność 
obszarowa, płatność cukrowa, 
płatność do pomidorów, przej-
ściowe płatności z tytułu owo-
ców miękkich, płatności do krów 
i owiec, specjalna płatność obsza-
rowa do powierzchni uprawy ro-
ślin strączkowych i motylkowa-
tych drobnonasiennych, a także 
płatności rolnośrodowiskowe 
(PROW 2007 - 2013), pomoc na za-
lesianie gruntów rolnych (PROW 
2007 - 2013) oraz płatności z ty-
tułu ONW. Wysokość kary może 
jednak wzrosnąć do 5 proc., bo 
Agencja Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa każdy przy-
padek wypalania traw rozpatru-
je indywidualnie. Gdy rolnikowi 
zostanie udowodnione celowe 
wypalanie traw, ARiMR może 
obniżyć każdy z rodzajów płat-
ności bezpośrednich aż o 20%,  
a w skrajnych przypadkach 
stwierdzenia uporczywego wy-
palania traw, Agencja może po-
zbawić rolnika całej kwoty płat-
ności bezpośrednich za dany rok.

Wypalanie traw to przestęp-
stwo

Ustawa o ochronie przyrody  
i ustawa o lasach zabrania wy-
palania traw na łąkach, pozosta-
łości roślinnych na nieużytkach, 
skarpach kolejowych i rowach 
przydrożnych. Sprawcy podpa-
lenia grozi grzywna do 5 tys. zł,  
a w przypadku spowodowania 
pożaru stanowiącego zagrożenie 
dla życia, zdrowia czy mienia, od 
roku do 10 lat więzienia.

źRódło: www.mazowieckie.Pl
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kalkomanii tworzyli artystycz-
ne ilustracje. Wykorzystywali w 
tym celu szablony z papieru oraz 
kalkę i żelazko. Wszystkie pra-
ce wykonane podczas warszta-
tów uczestnicy zabrali do domów 
na pamiątkę. Warsztaty były ży-
wą lekcją historii, przybliżającą 
uczestnikom czasy średniowie-
cza i historię druku. W ostat-
niej części projektu zajmowano 
się historią książki współczesnej, 
głównie elektronicznej, ale rów-
nież historią tradycyjnej książki 
papierowej. Uczestnicy warszta-
tów oglądali przepięknie wyda-
ne albumy, które porównywali z 
książką kieszonkową, będącą zu-
pełnym przeciwieństwem wydań 
albumowych. Dużym zaintereso-
waniem cieszyła się książka –za-
bawka. Jest to książka wykona-
na z różnorodnych materiałów, 
o różnorodnych kształtach, służą-
ca jednocześnie nauce i zabawie. 
Uczniowie mieli też okazję obej-
rzeć książkę dla niewidomych na-
pisaną  alfabetem Braillè a. Z du-
żym zainteresowaniem spotkała 
się książka elektroniczna - au-
dio-book oraz e-book. Audio-bo-
ok jest nagraniem dźwiękowym, 
zawierającym odczytany przez 
lektora tekst publikacji książko-
wej, zwykle zapisany na płycie 
kompaktowej w formacie audio 
lub MP3. Możemy je odsłuchiwać 
na wszystkich urządzeniach ob-
sługujących wspomniany format 
MP3. E-book natomiast to publi-
kacja elektroniczna książki, któ-

rej treść zapisano w formie elek-
tronicznej. Przeznaczona jest 
do odczytania za pomocą od-
powiedniego oprogramowania 
zainstalowanego w urządzeniu 
komputerów. E-booki możemy 
odczytywać na komputerze sta-
cjonarnym, przenośnym, smart-
fonie, tablecie oraz na najbardziej 
ku temu wyspecjalizowanym 
urządzeniu, czyli e-czytniku. 
Tablety  uczestnicy warsztatów 
poznali już wcześniej. Nowością 
dla nich był e-czytnik. Niewąt-
pliwie przydatne  w warsztatach 
okazały się prezentacje multime-
dialne przygotowane przez An-
drzeja Sieraka, członka Koali-
cji ds. Rozwoju Bibliotek Gminy 
Krasnosielc. Z nich mogliśmy do-
wiedzieć się o bibliotekach cyfro-
wych, poznać strony internetowe, 
z których można pobrać e-booki i 
audio-booki, obejrzeć urządzenia 
używane do digitalizacji zbiorów 
dużych bibliotek.

Realizacja projektu miała skło-
nić uczestników do udzielenia 
odpowiedzi na pytanie: książka  
papierowa, czy książka elektro-
niczna? Tradycja czy nowocze-
sność? Wszyscy pewnie się zgo-
dzą, że obydwie te formy nie 
wykluczają się, lecz idealnie uzu-
pełniają. Są zwolennicy jednych 
i drugich. Są tacy, którzy czytają 
książki w obu formatach. Na ja-
ką formę zdecydujemy się? Wy-
bór należy do nas.

kRysTyna wieRzbicka - Rybacka

Realizacja projektu trwała 5 
miesięcy – od listopada 2012 r. 
do marca 2013 r. Głównym jego 
celem było zapoznanie uczniów 
z historią pisma i książki na prze-
strzeni wieków. Projekt realizo-
wany był na przestrzeni następu-
jących zagadnień: historii książki 
rękopiśmiennej, czyli książki do 
1500 roku, książki drukowanej 
(od czasów Gutenberga) oraz 
historii elektronicznej książki 
współczesnej. 

Każda część składała się z pre-
zentacji multimedialnej oraz 
warsztatów dotyczących danego 
zagadnienia. Projekt uzyskał ak-
ceptację Fundacji Bankowej im. 
dr Mariana Kantona, która prze-
kazała na jego realizację 1.800 zł.

Pierwsze zajęcia odbyły się w 
drugiej połowie listopada. Były to 
warsztaty dotyczące książki rę-
kopiśmiennej. Dzieci poznawały 
na nich różne rodzaje pisma m.in. 
pismo węzełkowe Azteków, czy-
li „kipu”, polegające na symbo-
licznym oznaczeniu myśli i treści 
za pomocą przyjętego kodu na-
cięć, czy węzłów. Uczestnicy po-
znali również rysunki naskalne 
– petroglify, czyli typowe pismo 
obrazkowe oraz pismo klinowe. 
Zapoznały się też z różnorodny-
mi materiałami i narzędziami 
piśmienniczymi, takimi jak: ta-
bliczka gliniana, zwój papiruso-
wy, patyki do pisania wykonane 
z drzewa lipowego oraz bambu-
sa, gęsie pióra, obsadki ze sta-
lówką, wieczne pióra. Mogły też 

spróbować swoich sił w wiąza-
niu kipu, pisaniu ostrym narzę-
dziem na glinianej tabliczce, pi-
saniu pięknych inicjałów gęsim 
piórem, a na koniec dowolnie wy-
branym narzędziem pisali swoje 
imiona arcytrudnym dla nas pi-
smem chińskim

Część druga obejmowała histo-
rię książki drukowanej. Tym ra-
zem zaprosiliśmy fachowców z 
tej dziedziny, czyli przedstawi-
cieli firmy „Kalander” z Gliwic-
kiej Czerpalni Papieru, którzy w 
profesjonalny sposób przepro-
wadzili warsztaty poświęcone 
technice drukarskiej obowiązu-
jącej w czasach odkrywcy druku, 
czyli Jana Gutenberga. Warsztaty 
rozpoczęły się krótkim wstępem 
opisującym historię druku i dru-
karstwa, mającym na celu wpro-
wadzenie uczestników w atmos-
ferę XV – wiecznej drukarni.                                                                     
Aby obrazowo ukazać czasy 
zwane „Erą Gutenberga” osoby 
prowadzące wystąpiły w daw-
nych strojach rzemieślniczych. 
Warsztaty obejmowały trzy sta-
nowiska: zecernię, drukarnię i 
ilustratornię. Dzieci przechodzi-
ły kolejno przez wszystkie eta-
py. Najpierw samodzielnie do-
konywały ręcznego składania 
czcionek, następnie na zrekon-
struowanej prasie Gutenberga 
drukowały certyfikaty z własny-
mi imionami. Certyfikaty przy-
ozdabiały własnoręcznie odbitą 
pieczęcią lakową. Podczas gdy 
jedni drukowali, inni metodą 

Publiczna Biblioteka Samorządowa w Krasnosielcu zakończyła realizację projektu  
pn. „Od glinianej tabliczki do czytnika e-booka”. Do współpracy przy tymże 
projekcie w/w placówka zaprosiła wszystkie szkoły podstawowe z terenu gminy. 
Wspólnie zdecydowaliśmy, że w projekcie uczestniczyć będą uczniowie klas IV
-VI – ogółem około 160 osób.
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Konkurs rozgrywany był w 
trzech kategoriach wiekowych:

- kategoria I - dla dzieci do lat 
12,

- kategoria II - dla młodzieży   
od 13-19 lat,

- kategoria III - dla osób  do-
rosłych.

Po zakończeniu konkursu ko-
misja złożona z pracowników 
wszystkich bibliotek publicz-
nych  przeprowadziła dokładną 
analizę wypożyczeń, której wy-
niki przedstawione zostały pod-
czas uroczystego podsumowa-
nia konkursu, w dniu 6 lutego. 
Przeszły one najśmielsze ocze-
kiwania organizatorów, ponie-
waż w konkursie wzięło udział 
178 osób z 861 zarejestrowanych 
czytelników. Komisja postano-
wiła wyróżnić 39 najbardziej ak-
tywnych czytelników z poszcze-
gólnych placówek. Są to:

- z Filii Bibliotecznej w Ame-
linie: Gołota Damian 51 książek, 
Mizerek Karolina 48 książek,  
Walendziak Marta 36 książek, 
Pragacz Andżelika 27 książek, 
Morawska Ewa książek, Ciok  
Wiesława książki,

- z Filii Bibliotecznej w Drąż-
dżewie: Napierkowska Paulina 48 
książek, Szewczak Jakub 20 ksią-
żek, Drwęcka Natalia 17 książek, 
Flanczewski Artur 32 książek, 
Włodarski Kacper 8, Żywica Elż-
bieta 143, Murach Małgorzata 105, 
Romanowska Irena 73 książki,

- z Filii Bibliotecznej w Rakach: 
Ptak Aneta 53 książki, Szewczak 
Barbara 45 książek , Szefel Ema-
nuela 60 książek, Ostrowska Zu-
zanna 8 książek, Jeziorek Janina 
29 książek, Olkowska Karolina 
19 książek,

-  z Publicznej Biblioteki Sa-
morządowej w  Krasnosielcu: 

Załęska Wiktoria 122 książki, 
Rekosz Rafał 91 książek, Załę-
ska Iza 88 książek, Szulc Alicja 
62 książki, Sierak Ola 49 książek, 
Perzanowska Lidia 83 książki, 
Perzanowska Urszula 79 ksią-
żek, Błaszkowska Paulina 30 
książek, Kołodziejczyk Wikto-
ria 24 książki, Kowalczyk Ma-
ria 217 książek, Maluchnik Ire-
na 212 książek, Czaplicka Bożena 
204 książki, Kalinowska Maria 
200 książek, Ziemińska Anna 
192 książki, Gwiazda Wioleta 
174 książki, Król Ewa 150 ksią-
żek, Rudnicka Teresa 146 książek, 
Kołakowska Wanda 141 książek, 
Gębarowska Maria - 141 książek. 
Rekordzistą  okazał się jednak 
mężczyzna, Jan Chrzanowski, 
który wypożyczył 249 książek  
i to on został uhonorowany tytu-
łem „Najaktywniejszego Czytel-
nika roku 2012”.

Uroczyste podsumowanie kon-
kursu odbyło się w Gminnym 
Ośrodku Kultury. Uczestniczy-
li w nim wyróżnieni czytelni-
cy, niekiedy ze swoimi bliskimi. 
Wszyscy otrzymali nagrody 
książkowe ufundowane przez bi-
bliotekę w Krasnosielcu, a wrę-
czone przez wójta gminy Pawła 
Ruszczyńskiego. Imprezę uświet-
nił występ dzieci ze Szkoły Pod-
stawowej w Rakach, które przed-
stawiły znaną baśń pt. „Królewna 
Śnieżka” w wersji anglojęzycz-
nej. Spotkanie zakończyliśmy 
słodkim poczęstunkiem z okazji 
kończącego się karnawału. Gra-
tuluję wszystkim wyróżnionym 
i zapraszam do częstego odwie-
dzania naszych placówek także  
w roku bieżącym.

kRysTyna wieRzbicka-Rybacka

Miłośnik książek, czyli 
Najaktywniejszy Czytelnik roku 2012

Czy w dobie elektroniki możemy jeszcze mówić o miłośnikach książki tradycyjnej? Czy tacy ludzie jeszcze są? Twierdzę, że 
tak. Dowodem tego jest popularność konkursu na „Najaktywniejszego Czytelnika roku 2012”, który ogłosiła Publiczna Biblioteka 
Samorządowa w Krasnosielcu. Trwał on przez cały rok 2012 od 1 stycznia do 31 grudnia i adresowany był do wszystkich aktyw-
nych czytelników naszych bibliotek. Głównymi celami konkursu są: rozbudzenie potrzeb czytelniczych naszego społeczeństwa 
i nawyku systematycznego sięgania po książkę oraz popularyzacja literatury.

Gminny Ośrodek Kultury ogłasza konkurs

„Kto Ty jesteś?”
Jakie znaczenie dla współczesnego człowieka mają pojęcia: 

ojczyzna, naród, kultura, historia, język.
Cele konkursu:

Kształtowanie postawy patriotycznej poprzez odniesienie się do takich wartości jak: ojczyzna, naród, historia, 
kultura, język;
Rozwijanie wrażliwości narodowej i obywatelskiej;
Zachęcenie dzieci i młodzież do pisemnego wypowiadania się w małych formach literackich i prezentowanie 
własnych umiejętności twórczych;
Rozbudzanie zainteresowania literaturą piękną;
Rozwijanie umiejętności wnikliwego i selektywnego czytania.

Adresaci konkursu:
uczniowie kl. V i VI szkoły podstawowej,
uczniowie gimnazjum,
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych,
chętne osoby dorosłe .

Zasady uczestnictwa:
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie na adres organizatora utworu dotąd nie publikowanego i nie nagradzanego 
w innych konkursach o tematyce zgodnej z tematem konkursu literackiego. Jeden autor może nadesłać tylko jeden utwór,  
a w przypadku utworów poetyckich maksymalnie 2 utwory. Utwór w trzech egzemplarzach należy opatrzyć pseudonimem.  
Do pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną takim samym pseudonimem, zawierającą dane personalne (imię, 
nazwisko, wiek, adres, szkołę oraz imię i nazwisko opiekuna ucznia). Praca nie może zawierać żadnej informacji identyfikującej 
jej autora. Forma dowolna - m.in. rozprawka, esej, list, wiersz, wspomnienie, opowiadanie. Termin i miejsce składania prac: 
do 22 marca 2013 r. osobiście bądź pocztą na adres: GOK Krasnosielc, ul. Rynek 40 a, 06-212 Krasnosielc.

Kryteria oceniania:
Oryginalność ujęcia tematu.
Twórczy charakter utworu.
Dobór środków językowych i dostosowanie stylu do formy wypowiedzi.
Różnorodność odwołań literackich.

Prace zostaną ocenione przez komisję konkursową powołaną przez Dyrektora GOK w Krasnosielcu. Organizator nie zwraca prac 
złożonych na konkurs i  zastrzega sobie prawo do wykorzystania bez honorariów utworów konkursowych, np. w celu publikacji.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatora, a pozostali uczniowie dyplomy uczestnictwa.

O wynikach konkursu i terminie wręczenia nagród organizator poinformuje telefonicznie do 5 kwietnia 2013r. Informacje będzie 
można uzyskać również na stronie internetowej www.gokkrasnosielc.pl

Kontakt / Przyjmowanie zgłoszeń na konkurs: Patryk Rolka (29) 71 75 205

Z okazji Dnia Kobiet 
wszystkim Paniom składam 
najserdeczniejsze życzenia, 
dużo zdrowia, szczęścia 
i wszelkiej pomyślności. 
Niech uśmiech i zadowolenie 
towarzyszy Wam każdego 
dnia,a wszystkie troski 
odejdą w niepamięć.

Wójt Gminy Krasnosielc
Paweł Ruszczyński wraz ze współpracownikami 
oraz Panowie Radni

Wójt Gminy Krasnosielc
Paweł Ruszczyński

Ciepłych, szczęśliwych, 
zdrowych, pełnych nadziei Świąt 
Zmartwychwstania Pańskiego 

oraz wszelkiej pomyślności w życiu 
zawodowym i osobistym z głębi serca 

w imieniu własnym, Rady Gminy 
Krasnosielc i pracowników Urzędu 

Gminy życzy:
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Podium dla drużyny ze Szkoły 
Podstawowej z Drążdżewa
Drużyna żeńska ze Szkoły Podstawowej w Drążdżewie w składzie: Sandra Pliszka, Aleksandra Romanowska, Alicja Grabowska, 

Wiktoria Kubińska, Zuzanna Tańska, Sandra Klik, Eliza Dudek, Daria Kruk i Milena Ochenkowska z trenerem Marcinem Gutowskim 
zajęła drugie miejsce podczas zawodów w unihokeja w ramach Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej, które odbyły się w Płoniawach.  
W turnieju udział wzięły zespoły z Czerwonki, Drążdżewa, Gąsewa, Krasnosielca, Rzewnia, Płoniaw i Krasińca.

Mecze trwały po 14 minut i by-
ły rozgrywane w dwóch grupach. 
Dziewczęta ze szkoły w Drążdże-
wie trafiły do grupy B, w której 
wygrały 4:2 z Płoniawami i prze-
grały 3:2 z Czerwonką. O wyjściu 
z grupy decydował mecz Płonia-
wy-Czerwonka, w którym to go-
spodynie ograły Czerwonkę 7:1  
i dzięki temu zajęły drugie miej-
sce w grupie, co dało drużynie z 
Drążdżewa awans do półfinału, 
w którym zmierzyła się z Krasno-
sielcem. Dziewczęta z Drążdżewa 
wygrały to spotkanie 2:1 i awan-
sowały do finału. W finale uległy 
jednak drużynie z Płoniaw 4:2 i 
ostatecznie zajęły drugie miejsce.

Wszystkie zespoły, które wzię-
ły udział w zawodach uhonoro-
wano pamiątkowymi dyploma-
mi, a trzy najlepsze drużyny  
z  każdej kategorii otrzymały pu-
chary i medale. 

PsP dRążdżewo


