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XIV Dni 
Krasnosielca

Dni Krasnosielca to największa impreza promująca naszą 
gminę. Tegoroczne XIV już Dni Krasnosielca odbyły się  
w dniach 11 – 12 sierpnia 2012 r.

Gmina pomaga 
mieszkańcom 
pozbyć się azbestu.
Azbest znany jest od kilku tysię-
cy lat. Stosowano go w produkcji 
około 3000 wyrobów przemysło-
wych, głównie do produkcji wy-
robów budowlanych...

Europejska przygo-
da w Rakach

Szkoła Podstawowa im. Bohate-
rów Powstania Styczniowego w 
Rakach złożyła w lutym br. pro-
jekt do Narodowej Agencji Pro-
gramu „Uczenie się przez całe 
życie” i w lipcu...

więcej na stronach 4-5



100 % pochodzi-
ły z WFOŚiGW 
w Warszawie. 
Gm i n a  p oz y-
s k a ł a  p o n a d 
92 tys. zł, a de-
montażu, zbiór-
k i i  utyl izac ji 
dokonała spe-
c jalizująca się 
w tej dziedzinie 
firma Środowi-
sko i Innowacje 
z Dobrowa. W wyniku realizacji 
zadania z terenu naszej Gminy 
zniknie ok. 184 tony pokryć da-
chowych zawierających azbest. 
To właściwie przysłowiowa 
„kropla w morzu”, bo ilość wy-
robów zawierających azbest na 
naszym terenie została oszaco-

wana na ok. 6,5 tys. ton. Jednak-
że wójt deklaruje kontynuację re-
alizacji Programu w kolejnych 
latach, pod warunkiem dostęp-
ności środków zewnętrzych na 
ten cel.

AGNIESZKA POKORA
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Gmina pomaga mieszkańcom 
pozbyć się azbestu.
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Surowiec ten zaliczany jest 
do dziesięciu najgroźniejszych 
substancji zanieczyszczających 
na ziemi. Znalazł się w wykazie 
opracowanym przez Minister-
stwo Zdrowia i Opieki Społecz-
nej, jako niebezpieczna sub-
stancja chemiczna o działaniu 
rakotwórczym dla człowieka. 
Badania naukowe udowodni-
ły, że stanowi on poważne za-
grożenie dla zdrowia w następ-
stwie długotrwałego narażania 
dróg oddechowych na wdycha-
nie włókien azbestowych. Emisja 
włókien, będących czynnikiem 
szkodliwym dla organizmu 
ludzkiego, jest wywołana przez 
mechaniczne uszkodzenia ma-
teriałów zawierających azbest.

Gmina Krasnosielc opracowa-

ła „Program usuwania azbestu i 
wyrobów zawierających azbest z 
terenu Gminy Krasnosielc”, któ-
rego celem jest przygotowanie 
planu oczyszczania terenu Gmi-
ny z wyrobów zawierających 
azbest poprzez ich demontaż i 
unieszkodliwienie, co doprowa-
dzi do wyeliminowania szkodli-
wego wpływu i niebezpiecznych 
dla zdrowia skutków działania 
azbestu. W sierpniu br. rozpo-
częto eliminowanie stosowanych 
od wielu lat wyrobów zawierają-
cych azbest i oczyszczenie z nich 
obszaru gminy poprzez udzie-
lenie pomocy mieszkańcom 
gminy w realizacji kosztowne-
go usuwania płyt eternitowych. 
W chwili obecnej prace dobie-
gają końca. Środki na ten cel w 

W skrócie ►►►

►2. sierpnia została podpi-
sana umowa na współfinanso-
wanie ze środków WFOŚiGW 
zakupu specjal istycznego 
sprzętu strażackiego dla OSP 
Krasnosielc. Gmina w ramach 
tego projektu zakupiła: wen-
tylator oddymiający, prądow-
nice wodne, rozpieracz telesko-
powy, aparat powietrzny, węże 
tłoczne i ssawne oraz rozdzie-
lacze kulowe i przełączniki do 
węży. Wartość całego projektu 
wynosi ponad 38 tys. zł, a do-
tacja udzielona gminie stanowi 
50 % kosztów.

►7. sierpnia ogłoszono prze-
targ na wybór banku do udzie-
lenia kredytu długotermino-

Azbest znany jest od kilku tysięcy lat. Stosowano go w produkcji około 3000 wyrobów przemysłowych, głównie do produkcji 
wyrobów budowlanych. Szacuje się, że w 2000 r. na terenie Polski znajdowało się ponad 15 milionów ton wyrobów zawierają-
cych azbest, w większości na trenach wiejskich.

wego. Otwarcie ofert nastąpiło 
29. sierpnia. Do przetargu 
przystąpiły 4 banki, jednakże 
najtańszą ofertę złożył Bank 
Spółdzielczy w Krasnosielcu.

►13. sierpnia podpisano 
umowę z firmą BUDOMOST 
Sp. z o.o., która za cenę 96 
407,40 zł wykona trzykrotne 
oraz jednowarstwowe utrwa-
lenie nawierzchni emulsją as-
faltową i grysem sortowanym 
we wsiach Nowy Sielc i Kra-
snosielc. Termin wykonania 15. 
września br.

►22. sierpnia dokonano od-
bioru końcowego zadania: „Za-
gospodarowanie Placu Kościel-
nego w Krasnosielcu poprzez 
wybudowanie parkingów”. In-
westycja została zrealizowana 
dzięki wsparciu finansowemu 

z PROW w wysokości 75 % 
kosztów kwalifikowalnych. 
Całkowita wartość projektu to 
ponad 435 tys. zł.

►24. sierpnia wójt podpisał 
umowę z WFOŚiGW w War-
szawie na dofinansowanie ter-
momodernizacji budynków 
byłego ZGKiM oraz biblioteki 
i posterunku policji w Krasno-
sielcu. Całkowita wartość in-
westycji wynosi 203 850,64 zł, 
a kwota dofinansowania 53 
395,14 zł. Wykonawcą wyło-
nionym w drodze przetargu 
zostało Przedsiębiorstwo Re-
alizacji Inwestycji z Ostrołęki. 
Prace remontowe już trwają.

►27. sierpnia ogłoszono 
przetarg na wykonanie mo-
dernizacji 13 świetlic wiejskich 
w Gminie Krasnosielc. Projekt 

będzie realizowany w 2 eta-
pach. 1 z nich obejmie remont 
świetlicy w Woli Włościańskiej, 
Pienicach, Amelinie, Bierna-
tach, Grądach, Drążdżewie i 
Wólce Drążdżewskiej. W roku 
2013 będą odnowione zostaną 
budynki w Chłopiej Łące, No-
wym Sielcu, Grabowie, Przytu-
łach, Rakach i Karolewie. Koszt 
projektu został oszacowany na 
ok. 753 tys. zł, a wsparcie fi-
nansowe z PROW wyniesie do 
463 032 zł.

►W trosce o mieszkańców 
podróżujących komunikacją 
autobusową zamontowano 
nową wiatę przystankową w 
miejscowości Bagienice Fol-
wark.

AGNIESZKA POKORA
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Trwa realizacja zaplanowanych działań dla 12 uczestniczek projektu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kra-
snosielcu, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Powstania Styczniowego  w Rakach  złożyła w lutym br. pro-
jekt do Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” i w lipcu otrzymaliśmy pozy-
tywną akceptację. W Polsce zostało złożonych 1233 projektów z czego zaakceptowano 494 projektów.

W czerwcu zostały zakończone 
zajęcia z doradcą zawodowym, 
które były zaplanowane w wy-
miarze 25 godzin spotkań grupo-
wych, dodatkowo przewidziano 
dla każdej z uczestniczek pro-
jektu konsultacje indywidual-
ne. Spotkania te miały na celu -  
zwiększenie wiedzy dotyczącej 
poruszania się po rynku pracy, 
autoprezentacji jak również od-
krycia własnych predyspozycji 
zawodowych.

W lipcu dobiegły końca zaję-
cia z trenerem umiejętności psy-
chospołecznych, które zrealizo-
wano w wymiarze 20 godzin 
spotkań grupowych. Dla każdej 
uczestniczki projektu zostały 
przewidziane konsultacje indy-
widualne. Zaplanowane spotka-
nia, umożliwiły beneficjentkom 
podnieść poczucie własnej war-
tości, poznać swoje mocne stro-

Projekty partnerskie to współ-
praca dwóch lub więcej szkół z 
różnych krajów UE, która skut-
kuje przede wszystkim wymia-
ną doświadczeń i uczeniem się 
od siebie nawzajem. Akcja ma 
na celu wzmacnianie europej-
skiego wymiaru edukacji po-
przez promowanie współpra-
cy międzynarodowej, w której 
uczestniczą uczniowie i kadra 
nauczycielska z różnych państw 
członkowskich.

Nasza szkoła będzie brała 
udział w projekcie wielostron-
nym, który zakłada współpracę 
szkół z następujących krajów : 
Turcja (koordynator), Hiszpania, 
Rumunia, Bułgaria i Włochy .

Czas trwania projektu prze-
widziany jest na dwa lata   (2012 
- 2014).  Będą w nim brali udział 

uczniowie klas 0-VI. W każdym 
miesiącu uczniowie pracować 
będą nad kolejnymi zadania-
mi zawartymi w projekcie. Ję-
zykiem roboczym projektu jest 
język angielski, co jest doskona-
łą szansą zarówno dla uczniów 
jak  i nauczycieli na rozwija-
nie swoich umiejętności języko-
wych poprzez czynny udział w 
zajęciach  i wykonywanie zadań 
związanych z projektem w gru-
pach międzynarodowych. Koor-
dynatorem projektu Comenius 
po stronie polskiej jest nauczy-
cielka języka angielskiego Justy-
na Zysk.

Komisja Europejska przeka-
że  w najbliższym czasie naszej 
szkole  dotację  w wysokości 
20.000 Euro. Kwota ta umożliwi 
zarówno uczniom, jak i nauczy-

cielom Szkoły Podstawowej w 
Rakach wizyty w szkołach part-
nerskich. Dzięki temu ucznio-
wie będą mogli poznać swoich 
rówieśników, ich zainteresowa-
nia, zwyczaje, a także wspólnie 
pracować nad zadaniami wyni-
kającymi z projektu.

Tematyka projektu skupia się 
na rozwijaniu wśród uczniów 
umiejętności lepszego rozumie-
nia i interpretacji czytanych ba-
jek oraz poprawieniu umiejęt-
ności tworzenia wypowiedzi 
pisemnych poprzez analizę i in-
terpretację międzynarodowych 
baśni. Efektem twórczości dzie-
cięcej będą wytwory plastycz-
ne i dramatyzacja omawianych 
baśni.

 Realizacja projektu w ra-
mach akcji Comenius Partner-

skie Projekty Szkół to  wspaniała 
okazja szkoły do: wprowadze-
nia innowacyjnych rozwiązań 
pedagogicznych, zdobycia no-
wych umiejętności, rozwoju za-
wodowego nauczycieli, wzmoc-
nienia współpracy z rodzicami 
i społecznością lokalną, Dzięki 
zaangażowaniu w projekt, jego 
uczestnicy nabierają pewności 
siebie, doskonalą znajomość ję-
zyków obcych, zdobywają cie-
kawe doświadczenia. Poprzez 
kontakty z instytucjami partner-
skimi z innych krajów Europy - 
w praktyce uczą się tolerancji i 
zrozumienia dla innych kultur, 
zwyczajów, pomysłów na życie.

JUSTYNA ZYSK  
NAUCZYCIELKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

PSP RAKI

„NOWE UMIEJĘTNOŚCI – NOWA SZANSA”
Projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnosielcu 

współfinansowany prze Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

„Nowe umiejętności – nowa szansa” - 2012r.

Europejska przygoda w Rakach

wość zdobycia nowych umiejęt-
ności i kwalifikacji zawodowych.

MARTA DUDEK 
PRACOWNIK SOCJALNY  

ZATRUDNIONY W RAMACH PROJEKTU 

ny jak i sposoby radzenia sobie 
z niepowodzeniami. Zapoznały 
się także z technikami walki ze 
stresem i elementami psycholo-
gii sukcesu.

Natomiast od czerwca do koń-
ca sierpnia 5  uczestniczek biorą-
cych udział w  projekcie uczest-
niczyło w kursie prawa jazdy 
kategorii B. Zmagania ich zosta-
ną podsumowane i ocenione na 
koniec kursu Egzaminem Pań-
stwowym. 

Jednak to nie koniec szkoleń 
zaplanowanych w ramach pro-
jektu. Na przełomie sierpnia i 
września rozpoczną się dwa kur-
sy zawodowe, które będą realizo-
wane równocześnie tj. - „Opie-
kun środowiskowy z minimum 
sanitarnym” dla 6 uczestniczek 
w wymiarze 80 godzin, i - „Ku-
charz małej gastronomii z mini-
mum sanitarnym” dla 5 uczest-

niczek w wymiarze 
80 godzin. Dodatko-
wo zostało przewi-
dziane trzecie szko-
lenie dla wszystkich 
uczestniczek projek-
tu tj. - „Kurs z zakre-
su podstaw obsługi 
komputera i kasy fi-
skalnej” w wymiarze 
50 godzin.

 Z obserwacji pra-
cown ików soc ja l-
nych jak i wyników 
przeprowadzonych 
badań - ankiet ewa-
luacyjnych, uczest-
niczki biorące udział 
w projekcie, są bar-
dzo usatysfakcjono-
wane przebiegiem dotychczaso-
wych szkoleń. Dzięki realizacji 
zaplanowanych działań w ra-
mach w/w projektu mają możli-
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W sobotni poranek o godzinie 
7:00 nad zalewem w Makowie 
Maz. rozpoczęły się II Gminne 
Spławikowe Zawody Wędkar-
skie o Puchar Wójta Gminy Kra-
snosielc. Rywalizacja toczyła się 
w dwóch kategoriach wieko-
wych, tj. juniorów i seniorów. 
Do współzawodnictwa przystą-
piło 28 wędkarzy, w tym 8 junio-
rów. Nad sprawnym i regulami-
nowym przebiegiem zawodów 
czuwał sędzia rangi krajowej Jan 
Kubaszewski oraz Wójt Gminy 
Krasnosielc Paweł Ruszczyński. 
Mimo niesprzyjającej aury hu-
mory dopisywały uczestnikom, 
a rywalizacja okazała się bar-
dzo zaciekła. Do siatek zawod-
ników trafiały głównie płocie, 
karpie, ukleje, złowiono również 

2 ładne leszcze oraz coraz rza-
dziej już łowiony gatunek - ka-
raś złocisty (pospolity). Łącznie 
złowiono około 50 kg ryb, które 
po zważeniu wszystkie powróci-
ły do wody. Wszyscy zawodnicy 
otrzymali pamiątkowe dyplomy,  
a wręczenie nagród w postaci 
talonu do sklepu wędkarskiego, 
statuetek i pucharów odbyło się 
następnego dnia na gminnym fe-
stynie. Wójt Gminy bardzo ser-
decznie dziękuje Burmistrzowi 
Makowa Maz. Januszowi Jankow-
skiemu za udostępnienie zalewu i 
wykoszenie trawy oraz prezesowi 
Koła Bolt 36 Maków Maz. Marko-
wi Archackiemu za przygotowa-
nie łowiska i zaplecza technicz-
nego.

Drugą atrakcją sobotniego po-
południa, cieszącą się także du-
żym zainteresowaniem był or-
ganizowany już po raz drugi 
Zlot Motocyklowy. Na szczę-
śc ie pogoda ut rzymała się  
i o godzinie 17:00 centrum Kra-
snosielca zamieniło się w praw-
dziwe obozowisko dla miłośni-
ków i sympatyków ryczących 
silników wszystkich marek, ty-
pów i roczników. Podczas pre-
zentacji pojazdów licznie zgroma-
dzeni widzowie mogli podziwiać 
dwukołowce, zrobić pamiątkowe 
zdjęcie przy wybranym przez sie-
bie motocyklu oraz skorzystać z 
przejażdżki. Nie zabrakło rów-
nież dobrej zabawy, którą zagwa-
rantowały liczne konkurencje: 
przeciąganie liny, przejazd slalo-
mem, skoki na piłkach, „wlepia-
nie mandatów”. Po zakończeniu 
rozgrywek motocykliści wyko-
nali rundę honorową ulicami Kra-
snosielca. 

W drugim dniu obchodów Dni 
Krasnosielca odbył się festyn na 
targowicy w Nowym Krasnosiel-
cu. Imprezę tradycyjnie otworzył 
Wójt Gminy Krasnosielc Paweł 
Ruszczyński oraz Dyrektor GOK 
Beata Heromińska.

Po przywitaniu zgromadzo-
nych gości i mieszkańców oraz 
podziękowaniu sponsorom od-
były się występy „swoich ludzi” 
czyli lokalnych artystów. Na es-
tradzie zaprezentowała się grupa 
Awista, składająca się z gimna-
zjalnych talentów, którzy specjal-
nie na tę uroczystość połączyli 
swoje głosy.

Na scenie wystąpił także Chór 
Koła Gospodyń Wiejskich z Gra-
bowa, który promuje naszą gminę 
od 5 lat. Tradycyjnie już dziarsko 
zagrała Orkiestra OSP z Pienic, a 
grupa nauczycieli ze szkół pod-
stawowych w Rakach i w Drąż-
dżewie zaśpiewała utwory w 
klimacie żołnierskim. Bogaty re-
pertuar naszych gminnych mu-
zyków sprawił, że publiczność 
świetnie się bawiła. 

Kole jnym przezabawnym 
zresztą punktem programu 
był występ kabaretu „Szuje”  
z Ostrołęki, który tworzą Jakub 
Rutka i Staszek Orłowski. Poza 
sceną również było wiele atrak-
cji. Niedaleko estrady wyrosły 
stoiska, na których można by-
ło podziwiać twórczość lokal-
nych artystów, zasmakować się 
w regionalnych potrawach przy-

XIV Dni  Krasnosielca



gotowanych przez panie z  kół 
gospodyń wiejskich z Gminy Kra-
snosielc oraz „dotknąć odległych 
średniowiecznych czasów” na jar-
marku staropolskim. 

Największą radość dzieciom 
sprawiły atrakcje wesołego mia-
steczka: przejażdżka bryczką, 
ujeżdżanie niesfornego byka, ku-
le wodne, dmuchane zjeżdżalnie i 
tory przeszkód.

Podczas festynu dokonano 
uroczystego wręczenia nagród 
dla najlepszych wędkarzy. W II 
Gminnych Spławikowych Zawo-
dach Wędkarskich o Puchar Wój-
ta Gminy Krasnosielc nagrody 
otrzymali:

W kategorii SENIORZY:
I – Sławomir Kubaszewski
II – Marcin Ostrowski
III – Grzegorz Trojanowski 

lepszych zostały rozdane drobne 
upominki. 

Gwiazdą wieczoru był zespół 
Akcent, który zgromadził pod 
sceną tłum fanów. Przyjacielska 
atmosfera stworzona przez Ze-
nona Martyniuka zagwaranto-
wała świetną zabawę. Po udanym 
koncercie przyszedł czas na nie-
samowite widowisko świetlne – 
puszczanie lampionów. A potem 
wszyscy bawili się do 2 nad ranem 
z zespołem Helios z Krasnego.

Na tym występie zakończy-
ły się tegoroczne Dni Krasnosiel-
ca. Była to kolejna udana impreza, 
która przyciągnęła rzeszę uczest-
ników. Dziękujemy wszystkim 
mieszkańcom naszej gminy za 
to, że znaleźli czas aby świętować 
Dni Krasnosielca wspólnie z na-
mi. Dziękujemy również gościom 
z innych miejscowości za to, że nas 
odwiedzili.

Dziękujemy organizatorom 
imprezy, którzy cały czas czu-
wali nad planowym przebiegiem 
uroczystości i porządkiem m. 
in.  pracownikom Urzędu Gmi-
ny, Gminnego Ośrodka Kultury 
oraz wolontariuszom i stażystom 
GOK, druhom strażakom z jedno-
stek OSP Krasnosielc i Drążdżewo, 
a także funkcjonariuszom policji.  

Serdecznie podziękowania kie-
rujemy w stronę sponsorów, któ-
rych wkład w tą imprezę był nie-
oceniony. Wsparli nas:

Powszechny Zakład Ubezpie-

czeń S.A. oddział w OstrołęceBank 
Spółdzielczy Krasnosielc

Auto-Hit Sp. z o.o. Maków 
Maz. Bartosiewicz Adam Do-
brzyński Janusz Grabowscy 
Agnieszka i Adam Grupa wo-
lontariuszy działająca przy ZS w 
Krasnosielcu KGW z terenu gminy 
Kryszk Tadeusz OSP Krasnosielc 
i DrążdżewoPiątek Regina i An-
drzej Piekarski Maciej Piekarski 
Wiesław Piórecki Krzysztof Pogo-
rzelscy Iwona i Robert Regulski 
Konrad PPH Wr  Sp. z o.o.Romanik 
Zofia i Władysław Ruszczyńscy 
Elżbieta i Wojciech Rykaczewski 
Janusz Szewczak Tomasz Taba-
ka Zdzisław Wróblewski Tade-
usz Zdunek Barbara i Jan Zieliń-
scy Barbara i Mariusz 

Ogrodowicz Kazimierz
Białobrzeski Dariusz
MPK Sp. o.o. Ostrołęka
P.H.U  Zasztoft Bis
P.H.U Zasztoft
P.P.H.U. Jumida Przasnysz
Wszystkim sponsorom, orga-

nizatorom oraz tym, którzy w ja-
kikolwiek sposób przyczynili się 
do organizacji Dni Krasnosielca, 
Wójt Gminy Krasnosielc i Dyrek-
tor GOK serdecznie dziękują.

T. PARCIAK, A. POKORA

W kategorii JUNIORZY:
I – Paweł Wysocki
II – Rafał Drążek
III – Adam Kacprzycki 
Wyróżnienie najlepszego węd-

karza z Gminy Krasnosielc zdo-
był Piotr Święcki.

Następnie zespół The Roxett 
Band zagwarantował nam praw-
dziwe rockowe brzmienie. Po 
„ostrych” rytmach przyszedł czas 
na gorące, hiszpańskie klimaty, w 
które wprowadziła publiczność 
grupa Gipsy Band, prezentują-
ca piosenki zespołu Gipsy Kings. 
W czasie trwania festynu odbył 
się także kon- kurs wie-
dzy o K ra- snosielcu 
z  p o d z i a - ł e m  n a 
mieszkań- ców i go-
ści. Dla naj-

Kultura i rozrywka 5

XIV Dni  Krasnosielca
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Paczka to prezent – przygoto-
wywany z myślą o konkretnej 
osobie. Zostając super wolonta-
riuszem zyskasz: bezcenne do-
świadczenie i satysfakcję z po-
mocy naprawdę potrzebującym, 
wiedzę i umiejętności – jak mą-
drze prowadzić rozmowę, jak 
organizować akcje społeczne, 
możliwość własnego rozwoju 
poprzez szkolenia oraz kontakt 
z pełnymi entuzjazmu i energii 
do działania ludźmi w ramach 
ogólnopolskiej społeczności wo-
lontariuszy. 

Super wolontariuszem, mo-
że zostać każda osoba, która 
charakteryzuje się m.in. taki-
mi cechami jak: pomysłowość, 
uczynność, twórczość, otwar-

tość na nowe wyzwania, empa-
tia, wysoka kultura osobista, ła-
twość nawiązywania kontaktów 
z ludźmi, wysoka kultura osobi-
sta, umiejętność patrzenia kry-
tycznego na siebie i innych, miłe 
usposobienie, odpowiedzialność 
i sumienność, umiejętność dzia-
łania w zespole, umiejętność or-
ganizowania własnego czasu.

Zapraszam w sposób szcze-
gólny do zgłaszania swojej kan-
dydatury w rejonie Krasnosielc. 
Możesz zgłosić się poprzez stro-
nę www.superw.pl  lub kontak-
tując się z liderem rejonu, który 
udzieli Ci konkretnych wskazó-
wek.

Kontakt z liderem rejonu: Be-
ata Heromińska gokkrasnosielc@

I Ty możesz zostać super 
wolontariuszem!

Od dnia 20 lipca br. ruszył nabór osób chętnych do udziału w 
projekcie ogólnopolskim  „Szlachetna paczka”. Głównym za-
łożeniem akcji jest idea przekazywania bezpośredniej pomocy 
- by była ona skuteczna, konkretna i sensowna

op.pl  (w temacie maila: zgło-
szenie - wolontariat szlachet-

na paczka) lub pod nr tel. 29 71 
75 205.

Czyszczenia 
rowów ciąg 
dalszy

Co roku obserwuje się, że in-
tensywne opady zwłaszcza bu-
rzowe, nie mieszcząc się w za-
mulonym i zarośniętym cieku 
mogą doprowadzić do zalania 
użytków rolnych, a nawet przy-
ległych gospodarstw. 

W efekcie przeprowadzonych 
prac konserwacyjnych popra-
wie uległa sieć rowów, co wpły-
nęło na uregulowanie poziomu 
wód gruntowych i ograniczone 

zostaną corocznie powtarzają-
ce się szkody wywołane podto-
pieniami. 

Należy zaznaczyć, że obowią-
zek właściwego utrzymania ro-
wów melioracyjnych należy 
do właścicieli i użytkowników 
gruntów. Odpowiedzialność ta 
wynika wprost z art. 77 usta-
wy z dnia 18 lipca 2001 r. - Pra-
wo wodne. 

T. PARCIAK

W sierpniu mieszkańcy wsi Łazy i Grądy, przy dużym zaan-
gażowaniu radnego Tomasza Olszewika oraz sołtysów i niektó-
rych rolników zwłaszcza pana Czesława Bojarskiego z Grądów, 
przeprowadzili konserwację rowów na odcinku ponad 12 km.

Urząd Gminy Krasnosielc przypomina, iż termin wpłaty należno-
ści za korzystanie z koncesji alkoholowej na sprzedaż napojów alko-
holowych upływa z dniem 30.09.2012 r. W związku z powyższym, 
w przypadku nie dokonania opłaty II raty w wyżej wymienionym 
terminie tj. do 30.09.2012 r. spowoduje wygaśnięcie zezwolenia na 
sprzedaż napojów alkoholowych w 2012 r.

Uzyskanie nowego zezwolenia może nastąpić nie wcześniej niż po 
upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Ogłoszenie
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Dodatkowy nabór wniosków w ramach 
programu budowy przydomowych 
oczyszczalni ścieków

Konkurs na komiks

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warsza-
wie z dniem 3 września 2012 r. ogłasza dodatkowy nabór wniosków w ra-
mach Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków o przepusto-
wości do 7,5 m3/d dla osób fizycznych, instytucji i organizacji wykonujących 
funkcje publiczne lub społeczne. 
Celem programu jest ochrona wód gruntowych i gleby przed zanieczysz-
czeniami oraz stworzenie możliwości zagospodarowania ścieków na obsza-
rach, dla których budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej jest niemożliwa 
lub ekonomicznie nieuzasadniona.
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków będzie dofinansowania w for-
mie dotacji w wysokości do 45% kosztów kwalifikowanych zadania (koszty 
związane jedynie z zakupem urządzenia oraz robotami montażowymi nie-
zbędnymi do jego prawidłowej pracy), nie więcej niż 7.500 zł dla oczysz-
czalni o przepustowości do 5 m3/d i nie więcej niż 10.000 zł dla oczyszczalni 
o przepustowości powyżej 5 m3/d. 

Więcej informacji na stronie www.wfosigw.pl  w zakładce PROGRAMY 2012.

Celem konkursu jest popu-
laryzacja wiedzy o funduszach 
unijnych, promocja wśród mło-
dzieży Europejskiego Funduszu 
Społecznego i Programu Opera-
cyjnego Kapitał Ludzki, a także 
upowszechnienie korzyści pły-
nących z wykorzystania środ-
ków unijnych.

 Swoje prace nadsyłać mogą 
zarówno uczniowie klas gim-
nazjalnych, jak i ponadgimna-
zjalnych z obszaru wojewódz-
t wa m a zow ie ck iego.  Prace 
można przesyłać terminie od 
01.09.2012 r. do 31.10.2012 r. 

Zadaniem uczestników jest 
zaprojektowanie autorskiego ko-
miksu ukazującego zmiany za-
chodzące na rynku pracy dzię-
ki projektom realizowanym ze 
środków UE w ramach Progra-
mu Operacyjnego Kapitał Ludz-
ki. Wiąże się to z koniecznością 
zdobycia informacji i poszerze-
nia wiedzy nt. Programu PO 
KL oraz Działania 6.1 Poprawa 

Rusza IV edycja konkursu  
na najlepszy komiks związany  

z działaniami realizowanymi w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego – 

„Człowiek – najlepsza inwestycja”.

dostępu do zatrudnienia oraz 
wspieranie aktywności zawo-
dowej w regionie.

Dla tegorocznych laureatów, 
w obu grupach wiekowych, 
ufundowano atrakcyjne nagro-
dy tj. za zajęcie pierwszego miej-
sca – tablet, drugiego – Xbox Ki-
nect, trzeciego – aparat cyfrowy 
oraz 7 wspaniałych nagród po-
cieszenia w postaci czytników 
do audiobooków.

Honorowy patronat nad IV 
edycją konkursu objęli: Mar-
szałek Województwa Mazo-
wieckiego Adam Struzik, Wo-
j e wo d a  M a z ow ie c k i  Ja c e k 
Kozłowski oraz Mazowiecki Ku-
rator Oświaty Karol Semik.

Szczegółowych informacji 
udziela Agnieszka Klimkiewicz 
z Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
w Warszawie:
• nr tel. 22 578 44 55
• mail: a.klimkiewicz@wup.

mazowsze.pl

Przypominamy, że wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej 
przez Ministra Gospodarki są bezpłatne. Wpis do tych rejestrów nie upo-
ważnia do wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Polski 
i nie jest wymagany przez przepisy prawa. Rozsyłane pisma, sugerujące 
konieczność uiszczenia opłaty za wpis do „rejestru przedsiębiorców”, są 
w istocie ofertami handlowymi, o czym świadczą informacje zamieszczo-
ne drobnym drukiem. Uiszczona w odpowiedzi na takie pismo opłata za 
wpis stanowi przychód firmy, która wysyłając pismo wprowadza adresa-
tów w błąd, sugerując publicznoprawny i obligatoryjny charakter tej opła-
ty. Ewidencje tworzone przez tego typu firmy stanowią próbę powielenia 
ogólnodostępnych bezpłatnych informacji o przedsiębiorcach, zawartych 
w publicznych rejestrach CEIDG https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/ceodg.
public.ui/Search.aspx czy też REGON (http://www.stat.gov.pl/regon/ ),  
w których rejestracja jest całkowicie bezpłatna, o czym przypomina rów-
nież zamieszczony na stronie http://www.mg.gov.pl/node/16665 komu-
nikat Ministra Gospodarki. Do wszystkich przypadków oferowania wpi-
su do rejestru przedsiębiorców za opłatą należy podchodzić ze szczegól-
ną ostrożnością.

Uwaga przedsiębiorcy!!!
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Okres przygotowawczy i masa treningów to już historia. Za nami też letnie sparingi i wreszcie 
nadszedł czas kolejnych rozgrywek. A oto jak radziła sobie nasza drużyna podczas przygotowań:

Bilans meczów sparingowych:
4 zwycięstwa i 3 porażki

Bilans bramkowy:
23 zdobyte / 21 straconych - średnia 3,29 / 3,0

Strzelcy bramek:
Krzysztof Pajewski - 7
Tomasz Urbański - 4
Mateusz Gajek - 3
Arkadiusz Biedrzycki - 3
Tomasz Szewczak - 2
Sebastian Kurzyński - 2
Cezary Pichała - 1 + 1 gol samobójczy

2012-07-18 
Sokół Grudusk 3:5 GUKS KRASNOSIELC

2012-07-22 
Mazowsze Jednorożec 7:2 GUKS KRASNOSIELC

2012-07-28 
GUKS KRASNOSIELC 4:3 KS Wąsewo 

2012-08-05 
Kurpik Kadzidło 4:3 GUKS KRASNOSIELC

2012-08-11 
GUKS KRASNOSIELC 5:1 Sokół Grudusk 

2012-08-16 
Orzyc Chorzele 3:2 GUKS KRASNOSIELC

2012-08-19 
Borovia Czernice Borowe 0:2 GUKS KRASNOSIELC

Minął czas przygotowań


