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III Nocne spotkanie
z książką

Mobilny Punkt Informacyjny 
Funduszy Europejskich w Urzę-
dzie Gminy w Krasnosielcu dnia 
4 kwietnia (piątek) w godz. 8.00-
15.00

Tradycyjnie, na zakończenie fe-
rii zimowych, Publiczna Biblio-
teka Samorządowa w Krasno-
sielcu zorganizowała trzecią 
już edycję imprezy pod nazwą 
„Nocne spotkanie z książką 
(i nie tylko…)”.

Gminny Turniej 
Wiedzy Pożarniczej

Celem Młodzieżowego Tur-
nieju Wiedzy jest kształtowanie 
wśród dzieci i młodzieży umie-
jętności w zakresie ochrony prze-
ciwpożarowej i ludności, ekolo-
gii, ratownictwa, a zwłaszcza 
popularyzowanie zasad postę-
powania na wypadek powstania 
pożaru, znajomości przepisów 
przeciwpożarowych, praktycz-
nych umiejętności posługiwania 
się podręcznym sprzętem gaśni-
czym, a także poznawania histo-
rii organizacji przeciwpożarowej.

Do współzawodnictwa w tym 
roku przystąpiło 26 uczniów. Tur-
niej składał się z dwóch etapów, 
tj. części pisemnej i ustnej. Nad 

przebiegiem eliminacji czuwa-
ła komisja w składzie: Andrzej 
Maluchnik – przewodniczący, 
Tomasz Rogala– sekretarz oraz 
członkowie: Dariusz Wierzbicki 
i Krzysztof Czarnecki. Ostatecz-
na klasyfikacja przedstawia się 
następująco: 

W kategorii szkół podstawowych:
1. Sebastian Jędrzejewski
2. Diana Grabowska
3. Aleksandra Rogala
4. Paweł Skoroda

W kategorii gimnazjum:
1. Justyna Olkowska
2. Kamil Skoroda
3. Paweł Załęski

W kategorii szkół średnich:
1. Daniel Grzegorczyk
2. Przemysław Tupacz
3. Mariusz Nowak

Uczestnicy eliminacji gminnych 
otrzymali cenne upominki, które 
zostały ufundowane przez Wój-
ta Gminy Krasnosielc Pawła Rusz-
czyńskiego. Dodatkowo zwycięzcy 
otrzymali dyplomy i talony do zre-
alizowania w sklepie sportowym. 
Laureaci, pierwszych miejsc w ka-
tegorii szkół podstawowych i gim-
nazjalnych oraz pierwszych, dru-
gich i trzecich miejsc w kategorii 
szkół średnich zakwalifikowali się 
do etapu powiatowego. 

Wójt gminy składa serdecz-
ne podziękowania dyrektorom 
szkół i opiekunom za przygoto-
wanie uczniów i pomoc w organi-
zacji eliminacji, mł. bryg. Cezaro-
wi Pichała za opracowanie pytań i 
przeprowadzenie konkursu. 

T. PARCIAK

Jakie są stopnie aspiranckie w straży pożarnej? Jaki sprzęt zaliczany jest do podręcznego 
sprzętu gaśniczego? Czym, oprócz gaszenia pożarów, zajmują się strażacy?
Na te i inne pytania odpowiadali uczestnicy Gminnego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.
Finał zmagań odbył się w 13.02.2014 r. w Zespole Szkół w Krasnosielcu.
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W skrócie ►►►
► Gmina ubiega się o dofinansowanie 

ze środków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Warszawie na realizację 3 konkur-
sów ekologicznych dla przedszkolaków, 
uczniów szkół podstawowych i gimnazja-
listów, o wartości ok. 30 tys. zł, przy czym 
dofinansowanie wyniosłoby ok. 29 tys. zł. 

► 14 lutego ogłoszono przetarg na bu-
dowę przydomowych oczyszczalni ście-
ków w ramach projektu „Poprawa stanu 
gospodarki wodno – ściekowej w Gmi-
nie Krasnosielc” współfinansowanego z 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
Planowany termin wykonania zadania 
to czerwiec 2014 r. 21 lutego podpisano 
umowę z firmą AGROMASZ z Rzekunia na 
dostawę ciągnika z beczkowozem, który 
jest elementem ww. projektu.

AGNIESZKA POKORA

W lutym odbyła się kompleksowa 5-cio dniowa kontrola realizacji projektu „Re-
kultywacja gminnego składowiska odpadów w m. Krasnosielc Leśny”. Zadanie 
to było realizowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.2 Ochro-
na powierzchni ziemi RPO WM.  Zespół  kontrolujący weryfikował bardzo szcze-
gółowo wykonanie projektu pod względem osiągnięcia celu, zgodności realizacji 
projektu z umową o dofinansowanie, prawidłowości rozliczeń finansowych oraz 
przestrzegania przepisów prawa wspólnotowego i krajowego w zakresie archiwi-
zacji, zachowania zasad konkurencyjności, informacji i promocji, pomocy publicz-
nej, wspólnotowych polityk horyzontalnych i realizacji zamówień publicznych. W 
każdym ze wskazanych aspektów nie stwierdzono nawet najdrobniejszych uchy-
bień i zaopiniowano wykonanie naszego przedsięwzięcia pozytywnie.

A. POKORA

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Krasnosielc do odwiedzenia 

Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w

Urzędzie Gminy w Krasnosielcu 

dnia 4 kwietnia (piątek) w godz. 8.00-15.00

 Podczas dyżuru konsultanta wszyscy zainteresowani będą mogli skorzystać nieodpłatnie z usługi informacyjnej
dotyczącej funduszy europejskich w ramach Narodowej Strategii Spójności.

 

Konsultacje skierowane są do:
- przedsiębiorców, 

- osób fizycznych,

- jednostek samorządu terytorialnego,

- innych podmiotów zainteresowanych aplikowaniem o środki unijne.

Podczas dyżuru będzie można uzyskać informacje m.in.:

- jakie rodzaje wsparcia oferują Fundusze Europejskie,
- czy przedstawiony pomysł ma szanse na dotację,

- jakie są zasady ubiegania się o wsparcie,
- jak prawidłowo rozliczyć otrzymane środki,

- w jakich projektach realizowanych z Funduszy Europejskich można wziąć udział (szkolenia, kursy, studia podyplomowe itp.),
- finansowanie działalności gospodarczej w ramach instrumentów zwrotnych (Inicjatywa JEREMIE),

- oraz informacje związane z Nową perspektywą finansowania 2014 – 2020.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!
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Tradycyjnie, na zakończenie ferii zimo-
wych, Publiczna Biblioteka Samorządowa 
w Krasnosielcu zorganizowała trzecią już 
edycję imprezy pod nazwą „Nocne spotka-
nie z książką (i nie tylko…)”. Na spotkanie 
zaproszono 50 dzieci ze szkół podstawo-
wych z naszej gminy, nad którymi opiekę 
sprawowali członkowie Koalicji ds. rozwo-
ju bibliotek gminy Krasnosielc. Impreza od-
bywała się jak zawsze w Gminnym Ośrodku 
Kultury w nocy z 25 na 26 lutego. Organiza-
torzy nocnego spotkania starali się wypeł-
nić uczestnikom czas ciekawymi atrakcjami. 
Rozpoczęto poważnym akcentem, a miano-
wicie prezentacją przygotowaną przez Pana 
Andrzeja Sieraka, który przybliżył wszyst-
kim historię i działalność grupy rekonstruk-
cyjnej 22 Niżegorowskiego Pułku Piechoty. 
Następnie, jako że był to okres karnawału, 
wszyscy wspólnie upiekli, a potem ze sma-

III Nocne spotkanie
z książką
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kiem skonsumowali przepyszne rogaliki z 
marmoladą. A żeby kalorie nie weszły im 
w bioderka, razem z grupą Takt z Przasny-
sza przystąpili do energicznych zabaw. Były 
tańce integracyjne, zabawy sportowe i róż-
norodne konkursy. Gdy już uczestnicy by-
li zmęczeni, rozpoczęto wspólne czytanie 
przyniesionych książek. I w tym momen-
cie, organizatorzy zostali mile zaskoczeni 
przez swoich małych gości… Zaskoczeni ilo-
ścią chętnych do czytania. Zdecydowano w 
końcu, że wszyscy zgłaszający się przeczyta-
ją po jednej stronie z przyniesionej przez sie-
bie książki. Miłośnicy książek obejrzeli tak-
że film animowany, a na koniec wyśmienicie 
bawili się na zaimprowizowanej na gorąco 
dyskotece. O spaniu nie było nawet mowy. 
Już dziś zapraszam chętnych na przyszło-
roczne, czwarte spotkanie z książką.

 KRYSTYNA WIERZBICKA-RYBACKA

III Nocne spotkanie
z książką



Kultura i rozrywka6

W Publ iczne j  Szko -
le Podstawowej w Rakach odbył 
się bal, w którym uczestniczyły 
przedszkolaki i uczniowie szko-
ły podstawowej. Wszyscy uczest-
nicy przebrali się za ulubionych 
bohaterów, najróżniejsze postacie 
z bajek i filmów dla dzieci. Weso-
łym harcom przy muzyce towa-
rzyszyła wspaniała zabawa, w 
trakcie której odbywały się róż-
ne konkursy dla dzieci, przygoto-
wane przez Marzenę Orzeł i Han-
nę Biedrzyckę. Biorący udział w 
konkursach mogli liczyć na żywy 
doping koleżanek i kolegów. Tra-
dycyjnie na zakończenie barwnej 
zabawy uczniowie wybrali, królo-
wą i króla balu. 

W krasnosielckim przedszkolu 
dzieci również doskolale się bawi-
ły. Udekorowane kolorową bibułą i 
balonami sale wprowadzały w ra-
dosny nastrój i zapraszały do zaba-
wy, na rozpoczęcie której maluchy 
niecierpliwie czekały. Po śniada-

niu zamiast zwykłych przedszko-
laków można było zobaczyć kró-
lewny, wróżki, biedronki, cyganki, 
myszki, piratów, batmanów, szery-
fów i wiele innych postaci. Przebie-
rańcy uczestniczyli w wielu róż-
nych zabawach i konkursach. Tu 
też wybrano króla i królową balu. 
W przerwie można było zjeść pącz-
ka jak na karnawał przystało. Od-
była się również sesja zdjęciowa.

W Drążdżewie na przedszkol-
ny bal także przybyły wróżki i kró-
lewny. Była nawet sama Śnieżka. 
Goszczono też Batmana, Zorra, 
kilku rycerzy, pszczółki, czarow-
nice, dynię, i wielu innych boha-
terów bajek i opowiadań. Dzieci 
bawiły się wraz ze swoimi wy-
chowawczyniami przy muzyce, 
tej dla „małych”, tj. „Kaczuszki”, 
„Jam jest żabka”, Woogie – Bo-
ogie”, „Pingwin”, jak i wielkich 
dyskotekowych hitach. Były tań-
ce w parach, w małych kółecz-
kach, ale największą frajdę spra-
wiała dzieciom wspólna zabawa 
w jednym dużym kole. Dzieciom 
dopisywały doskonałe humory, 
a niebywałego talentu taneczne-

go może pozazdrościć im nieje-
den dorosły. 

W karnawałowej imprezie w 
Zespole Szkół w Krasnosielcu 
wzięło udział około 100 uczniów. 
Przybyli do szkoły w różnorod-
nych, pięknych i pomysłowych 
strojach. Tradycyjnie, przy weso-
łych dźwiękach muzyki, wszy-
scy bawili się wyśmienicie. 
Szkoda, że następne karnawa-
łowe szaleństwo dopiero za rok.

REDAKCJA

Wielkie bale w karnawale

Karnawał to czas balów, przebierańców i radosnej zabawy. Bawią się nie tylko dorośli, 
ale również dzieci. Tak też było w naszej gminie w okresie karnawałowym.
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Walentynki
w Bibliotece Szkolnej 

Zespołu Szkól w Krasnosielcu

Nieoczekiwana wizyta
małych gości

Jak wszystkim wiado-
mo, 14 lutego obchodzone jest 
święto zakochanych. Co roku 
w naszej bibliotece szkolnej sta-
ramy się umilić ten jakże pięk-
ny dzień. Dzień dobrych uczuć, 
przyjaźni, miłych podarunków. 
Tak też było w tym roku. Na 
przerwach dzieci mogły posłu-
chać wierszy znanych poetów 
m. in.: „Tańcowała igła z nitką” J. 
Brzechwy, „Spóźniony słowik” J. 

Tuwima, „Lis i jaskółka” J. Brze-
chwy. Przez cały dzień słucha-
liśmy piosenek z miłością w tle, 
powróciliśmy do niedawno za-
kończonego roku tuwimowskie-
go słuchając piosenek do których 
to J. Tuwim napisał teksty m. in.: 
„Na pierwszy znak”, „Miłość ci 
wszystko wybaczy” w niezapo-
mnianym wykonaniu Hanki Or-
donówny.

Można też było oczywiście 

wypożyczyć książkę. Szczegól-
ną popularnością cieszyły się te 
o miłości a najbardziej „Romeo i 
Julia” W. Szekspira. Nie wiemy 
jednak czy była tak popularna 
przez opis nieszczęśliwej miłości 
czy też dlatego, że jest omawia-
ną w tej chwili lekturą w drugiej 
klasie gimnazjum.

Wsz ysc y w y pożyczając y 
książki otrzymali również wa-
lentynkowe zakładki.

Zgodnie ze szkolnym zwycza-
jem działała też poczta walen-
tynkowa zorganizowana przez 
Samorząd Uczniowski ze Szko-
ły Podstawowej. Wszyscy chęt-
ni uczniowie na przerwach mie-
li możliwość wrzucenia swoich 
pocztówek, które potem zostały 
wręczone adresatom.

Niestety kolejne walentynki 
dopiero za rok. 

ANDRZEJ SIERAK

Przedszkolaki zostały zapoznane z pracą w bi-
bliotece, jej zbiorami, regulaminem oraz sposo-
bem wypożyczania książek. Dzieci zobaczyły jak 
wygląda karta czytelnika, karta książki oraz ka-
talogi biblioteczne. Mogły wejść za regały i obej-
rzeć książeczki dla dzieci z działu Bw – Bajeczki i 
wierszyki. Wysłuchały wiersza pt.: „Prośby książ-
ki”, w którym autor prosi czytelnika o poszano-
wanie wypożyczanych książek. Na zakończenie 
wizyty w bibliotece dzieci obejrzały film o przy-
godach wesołego żółwia Franklina w bibliotece. 

Następnego dnia bibliotekę odwiedziła 
grupa starszaków z panią Marzeną Wnuk.

Dzieci z okazji Walentynek wysłucha-
ły baśni H. Januszewskiej „Kopciuszek”, 
która opowiada o szczęśliwej miłości 
Księcia i Kopciuszka. Również ta gru-
pa została zapoznana z pracą biblioteki 
szkolnej i jej zbiorami. Na koniec przed-
szkolaki otrzymały walentynkowe za-
kładki do książek.

MARZENNA SIERAK

Rozmaitości

13 lutego z nieoczekiwaną wizytą do Biblioteki Szkolnej Zespołu Szkól 
w Krasnosielcu przybyli mali czytelnicy. Była to grupa „średnia” z 
sąsiadującego ze szkołą Publicznego Samorządowego Przedszkola w 
Krasnosielcu wraz z wychowawczynią p. Anną Daligą.
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