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Kolejny wniosek na 
liście rankingowej
Gmina Krasnosielc, w odpowie-
dzi na ogłoszony przez Mazo-
wiecką Jednostkę Wdrażania 
Programów Unijnych konkurs  
z zakresu Turystyki, złożyła 
wniosek dotyczący zwiększenia 
atrakcyjności gminy.

Narodowe 
Czytanie Fredry

„Narodowe Czytanie” to zaini-
cjowana w 2012 r. przez Prezy-
denta Bronisława Komorow-
skiego ogólnopolska akcja pu-
blicznego czytania najwięk-
szych dzieł literackich.

Jak się później okazało impre-
za cieszyła się ogromnym powo-
dzeniem, zarówno wśród mło-
dego, jak i starszego pokolenia. 
Każdy mógł tu znaleźć coś dla 
siebie. Dzieciaki uczestniczyły 
w grach przygotowanych przez 
Katarzynę Pochodę. Do sponta-
nicznych konkurencji siłowych 
z łatwością zaangażowała mę-
ską część publiczności Weronika 
Pochoda. Wszyscy, którzy wzię-
li udział w zabawach zostali na-
grodzeni drobnymi upominka-
mi. Dodatkowo na dzieci czekały 
nieodpłatnie: mega zjeżdżalnia, 
wata cukrowa, popcorn i lody. Na 
drążdżewskiej scenie swoje nie-

3. sierpnia przez ulice Drążdżewa i oko-
licznych miejscowości przeparadował  
w nietypowej odsłonie wóz strażacki.  
Wybrzmiewające z niego marsze z pew-
nością przykuły uwagę i mieszkańców  
i turystów. Powoził radny gminy – Bogdan 
Kęszczyk, a Joanna i Weronika Pochoda, w 
imieniu niezrzeszonego Koła Gospodyń 
Wiejskich i miejscowej jednostki OSP, 
zapraszały na Festyn Rodzinny, który miał 
odbyć się wieczorem na przyszkolnym 
placu w Drążdżewie.

w Drążdżewie
Festyn Rodzinny

bywałe talenty wokalne prezen-
towały Ewa i Dorota Kęszczyk 
przy gitarowym akompania-
mencie Anny Świerczewskiej. Ju-

lia Pochoda i Daria Kruk urzekły 
publiczność swym wdziękiem 
śpiewając znane letnie przebo-
je. Ich występy poprzedził mini 

koncert Bartka Białczaka, który 
zawitał do nas z gminy Bara-
nowo. Bartek jest uzdolnionym 
młodym muzykiem i gra na 7 
instrumentach. Podczas impre-
zy zademonstrował grę na gita-
rze, harmonii pedałowej, akorde-
onie i keyboardzie. Niewątpliwie 
boisko szkolne przybrało pięk-
niejszych barw, gdy zawitał na 
nim kolorowy tabór cygański i 
porwał wszystkich do radosne-
go wspólnego śpiewu. Dużo hu-
moru i dobrej zabawy dostarczył 
widzom znany z dawnych lat ka-
baret „Pięta”. 
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Z życia samorządu

Inwestycje gminne w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
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Jednym z narzędzi Wspólnoty 
Europejskiej skutecznie wspiera-
jącym obszary wiejskie jest Pro-
gram Rozwoju Obszarów Wiej-
skich 2007-2013, z którego władze 
naszej gminy intensywnie korzy-
stają.

W ramach działania Odnowa i 
Rozwój Wsi powstał parking przy 
cmentarzu w Drążdżewie Małym 
i został wybudowany chodnik na 
odcinku od kościoła do miejsco-
wego cmentarza wraz z nową li-
nią oświetleniową. 

Zmodernizowano również ist-
niejącą linię na odcinku od kop-
ca do świątyni. Koszt wykonania 
zadania wyniósł ok. 137 tys. zł., 
a wysokość dotacji z PROW pra-
wie 67 tys. zł.  

Z tegoż samego programu wy-
remontowano 13 świetlic wiej-
skich w miejscowościach: Wola 
Włościańska, Pienice, Amelin, 
Biernaty, Grądy, Drążdżewo, 
Wólka Drążdżewska, Chłopia Łą-
ka, Nowy Sielc, Grabowo, Przy-

tuły, Raki i Karolewo. Prace re-
montowe kosztowały 600 132 zł., 
a dofinansowanie stanowiło pra-
wie 60 % tej kwoty.

Nadal trwa budowa komplek-
sów sportowo - rekreacyjnych w 
Przytułach, Pienicach i Nowym 
Sielcu. Już wkrótce powstaną tu 
place zabaw wyposażone w wie-
lofunkcyjne urządzenia zaba-
wowe, bujaki, piaskownice, huś-
tawki oraz karuzele. Mieszkańcy 
Pienic i Przytuł będą mogli cie-
szyć się mini boiskami do gry w 
piłkę nożną. Koszt inwestycji to 
ok. 748 tys. zł., w tym ponad 50 % 
stanowi dofinansowanie z PROW 
2007-2013.

Nowo wyremontowane świe-
tlice i place będą stanowiły do-
skonałą bazę do aktywizacji i in-
tegracji lokalnego społeczeństwa, 
a poprawa wizerunku obiektów 
i wsi bez wątpienia wpłynie na 
wzrost atrakcyjności turystycz-
nej i inwestycyjnej.

TEKST: A.POKORA
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Zakończono prace nad moder-
nizacją drogi gminnej w miejsco-
wości Przytuły. Zakres prac obej-
mował wykonanie trzykrotnego 
powierzchniowego utrwalenia 
nawierzchni emulsją asfaltową 
średniorozpadową i żwirami 
sortowanymi oraz oczyszczanie 
przepustu na prawie kilometro-
wym odcinku drogi.

Łączny koszt realizacji zadania 
wynosi ok. 140 tys. zł. Na ten cel 
gmina pozyskała dofinansowa-
nie ze środków związanych z wy-
łączeniem z produkcji gruntów 
rolnych w wysokości ok. 60 tys zł.

Wykonawcą inwestycji jest fir-
ma Budomost Sp. z o.o. z Białe-
gostoku.

Przebudowa 
drogi gminnej 
we wsi Przytuły

Kolejny wniosek na liście rankingowej

Gmina Krasnosielc aktywnie uczestniczy w pozyskiwaniu różnego rodzaju środków zewnętrznych, aby 
móc realizować swoje zadania, zaspokajając tym samym najistotniejsze potrzeby mieszkańców i niwelo-
wać dysproporcje w jakości ich życia w porównaniu z mieszkańcami miast.

Gmina Krasnosielc, w odpowiedzi na ogłoszony przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania 
Programów Unijnych konkurs z zakresu Turystyki, złożyła wniosek dotyczący zwiększenia 
atrakcyjności i konkurencyjności Gminy Krasnosielc poprzez poszerzenie oferty turystycz-
nej, który znalazł się na liście rankingowej wniosków rekomendowanych do dofinansowa-
nia na 5 pozycji. Na 115 pkt. możliwych do uzyskania, wniosek został oceniony na 105 pkt.  
W projekcie zaplanowano m.in. stworzenie portalu turystyczno-informacyjnego, wymianę 
przydrożnych witaczy na nowe, opracowanie przewodnika po Gminie Krasnosielc, budowę 
przystani kajakowej nad rz. Orzyc w Krasnosielcu, budowę placów rekreacyjnych w Chłopiej 
Łące, Grądach, Karolewie i Woli Włościańskiej oraz organizację Festiwalu Filmowego. Zało-
żeniem projektu jest lepsze wykorzystanie potencjału turystycznego gminy, stworzenie sku-
tecznego systemu informacji oraz promocji, zapewnienie infrastruktury rekreacyjnej, umoż-
liwiającej aktywne spędzanie czasu wolnego i rozszerzenie oferty turystycznej. Realizacja 
projektu przyczyni się z pewnością do podniesienia atrakcyjności osiedleńczej i inwestycyj-
nej gminy poprzez wykreowanie nowych produktów turystycznych i stworzenie pozytyw-
nego wizerunku naszej małej ojczyzny. 

Urzeczywistnienie przedstawionej koncepcji będzie możliwe już w przyszłym roku, pod 
warunkiem podpisania umowy o dofinansowanie.

Całkowita wartość projektu wynosi ok. 740 tys zł. a wsparcie z  Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

A .POKORA

Elektrośmieci
Informujemy, iż dnia 17.10.2013 r. 

(czwartek) na terenie Gminy Krasno-
sielc przeprowadzona zostanie zbiórka 
elektrośmieci tj. komputerów, monitorów, 
sprzętu RTV, sprzętu AGD, telefonów 
stacjonarnych i komórkowych, aparatów, 
tonerów, wiertarek, pił i innych elektro-
-narzędzi, świetlówek, żarówek oraz po-
zostałych urządzeń elektrycznych i elek-
tronicznych zasilanych na prąd, baterie 
i akumulatory). 

Odpady wielkogabarytowe
W dniu 19.10.2013 (sobota) zbierane 

będą odpady wielkogabarytowe, do któ-
rych należą odpady o dużych lub niety-
powych rozmiarach, takie jak: meble (sza-
fy, stoły, krzesła, sofy, komody), dywany, 
wózki dziecięce, materace, pierzyny, ro-
wery, zabawki dużych rozmiarów. 

Zarówno elektrośmieci jak i odpady 
wielkogabarytowe odbierane będą nie-
odpłatnie. 

Odpady należy wystawić przed posesję 
(tak jak odpady komunalne), przed godz. 
7.00 w w\w dniach.

Informacja o zbiórce 
elektrośmieci i odpadów 
wielkogabarytowych
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XV Dni Krasnosielca już za na-
mi. Jak zwykle impreza zgroma-
dziła liczne tłumy. W tym roku 
obchody przypadły na 17 – 18 
sierpnia 2013 r. Dni Krasnosielca, 
jak zawsze, wpisują się w ogólno-
polską akcję „Postaw na rodzinę”. 

Pierwszy dzień świętowania 
rozpoczęto w sobotę. O godz. 
7:00 nad zalew w Makowie Maz. 
przybyli miłośnicy wędkowania 
aby wziąć udział w III Gminnych 
Spławikowych Zawodach Węd-
karskich o Puchar Wójta Gmi-
ny Krasnosielc. Po wylosowaniu 
miejsca połowu, wędkarze zajęli 
swoje pozycje, a następnie oddali 
się urokom wędkowania. Rywa-
lizacja toczyła się w dwóch kate-
goriach wiekowych, tj. juniorów i 
seniorów. Do współzawodnictwa 
przystąpiło 29 wędkarzy, w tym 
10 juniorów. Nad sprawnym i re-
gulaminowym przebiegiem za-
wodów czuwał sędzia rangi kra-
jowej Jan Kubaszewski oraz Wójt 
Gminy Krasnosielc Paweł Rusz-
czyński. Na koniec wszyscy za-
wodnicy otrzymali pamiątkowe 
dyplomy, a wręczenie nagród w 
postaci talonów do sklepu węd-
karskiego, statuetek i pucharów 
odbyło się następnego dnia na 
gminnym festynie. 

Wójt Gminy bardzo serdecznie 
dziękuje Burmistrzowi Makowa 
Maz. Januszowi Jankowskiemu 
za udostępnienie zalewu i wyko-
szenie trawy oraz prezesowi Ko-
ła Bolt 36 Maków Maz. Markowi 
Archackiemu za przygotowanie 
łowiska i zaplecza technicznego. 

Kolejną atrakcją tego dnia był 
– organizowany już po raz trze-
ci – Gminny Zlot Motocyklowy. 
Cieszył on się dużym zaintereso-
waniem zarówno wśród miesz-
kańców gminy jak i samych mo-
tocyklistów. O godzinie 17:00 
centrum Krasnosielca zmieniło 
się w prawdziwe obozowisko dla 
miłośników i sympatyków ryczą-
cych silników wszystkich marek, 
typów i roczników. Spotkanie roz-
poczęło się paradą motocyklistów, 
którą poprowadził na swoim mo-
tocyklu Wójt Gminy Krasnosielc. 
Później odbyła się prezentacja po-
jazdów, a zgromadzeni widzowie 
mogli podziwiać dwukołowce, 
zrobić pamiątkowe zdjęcie przy 
wybranym przez siebie motocy-
klu oraz skorzystać z przejażdż-
ki. Sporą atrakcją dla widzów był 
pokaz akrobacji motocyklowych 
w wykonaniu grupy ”STUNT.
WAW.PL”.

 Drugiego dnia obchodów Dni 
Krasnosielca odbył się festyn na 
targowicy w Nowym Krasnosiel-

cu. Tegoroczną imprezę rozpoczął 
występ grupy Recycling Band - fi-
nalisty telewizyjnego show „Mam 
talent”. Instrumenty, na których 
zagrali artyści, wykonali samo-
dzielnie używając odpadów, np. 
butelek po wodzie mineralnej, pu-
szek, wiaderek itp. Następnie ak-
torzy z „GrupyT” wystawili spek-
takl interaktywny dla dzieci pt. 
„Magiczny kapelusz”. Po przed-
stawieniu Wójt Gminy Krasno-
sielc Paweł Ruszczyński i Dy-
rektor GOK Beata Heromińska 
powitali przybyłych gości. 

Później odbyły się występy 
„swoich ludzi” czyli lokalnych 
artystów. Na estradzie zaprezen-
tował się Chór KGW z Grabowa, 
który działa już 6 lat niezmiennie 
z tym samym opiekunem i akor-
deonistą - Markiem Franciszkiem 
Czajką. Mieliśmy okazję także po-
słuchać piosenek w wykonaniu 
grupy „AVISTA”, którą stworzyły 
utalentowane trzy młode dziew-
czyny: Ewa Kęszczyk, Klaudia Ła-
da i Anna Świerczewska. Po nich 
na scenie wystąpił rozśpiewany 
tabor cyganów, w którego reper-
tuarze znalazły się m.in.: „Cyga-
neczka Zosia”, „Cygańska jesień” 
czy „Jadą wozy kolorowe”. Grupę 
cyganów utworzyli nauczyciele 
ze szkoły podstawowej w Rakach: 
dyrektor szkoły Teresa Kaszuba, 
Małgorzata Regulska, Agniesz-
ka Mikulak, Krzysztof Czarnecki, 
nauczyciele ze szkoły w Drążdże-
wie: Elżbieta Szewczak i Hanna 
Kęszczyk, Dyrektor GOK Beata 
Heromińska oraz akompaniujący 
Rafał Wilkowski i Jakub Mikulak. 
W końcu nadszedł czas ogłosze-
nia zwycięzców zawodów węd-
karskich oraz wręczenia im sta-
tuetek i pucharów, a sponsorom 
drobnych upominków i dyplo-
mów w ramach podziękowania. 
W III Gminnych Spławikowych 
zawodach Wędkarskich o Puchar 
Wójta Gminy Krasnosielc nagro-
dy otrzymali: 
w kategorii juniorów:

1. Adam Kacprzycki,
2. Maciej Henrykowski,
3. Krystian Łukasiak

w kategorii seniorów:
1. Marcin Ostrowski,
2. Grzegorz Trojanowski
3. Józef Kowalczyk 

Następnie na scenie pojawił się 
śpiewający sobowtór Maryli Ro-
dowicz, który robi karierę świato-
wą. Koncertował już w New York, 
w Berlinie, na scenach i estradach 
w wielu miastach Polski. Po go-
dzinie 20:00 odbył się pokaz ilu-
zji w wykonaniu jednego z naj-

Jubileuszowe 

XV 
Dni Krasnosielca

lepszych polskich iluzjonistów 
- Łukasza Granta, który czaro-
wał publiczność zarówno swoją 
sprawnością, umiejętnościami jak 
i urokiem osobistym. Pomiędzy 
występami artystów widownię 
rozgrzewała gorąca samba bra-
zylijska i tropikana kubańska w 
wykonaniu grupy Afro Carna-
val – zespołu znanego z telewi-
zyjnego programu Go To Dance. 
Godziny wieczorne na festynie, 
to czas przeznaczony nie tylko 
na oglądanie występów, ale także 
na wspólny śpiew i taniec. Tego-
roczne jubileuszowe Dni Krasno-
sielca ubogaciła swoją obecnością 
Renata Dąbkowska z zespołem 
DYSTANS. Atmosfera podczas 
występu była znakomita. Po 
koncercie widzowie mogli oglą-
dać efektowny pokaz sztucznych 
ogni.

Kolejna propozycja muzyczna 
była skierowana do młodzieży, 
gdyż na scenie pojawił się zespół 
BOBI, którego piosenki śpiewała 
cała publika. Zagrali m.in. „Noce 
gorące”, „Dziewczyna taka jak ta”. 
Tancerki w ciekawych choreogra-
fiach były dopełnieniem godzin-
nego koncertu. Festyn trwał do 
godziny 1:00 do ostatniej piosen-
ki w wykonaniu zespołu Helios.

W trakcie festynu przeprowa-
dzono konkursy „Naj”: gość z naj-
dalszej miejscowości: Wiktor Go-
man z Wielkiej Brytanii i rodzina 
Workner z Niemiec; najstarszy 
uczestnik: Teresa Żużniew - 80 
lat, najmłodszy uczestnik: Miłosz 
Ruziecki - 23 dni; najkrótsze imię 
i nazwisko: Bożena Król - 10 liter; 
najdłuższe imię i nazwisko: Kata-
rzyna Siemiatkowska - 22 litery. 
Nagrody rzeczowe w konkursach 
ufundowali sponsorzy. 

Z okazji XV obchodów Dni 
Krasnosielca była przygotowana 
„Loteria jubileuszowa” w dwóch 
kategoriach: dzieci do 18 roku 
życia i dorośli powyżej 18 roku 
życia. Wśród wypełnionych ku-
ponów wylosowano po trzy na-
grody rzeczowe w każdej kate-
gorii. Dzięki hojności sponsorów 
zakupiono m.in. mikrofalówkę, 
odkurzacz, siewnik ogrodowy i 
hamak.

W trakcie festynu była moż-
liwość degustacji pysznych po-
traw przygotowanych przez Ko-
ła Gospodyń Wiejskich z naszej 
gminy. Serwowano także swoj-
ską grochówkę i żurek oraz kieł-
baski z grilla. Nie zabrakło lo-
dów gałkowych i włoskich, 
popcornu, gofrów, zapiekanek i 
kebabów. Były różne napoje, za-
bawki, balony oraz stoisko Nadle-

śnictwa Parciaki z szeroką ofertą 
edukacyjną. Przez trzy godziny 
dzieci miały możliwość nieod-
płatnego korzystania z różnych 
atrakcji: dmuchanego zamka, 
krowy do dojenia, mega kostki, 
mogły uczestniczyć w grach i za-
bawach z animatorami oraz po-
częstować się słodkimi upomin-
kami.

Pogoda dopisała, a co za tym 
idzie frekwencja na festynie była 
duża. Wiele radości dostarczyły 
również atrakcje wesołego mia-
steczka, m.in.: pociąg jeżdżący po 
kole, karuzela z parasolek, konna 
przejażdżka, dmuchane zjeżdżal-
nie, euro bungee. 

Dziękujemy Państwu za to, 
że znaleźliście czas aby wspól-
nie świętować Dni Krasnosiel-
ca. Dziękujemy również gościom 
z innych miejscowości za to, że 
nas odwiedzili i bawili się razem 
z nami. Serdecznie dziękujemy 
współorganizatorom imprezy, 
którzy cały czas czuwali, nad pla-
nowym przebiegiem uroczystości 
oraz porządkiem m. in. pracowni-
kom Urzędu Gminy i Gminnego 
Ośrodka Kultury, druhom stra-
żakom z jednostek OSP z Kra-
snosielca i Drążdżewa, wolonta-
riuszom oraz funkcjonariuszom 
policji, wszystkim zaprzyjaźnio-
nym ludziom za ich pomoc. Ser-
decznie podziękowania kieruje-
my w stronę sponsorów, których 
wkład w tą imprezę był nieoce-
niony. Wsparli nas: Powszechny 
Zakład Ubezpieczeń S.A. oddział 
w Ostrołęce, Bank Spółdzielczy 
Krasnosielc, Agencja Informe-
dia, Białobrzescy Aneta i Da-
riusz, Cejmer Krzysztof Dobrzyń-
ski Janusz, Grabowscy Agnieszka 
i Adam , Grabowscy Katarzyna i 
Lech, Jastrzębska Ewa, Kołodziej-
ski Przemysław, Kowalczyk Regi-
na i Józef, Mentor S. C. Elżbieta i 
Paweł Majchrzak, Mikulak Ma-
rek, Mitelsztedt Kaziemierz, Nie-
stępcy Jadwiga i Jerzy, Ogrodo-
wicz Kazimierz, Piątek Regina i 
Andrzej, Piekarski Wiesław, Pió-
recki Krzysztof, Pogorzelscy Iwo-
na i Robert, Ruszczyńscy Elżbieta 
i Wojciech, Rykaczewski Janusz, 
Szczepańscy Anna i Tomasz, 
Szczepańscy Agnieszka i Marek, 
Szczęsny Piotr Pekpol S.A., Szczę-
sny Piotr SPS Handel S.A., Taba-
ka Zdzisław, Wódkowska Urszula 
Westmor Consulting, Wróblew-
ski Tadeusz, Zdunek Barbara i 
Jan, Zielińscy Barbara i Mariusz, 
Zieja Ryszard, P.H.U Zasztoft Bis, 
P.P.H.U. Jumida Przasnysz, Że-
browski Zbigniew Auto Klinika 
i anonimowi sponsorzy.    B.H.,T.P.
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Podstawowym celem tego 
przedsięwzięcia jest popula-
ryzacja czytelnictwa, zwróce-
nie uwagi na potrzebę dbałości 
o polszczyznę oraz wzmocnie-
nie poczucia wspólnej tożsamo-
ści. W roku ubiegłym w ponad 
50 miejscowościach czytano „Pa-
na Tadeusza”, w roku bieżącym 
zaś, z okazji 220 rocznicy uro-
dzin, przypominaliśmy postać i 
twórczość jednego z najznako-
mitszych twórców epoki roman-
tyzmu – Aleksandra hrabiego 
Fredry. Krasnosielc był jedną z 
750 miejscowości, które włączyły 
się do tej akcji, której inicjatorem 
na naszym terenie była Publicz-
na Biblioteka Samorządowa. Każ-
da z miejscowości uczestniczą-
cych w akcji, czytanie twórczości 
Fredry organizowała we własny, 
niekiedy bardzo oryginalny spo-
sób. Dzieła Fredry czytane były 
w parkach, na ulicach, w szko-
łach, bibliotekach, restauracjach 
a nawet tramwajach. Impreza w 
naszej miejscowości odbyła się 7 
września, w budynku Gminne-
go Ośrodka Kultury. Wszystkich 
zebranych powitały dzieci z kra-
snosielckiej Szkoły Podstawowej, 

które z wielkim wdziękiem zatań-
czyły poloneza, przygotowanego 
przez Annę Kardaś.   Następnie 
uczestników „Narodowego Czy-
tania” powitał wójt gminy Paweł 
Ruszczyński. Aleksander Fredro 
jest w chwili obecnej nieco zapo-
mnianym pisarzem, stąd też chęć 
przybliżenia jego postaci i twór-
czości  poprzez prezentację mul-
timedialną autorstwa  Andrzeja 
Sieraka. Do wspólnego czytania 
dzieł Fredry zaprosiliśmy dzie-
ci, młodzież oraz dorosłych. Dla 
czytających występ był ogrom-
nym wyzwaniem ze względu na 
dość anachroniczny dla współ-
czesnych język, którym zosta-
ły napisane utwory. Dodatkową 
trudnością było czytanie z po-
działem na role. Najpierw wy-
stąpiły dzieci, które przedstawiły 
znane wszystkim wiersze: „Mał-
pę w kąpieli”, „Wieczerzę z gwoź-
dzia”, „Koguty”, „Sowę i szpaka” 
oraz wiersz „Trzeba by”. A czyta-
ły je: Natalia Ryłka, Ola Rogala, 
Daria Kruk, Paulina Napierkow-
ska, Zuzanna Zadrożna, Nata-
lia Piotrak oraz Kasia Sierak. Po 
wierszach przyszedł czas na ko-
medie. Pierwszą z nich była „Ze-

msta”,  ukazująca  ludzkie zalety 
i wady niezależnie od czasów i 
zwyczajów. W rolę Papkina wcie-
lił się wójt naszej gminy - Paweł 
Ruszczyński. Dołączyli do nie-
go:   Marzenna Sierak, Jakub Mi-
kulak, Mirosław Chodkowski, 
Julia Pochoda, Andrzej Sierak i 
Paweł Dudek. Następnym utwo-
rem był „Pan Jowialski”,  które-
go fragmenty czytali: Tadeusz 
Kruk, Anna Niesiobędzka-Ryłka, 
ks. Szczepan Borkowski, Bogu-
sława Więcek, Agata Wilkowska 
i  Tomasz Rogala. Jedną z najczę-
ściej powracających na scenę ko-
medii są „Damy i huzary”. W ro-
le bohaterów tego utworu wcielili 
się: Agnieszka Mikulak, Teresa 
Kaszuba, Marzena Nowak, Mag-
dalena Janowska oraz Krzysz-
tof Czarnecki. Kolejnym czyta-
nym utworem była najbardziej 
frywolna komedia, budząca nie-
gdyś zgorszenie a do dziś dostar-
czająca widzom wspaniałej zaba-
wy, czyli „Mąż i żona”. Wystąpili 
w niej: Maria Rybacka, Tomasz 
Bielawski, Ola Rykaczewska i Ja-
kub Mikulak. Wśród czytanych 
utworów nie mogło też zabrak-
nąć „Ślubów panieńskich”.. W ro-

le  głównych bohaterów  wcielili 
się: Barbara Kluczek, Aneta Ro-
siak, Martyna Trzeciak, Sebastian 
Jędrzejewski, Krzysztof Dudek, 
Mateusz Glinka i Piotr Czarnec-
ki. Maraton z Fredrą zakończyli-
śmy mniej znaną jednoaktówką 
pt. „Nikt mnie nie zna”. Wystą-
pili w niej: Alina Błaszkowska, 
Anna Godlewska, Dominika Ja-
szewska, Eliza Dudek i Kacper 
Matjasik. W naszym gminnym 
czytaniu wzięło udział 38 osób w 
różnym wieku  i różnych zawo-
dów. Mimo, że wszyscy czytali z 
kartek – robili to z dużym zaan-
gażowaniem i ogromnym profe-
sjonalizmem. Chwilami czuliśmy 
się jak widzowie w prawdziwym 
teatrze. Organizatorów mile za-
skoczyła też duża grupa słucha-
jących. Myślę, że i czytający, i 
słuchający doskonale się bawili  
i mile spędzili sobotnie popołu-
dnie. Dziękuję wszystkim, którzy 
wzięli udział w naszej akcji i za-
praszam do udziału w kolejnym 
„Narodowym Czytaniu”.  

KRYSTYNA WIERZBICKA - RYBACKA

Narodowe Czytanie Fredry
„Narodowe Czytanie” to zainicjowana w 2012 r. przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego ogólnopolska akcja publicznego 
czytania największych dzieł literackich. Czytanie zostało nazwane narodowym, aby podkreślić jego powszechny charakter.

Ewa, ja i zalecenia Boga

Przez to, że nie zauważasz mej miłości do Ciebie
Będziesz miała kłopoty w NIEBIE.
Wszak to uczucie od Boga jest dane
a tak na Ziemi sponiewierane.

Nie igra się z ogniem, nie igra z miłością
bo jest ona dana NAM boską radością.
Tak więc moja droga
Nie tylko modlitwą radujesz Boga.
Dając więc miłość innym i biorąc z niej sama
Zmazujesz grzech pierworodny Ewy i Adama.

Wszak Bóg powiedział: Módlcie się i rozmnażajcie
I mą posiadłość – ZIEMIĘ, całą zasiedlajcie.

Lecz nie parodiujcie tego najpiękniejszego uczucia
Bo i tak jest wiele wszelkiego zepsucia.
I wszelkie w tej kwestii udawanie
Zasługuje na me potępienie, a nie uznanie.

Tak więc Ewuniu droga
Weź do SERCA – przykazanie Boga.

KAZIMIERZ MAMIŃSKI

Odpowiadając na sugestie mieszkańców otwieramy nową rubrykę, w 
której każdy z Was ma szansę zaprezentować swoją twórczość. Mogą 
być to piosenki, wiersze, obrazy, rzeźby, ale również dzieła kulinarne. 
Jeśli chcesz podzielić się z nami swoim talentem, prosimy o dostarcze-
nie Twojego dorobku artystycznego wraz z oświadczeniem o wyrażeniu 
zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystywanie dostar-
czonych materiałów przez Urząd Gminy Krasnosielc do celów promo-
cyjnych. W tym wydaniu Głosu Gminy prezentujemy wiersz Kazimie-
rza Mamińskiego z Pienic.

Dzieła naszych twórców

Festyn prowadziła przeurocza para konferansjerów – Sandra Plisz-
ka i Daniel Kęszczyk. W trakcie imprezy odbywała się degustacja lo-
kalnych potraw, przygotowanych przez aktywne mieszkanki Drąż-
dżewa. Był kartoflak, pieczone skrzydełka, smalczyk z ogórkiem, 
bigos i wiele innych pyszności. Impreza zakończyła się udaną zaba-
wą taneczną, na której przygrywał zespół „YMAX”. 

Duża frekwencja pokazała, że tego typu inicjatywy lokalne są bar-
dzo pożądane. Sprzyjają one bowiem aktywizacji i integracji miesz-
kańców, jednoczą pokolenia i jednocześnie przyczyniają się do pro-
mowania naszej gminy. Organizatorzy festynu rodzinnego składają 
serdeczne podziękowania Wójtowi Gminy – Pawłowi Ruszczyńskie-
mu, Prezesowi Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu – Romanowi 
Chrzanowskiemu, przedstawicielom sklepu Zielony Market w Drąż-
dżewie, Stanisławie Gołaszewskiej, Beacie Heromińskiej, Kazikowi 
Mackiewiczowi oraz wszystkim, bez zaangażowania których, impre-
za nie odbyłaby się. Atrakcje na festynie były współfinansowane w 
ramach kampanii „Postaw na rodzinę”.

A. POKORA

Festyn Rodzinny w Drążdżewie
CIĄG DALSZY ZE STRONY 1
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GUKS Krasnosielc - SEZON 2013/2014

W nowym sezonie 2013/2014 drużyna Se-
niorów zagra trzy mecze jako gospodarz 
(zgodnie  z terminarzem rozgrywek) i czte-
ry na wyjeździe z następującymi drużynami:
1. LKS Zatory – 08.09.2013 r. (godz 14:00),
2. WKS Mystkówiec Stary – 15.09.2013 r. 

(godz. 14:00),
3. „Kurpik” Kadzidło – 29.09.2013 r.,
4. ORZ Goworowo – 16.10.2013 r. (godz. 15:00).

W nowym sezonie 2013/2014 drużyna Mło-
dzików zagra cztery mecze jako gospodarz 
(zgodnie  z terminarzem rozgrywek) i pięć 
na wyjeździe z następującymi drużynami:
1. UKS MAG Ostrołęka – 07.09.2013 r. 

(godz. 13:00),
2. Rzekunianka Rzekuń – 23.09.2013 r. 

(godz. 17:00),
3. „Kurpik” Kadzidło – 29.09.2013 r.,
4. Bartnik Myszyniec – 06.10.2013 r. 

(godz. 12:00),
5. ULKS Ołdaki – 20.10.2013 r. (godz. 13:00).

Skład osobowy drużyny Seniorów:
Faderewski Jakub, Gajek Mateusz, Grabow-

ski Adam, Majewski Adrian, Mikulak Szymon, 
Milewski Adam, Pajewski Krzysztof, Picha-
ła Cezary, Rogala Tomasz, Szczepański Ma-
teusz, Szewczak Tomasz, Wierzbicki Dariusz, 
Biedrzycki Arkadiusz, Milewski Przemysław, 
Chełchowski Sławomir, Kurzyński Sebastian, 
Liszewski Dominik Edward.

Trener – Urbański Tomasz.

Skład osobowy drużyny Młodzików U14:
Czarkowski Jakub, Daliga Dominik, Glin-

ka Łukasz, Graboweski Dariusz, Goliaszew-
ski Konrad, Kurzyński Bartłomiej, Krzyżewski 
kamil, Lipski Marian, Maluchnik Krzysztof, 
Mierzejewski Hubert, Regulski Łukasz, Nur-
czyk Gabriel, Rybacki Marcin, Lipiński Łu-
kasz, Wronowski Damian, Grabowski Paweł.

Trener – Gałązka Grzegorz.


