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Dni KrasnosielcaPodsumowanie 
działaności 
samorządowej 
2010-2014
W związku ze zbliżającym się 
końcem kadencji 2010 – 2014 
czuję się w obowiązku poinfor-
mować Państwa o działaniach 
samorządu Gminy Krasnosielc.

Świętowanie rozpoczęło się w so-
botni ranek nad zalewem w Ma-
kowie Mazowieckim. Już o go-
dzinie 7 rano zebrali się wszy-
scy miłośnicy wędkowania, aby 
wziąć udział w IV Zawodach o 
Puchar Wójta Gminy Krasnosielc 
w Gminnych Zawodach Spławi-
kowych. 

Tutejszy Ośrodek Pomocy 
Społecznej przystąpił do re-
alizacji kolejnej części pro-
jektu „Nowe umiejętności - 
nowa szansa” współfinanso-
wanego przez Unię Europej-
ską w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego.

Na początku sierpnia br. za-
kończył się kurs prawa jazdy 
kat. B. Wiedza i umiejętno-
ści kursantów zostały zwe-
ryfikowane podczas egzami-
nu wewnętrznego. Wszystkie 
osoby egzaminowane zdały 
go z wynikiem pozytywnym. 
Uczestnicy szkolenia otrzy-
mali zaświadczenia o ukoń-
czeniu kursu, które upraw-
niają ich do przystąpienia, do 
egzaminu państwowego w 
Wojewódzkim Ośrodku Ru-
chu Drogowego. 

W tegorocznej edycji projek-
tu szkolenia zawodowe pro-
wadzi Zakład Doskonalenia 
Zawodowego w Warszawie 

Centrum Kształcenia w Cie-
chanowie.

5 sierpnia br. rozpoczął się 
„Kurs z zakresu podstaw ob-
sługi komputera i sieci In-
ternet”. Szkolenie obejmuje 
96 godz. zajęć teoretycznych  
i praktycznych. Nowa wiedza 
i umiejętności z zakresu obsłu-
gi komputera pomogą uczest-
nikom w procesie aktywnego 
poszukiwania pracy.  

Kolejne kursy zawodowe, na 
które zdeklarowali się uczest-
nicy projektu to: 
► „Kucharz – kelner z ele-

mentami przygotowania 
imprez okolicznościowych 
z obsługą kasy fiskalnej  
i minimum sanitarnym”;

► „Profesjonalny sprzedawca 
z umiejętnością korzysta-
nia z nowoczesnych tech-
nologii informacyjno – te-
lekomunikacyjnych z ob-

sługą kasy fiskalnej i mini-
mum sanitarnym”.

20 sierpnia br. uczestnicy pro-
jektu „Nowe umiejętności – 
nowa szansa” uczestniczyły 
w wyjeździe integracyjnym. 
Wspólna wycieczka wzmocni-
ła więzi między uczestnikami 
oraz pozwoliła na odreagowa-
nie i relaks na łonie natury.

Pracownik socjalny
Magdalena Kołodziejczyk

Szkolenia zawodowe – Kolejny etap projektu 
„Nowe umiejętności – nowa szansa” 2014
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Szanowni Mieszkańcy, 

W związku ze zbliżającym się 
końcem kadencji 2010 – 2014 
czuję się w obowiązku poinfor-
mować Państwa o działaniach 
samorządu Gminy Krasnosielc. 
Czas ten był pełen wyzwań i 
trudnej pracy, ale dzięki wspól-
nym staraniom i zaangażowa-
niu radnych, sołtysów, pracow-
ników administracji, ale także 
i Waszym drodzy Mieszkań-
cy, udało się zrealizować szereg 
przedsięwzięć, które przyczy-
niły się do podniesienia stan-
dardu infrastruktury, bezpie-
czeństwa i poprawienia wize-
runku naszej gminy.

Poniżej przedstawiam najważ-
niejsze zrealizowane projekty.

Rok 2011

	Przebudowa dróg gmin-
nych w Ruziecku, Nowym 
Sielcu, Pienicach, Grądach i 
Krasnosielcu Leśnym

	Opracowanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej 
na przebudowę drogi woje-
wódzkiej nr 544 w Krasno-
sielcu i Nowym Krasnosiel-
cu

	Realizacja II etapu budowy 
sieci wodociągowej w Kra-
snosielcu, Krasnosielcu Le-
śnym, Nowym Sielcu, Pieni-
cach i Woli Włościańskiej o 
łącznej długości 18 km

	Termomodernizacja budyn-
ków szkoły podstawowej i 
domu nauczyciela w Rakach

	Zakup średniego samocho-
du strażackiego marki Vo-
lvo dla OSP Drążdżewo

	Zakup średniego samo-

chodu strażackiego marki 
MAN dla OSP Krasnosielc

	Nieodpłatne pozyskanie sa-
mochodu marki Volkswa-
gen dla OSP Raki

	Przesunięcie samochodu 
marki Volkswagen z OSP 
Krasnosielc do OSP Chłopia 
Łąka

	Zakup 100 komputerów dla 
osób niepełnosprawnych i 
znajdujących się w trudnej 
sytuacji oraz umożliwienie 
bezpłatnego dostępu do In-
ternetu (okres trwania pro-
jektu w latach 2011 – 2018)

	Realizacja II etapu budowy 
stołówki przy Zespole Szkół 
w Krasnosielcu

	Budowa placów zabaw w 
ramach „Radosnej Szkoły” 
przy placówkach oświato-
wych w  Amelinie, Drążdże-
wie i Rakach

Rok 2012

	Zagospodarowanie Placu 
Kościelnego poprzez wybu-
dowanie parkingów wraz z 
modernizacją ulicy Plac Ko-
ścielny

	Termomodernizacja biblio-
teki i budynku byłego Za-
kładu Gospodarki Komu-
nalnej i Mieszkaniowej w 
Krasnosielcu

	Wymiana oświetlenia ulicz-
nego na energooszczędne 
w miejscowościach Amelin, 
Biernaty, Łazy, Nowy Sielc 
oraz w Krasnosielcu na uli-
cach: Baśniowa, Chłopiałąc-
ka, Rynek i Wolności

	Zakup busa do przewozu 
osób niepełnosprawnych

	Modernizacja świetlic wiej-
skich w 13 miejscowościach

	Rozpoczęcie rekultywacji 
gminnego wysypiska odpa-
dów

	Budowa ścieżki edukacyj-
no – przyrodniczej „Z lasem 
za pan brat” w Nowym Kra-
snosielcu

Rok 2013

	Wymiana sieci wodociągo-
wej w Krasnosielcu

	Modernizacja Stacji Uzdat-
niania Wody w Drążdżewie 
Małym

	Modernizacja drogi gmin-
nej w Przytułach

	Budowa chodnika wraz z 
parkingiem i nowej linii 
oświetleniowej w Drążdże-
wie Małym

	Budowa chodnika i parkin-
gu oraz oświetlenia przy 
cmentarzu w Krasnosielcu

	Zakończenie rekultywacji 
gminnego wysypiska śmieci

	Zakup kosiarki bijakowej
	Zakup zamiatarki do ulic
	Budowa kompleksów spor-

towo – rekreacyjnych w 
miejscowościach: Nowy 
Sielc, Pienice i Przytuły

	Przebudowa drogi gminnej 
w Krasnosielcu i Nowym 
Sielcu wraz z wymianą 
oświetlenia, budową chod-
ników i zatoki postojowej 
przy cmentarzu

	Modernizacja oświetlenia 
ulicznego w Drążdżewie, 
Krasnosielcu, Papiernym 
Borku i Wólce Drążdżew-
skiej

	Zakup nowych instrumen-
tów dla młodzieżowej or-
kiestry dętej działającej przy 
OSP Pienice 

Rok 2014

	Budowa 136 nowych i mo-
dernizacja 12 istniejących 
przydomowych oczyszczal-
ni ścieków

	Zakup ciągnika i wozu ase-
nizacyjnego

	Modernizacja drogi w Nie-
sułowie i Nowym Sielcu

	Zwiększenie konkurencyj-
ności i atrakcyjności Gminy 
Krasnosielc poprzez posze-
rzenie oferty turystycznej – 
w ramach tego projektu po-
wstaje przystań kajakowa w 
Krasnosielcu oraz place za-
baw w Chłopiej Łące, Grą-
dach, Karolewie i Woli Wło-
ściańskiej. Zostanie wyko-
nane oświetlenie kościołów 
w Amelinie, Drążdżewie i 
Krasnosielcu. Elementem 
projektu jest również or-
ganizacja Festiwalu Filmo-
wego „Małe kino Wielkich 
Braci”, budowa nowej stro-
ny internetowej, opracowa-
nie wirtualnego spaceru po 
gminie, folderu promocyj-
nego oraz witaczy i tablic.

	Opracowanie koncepcji 
przebudowy drogi woje-
wódzkiej nr 544 w Łazach

	Współrealizacja z Powia-
tem Makowskim drogi nr 
2107W Krasnosielc – Bagie-
nice – Wólka Rakowska

	Zakup samochodu marki 
Renault Trafic dla OSP Gra-
bowo

	Budowa boiska wielofunk-
cyjnego przy szkole podsta-
wowej w Amelinie

	Budowa terenowej infra-
struktury edukacyjnej przy 
gminnych szkołach podsta-
wowych (wiaty typu „zielo-
na szkoła” wyposażone w 
nowoczesne gry edukacyj-
ne, zegary słoneczne, stacje 
meteorologiczne)

	Udrażnianie rowów melio-
racyjnych na terenie Gminy 
Krasnosielc
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	„Realizujemy marzenia” 
- pobudzanie aktywności 
i integracji społecznej dla 
mieszkańców, ze szczegól-
nym uwzględnieniem osób 
niepełnosprawnych

	„Edukacja przedszkolna 
w Gminie Krasnosielc klu-
czem do dalszego kształ-
cenia” – wyposażenie pla-
cówek przedszkolnych w 
zabawki, pomoce dydak-
tyczne, telewizory LCD, 
odtwarzacze DVD, książki 
oraz zapewnienie bezpłat-
nych zajęć dodatkowych i 
wyjazdów edukacyjnych 
dla dzieci w wieku 3-5 lat, 
jak również doradztwa psy-
chologicznego dla ich rodzi-
ców.

	Utwardzenie placu przy Ze-
spole Szkół w Krasnosielcu 
– I etap

Ponadto organizowano bez-
płatny odbiór eternitu, „elek-
trośmieci”, szkła, opon, itp. od 
mieszkańców gminy, którego 
koszt został sfinansowany ze 
środków Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Warsza-
wie. Również ze środków Fun-
duszu gmina realizowała sze-
reg projektów ekologicznych, 
skierowanych do uczniów 
szkół podstawowych i gim-
nazjum. Laureaci konkursów 
otrzymali wspaniałe nagrody 
w postaci laptopów, e-booków, 
aparatów fotograficznych, ta-
bletów, lornetek, rowerów, śpi-
worów i plecaków, a uczestni-
cy konkursów i programów 
otrzymali atrakcyjne gadżety i 
brali udział w wyjazdach edu-
kacyjnych. Szkoły natomiast 
zostały wyposażone w telewi-
zory, zestawy kina domowego, 
mikroskopy, nagłośnienie, ta-
blice multimedialne oraz inno-
wacyjne, interaktywne pomoce 
dydaktyczne.

Corocznie dbano o gminne jed-
nostki Ochotniczej Straży Po-
żarnej, zaopatrując ją w mundu-
ry wyjściowe i bojowe, obuwie, 
hełmy oraz nowoczesny sprzęt 
ratowniczo – gaśniczy.
	Warto wspomnieć o przed-

sięwzięciach planowanych 
do realizacji w najbliższym 
czasie. Są to:

	Budowa placu zabaw w 
Wólce Drążdżewskiej

	Modernizacja oświetlenia w 
Chłopiej Łące, Drążdżewie 
Małym, Karolewie, Przytu-
łach, Nowym Sielcu, Wól-
ce Drążdżewskiej, Pieni-
cach, Krasnosielc Leśny, Ra-
ki, Niesułowo oraz budowa 
nowej linii oświetleniowej w 
Nowym Sielcu i Wymysłach

	Modernizacja Stacji Uzdat-
niania Wody w Krasnosiel-
cu

	Zakup wyposażenia do Pu-
blicznej Biblioteki Samorzą-
dowej w Krasnosielcu i jej fi-
lii

	Zakup wyposażenia do 
Gminnego Ośrodka Kultu-
ry w Krasnosielcu

	Budowa placu zabaw przy 
przedszkolu w Krasnosielcu

	Budowa świetlicy wiejskiej 
wraz z garażem w Niesuło-
wie

	Utwardzenie placu przy Ze-
spole Szkół w Krasnosielcu 
– II etap

	Organizacja imprezy obrzę-
dowej „Kiszenie Kapusty” 
w Drążdżewie 

	Kontynuacja odbioru od 
mieszkańców odpadów za-
wierających azbest

Podczas kadencji zrealizowano 
projekty o łącznej wartości ok. 
15 mln zł, a wartość pozyskane-
go dofinansowania to ponad 8 
mln zł.

Paweł Ruszczyński
Wójt Gminy Krasnosielc
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Świętowanie rozpoczęło się w 
sobotni ranek nad zalewem w 
Makowie Mazowieckim. Już 
o godzinie 7 rano zebrali się 
wszyscy miłośnicy wędkowa-
nia, aby wziąć udział w IV Za-
wodach o Puchar Wójta Gmi-
ny Krasnosielc w Gminnych 
Zawodach Spławikowych. Jak 
co roku rywalizacja przebiega-
ła w dwóch kategoriach wieko-
wych tj. juniorów i seniorów. 
Do współzawodnictwa przystą-
piło 27 wędkarzy w tym 10 ju-
niorów. Nad regulaminowym i 
sprawnym przebiegiem zawo-
dów czuwał sędzia rangi kra-
jowej Jan Kubaszewski, a także 
Wójt Gminy Krasnosielc Paweł 
Ruszczyński. Połowy okazały 
się bardzo udane. Do siatek za-
wodników trafiały różne gatun-
ki ryb, wyłowiono nawet węgo-
rza. Po zakończonych zawodach 
wszyscy uczestnicy otrzyma-
li pamiątkowe dyplomy, meda-
le i drobne upominki, a wrę-
czenie nagród w postaci talo-
nów do sklepu wędkarskiego i 
pucharów odbyło się następne-
go dnia na gminnym festynie. 
Drugą atrakcją w sobotnie po-
południe był organizowany 

również po raz czwarty Gmin-
ny Zlot Motocyklowy. Nawet 
niesprzyjająca aura nie odstra-
szyła prawdziwych miłośników 
ryczących silników, którzy o go-
dzinie 17 zebrali się na placu za 
GOK. Spotkanie rozpoczęło się 
paradą motocykli. Chętni wi-
dzowie mogli skorzystać z moż-
liwości przejażdżki, zrobić pa-
miątkowe zdjęcie, a także wy-
próbować swoich umiejętno-
ści wychodzenia z poślizgu i 
dachowania na symulatorach. 

Drugiego dnia obchodów Dni 
Krasnosielca odbył się festyn na 
targowicy w Nowym Krasno-
sielcu. Imprezę otworzył Wójt 
Gminy Krasnosielc Paweł Rusz-
czyński oraz Dyrektor GOK Be-
ata Heromińska. Po przywita-
niu przybyłych gości i miesz-
kańców oraz podziękowaniu 
sponsorom odbyły się występy 
„swoich ludzi”, czyli lokalnych 
artystów. Jako pierwsze wystą-
piły mażoretki z orkiestrą stra-
żacką z Pienic. Następnie na 
scenie zaprezentował się chór 
KGW z Grabowa, grupa tanecz-
na działająca przy GOK i zespół 
nauczycieli „Ale babki”. Boga-

ty repertuar naszych gmin-
nych artystów sprawił, że pu-
bliczność bawiła się znakomi-
cie. Dawkę pozytywnej energii 
dostarczył także zespół „TAL-
KING BROTHERS”, który po-
rwał publiczność w rytm mu-
zyki z lat 80 i 90. Dalszą inicja-
tywę podgrzewania atmosfe-
ry i rozgrzewania publiczności 
przejęła grupa „MARAQUJA” 
składająca się z czterech uta-
lentowanych dziewczyn, któ-
re wystąpiły w ciekawych cho-
reografiach. W końcu nadszedł 
czas ogłoszenia zwycięzców za-
wodów wędkarskich oraz wrę-
czania pucharów i nagród.  
W tym roku zwycięzcy otrzy-
mali również upominki, które 
ufundował i osobiście wręczył 
radny sejmiku województwa 
mazowieckiego Marian Krupiń-
ski. Kolejnym punktem progra-
mu był występ zespołu NORTH 
CAPE, który przeniósł pu-
bliczność w szantowe klimaty. 

W tym roku gwiazdą wieczo-
ru był zespół „Piękni i mło-
dzi”, który zgromadził pod sce-
ną niezliczone rzesze fanów. 
Porwali oni tłumy, takimi prze-

bojami jak „Kocham się w to-
bie” czy „Niewiara”. Po uda-
nym koncercie przyszedł czas 
na niesamowite świetlne wido-
wisko – pokaz laserowy, a póź-
niej po występie grupy YMAX 
odbył się pokaz pirotechniczny. 
Podczas festynu była możli-
wość degustacji pysznych po-
traw przygotowanych przez ko-
ła gospodyń wiejskich z terenu 
naszej gminy oraz podziwiania 
wyrobów rękodzielniczych lo-
kalnych artystów. Po raz pierw-
szy na festynie funkcjonowa-
ło stoisko promocyjne gminy– 
biuro festynu, na którym każdy 
zarówno starszy jak i młodszy 
uczestnik imprezy miał szan-
sę wylosować upominki, które 
zostały ufundowane przez Wój-
ta Gminy Krasnosielc. Przez 
pierwsze trzy godziny dzieci 
miały możliwość nieodpłatne-
go korzystania z różnych atrak-
cji oraz mogły uczestniczyć  
w grach i zabawach z anima-
torami. Dziękujemy Państwu 
za to, że znaleźliście czas aby 
wspólnie świętować Dni Kra-
snosielca. Dziękujemy także go-
ściom z innych miejscowości za 
to, że nas odwiedzili i bawili się 

XVI dni    
   Krasnosielca
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razem z nami. Serdecznie dzię-
kujemy współorganizatorom 
imprezy, którzy cały czas czu-
wali, nad planowym przebie-
giem uroczystości oraz porząd-
kiem m. in. pracownikom Urzę-
du Gminy i Gminnego Ośrod-
ka Kultury, druhom z jednostek 
OSP z Krasnosielca i Drążdże-
wa, wolontariuszom oraz funk-
cjonariuszom policji, wszyst-
kim zaprzyjaźnionym ludziom 

za ich pomoc. Serdecznie po-
dziękowania kierujemy w stro-
nę sponsorów, których wkład 
w tą imprezę był nieoceniony. 
Wsparli nas: Bank Spółdzielczy 
Krasnosielc, Białobrzescy Ane-
ta i Dariusz, Bojarscy Joanna i 
Arkadiusz, Brodacki Piotr, Do-
brzyński Janusz, Pogorzelscy 
Iwona i Robert, Powszechny Za-
kład Ubezpieczeń S.A., Pietrzak 
Jerzy, Jastrzębscy Ewa i Wa-

cław, Piekarski Wiesław, Glinka 
Krzysztof, Zduniak Grzegorz, 
Pichała Cezary, Szczepańscy 
Aneta i Tomasz, Kupliccy Mi-
lena i Krzysztof, Mikulak Ane-
ta i Mirosław, Ruszczyńscy Elż-
bieta i Wojciech, Szczepańscy 
Agnieszka i Marek, Piątek Re-
gina i Andrzej, Mitelsztedt Ka-
ziemierz, Kacprzak Kazimierz, 
Zieja Wiesława i Ryszard, Rosz-
czyc Jacek, Zienkiewicz Paweł, 

Mikulak Michał, Wiszowaty 
Kazimierz, Tabaka Zdzisław, 
Wróblewski Tadeusz, Rykacze-
ski Janusz, Niestępcy Jerzy i Ja-
dwiga, Urbanowski Zenon, Ko-
walczyk Regina i Józef, Rusz-
kowski Krzysztof, Piórecki 
Krzysztof, Piętka Edyta Zieliń-
scy Barbara i Mariusz, Zasztoft 
Sebastian, Żebrowski Jacek  
i anonimowi sponsorzy.

T. Parciak
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Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego in-
formuje, że organizuje jesienią dodatkowy kurs 
chemizacyjny, finansowany przez FAPA. Zapra-
szamy osoby, które ukończyły taki kurs w ro-
ku 2010, a wydane zaświadczenia tracą ważność 
wiosną 2015. Kurs będzie jednodniowy i bez-
płatny, odbędzie się 15 października br. Zapisy 

w pokoju nr 6 Urzędu Gminy, u doradcy rolni-
czego Małgorzaty Bielawskiej, te. 692 781 745. Za-
pisujemy także wszystkich chętnych, którzy do 
tej pory nie mieli zaświadczenia, na dwudniowy 
kurs, także bezpłatny, na grudzień.

Małgorzata Bielawska, MODR  
w Krasnosielcu

Kurs Chemizacyjny!
INFORMACJA DLA ROLNIKÓW 
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We wrześniu 1532 miejscowo-
ści z całego kraju przystępują 
do akcji zainicjowanej dwa la-
ta temu przez Prezydenta Rze-
czypospolitej – Bronisława Ko-
morowskiego, pn. „Narodowe 
Czytanie”. W tym roku wybór 
padł na dzieła jednego z najpo-
pularniejszych polskich pisarzy 
przełomu XIX i XX wieku, lau-
reata Nagrody Nobla w dzie-
dzinie literatury z 1905 r. – Hen-
ryka Sienkiewicza. Do tej wspa-
niałej akcji, już po raz drugi, 
włączyła się Publiczna Bibliote-
ka Samorządowa w Krasnosiel-
cu.  Do wspólnego czytania za-
proszono mieszkańców gminy. 
Na naszą propozycję odpowie-
działo 26 osób. Wśród nich by-
li: Przewodnicząca Rady Gmi-
ny – Ewa Grabowska, Wójt – Pa-
weł Ruszczyński, a także: na-
uczyciele, emeryci, młodzież  
i dzieci.

Na miejsce spotkania, z racji 
utrzymującej się od kilku dni 
pięknej pogody, wybrano kra-
snosielcki park. Czytanie trwa-
ło ponad dwie godziny. Uczest-
nicy przygotowali fragmenty 
wszystkich części Trylogii. Ja-
ko pierwsi wystąpili: Mirosław 
Chodkowski, Anna Ryłka i Ja-
kub Kowalczyk, którzy odczy-
tali fragment Potopu, mówią-
cy o wysadzeniu kolubryny 
przez Kmicica podczas oblęże-
nia klasztoru na Jasnej Górze. 
Kolejny fragment, przywraca-
jący cześć Kmicicowi, przed-
stawiła grupa nauczycieli z Ra-
ków: Marzena Orzeł, Małgorza-

ta Regulska, Hanna Biedrzyc-
ka, Agnieszka Mikulak, Teresa 
Kaszuba i Krzysztof Czarnec-
ki. Kolejna odsłona to frag-
ment powieści „Ogniem i Mie-
czem” – dialog Horpyny z  Bo-
hunem, który odczytali: Ma-
ria Kowalczyk, Ewa Grabowska 
oraz Sebastian Jędrzejewski. 
Nie mogło również zabraknąć 
„Pana Wołodyjowskiego”. Z 
zainteresowaniem wysłucha-
liśmy fragmentu, odczytanego  
z ogromną swadą przez Toma-
sza Bielawskiego, Stanisława 
Dąbrowskiego, Marię Rybacką  
i Jakuba Kęszczyka, mówiące-
go o fortelu, który  musiał za-
stosować Zagłoba, aby wy-
ciągnąć Wołodyjowskiego  
z klasztoru. Drugi fragment 
utrzymany w tym samym to-
nie – to oświadczyny Baśki – 
Michałowi. W postaci te wcie-

lili się: Paulina Zduniak, Ja-
kub Szewczak, Ewa Grabowska  
i Anna Ryłka.  Następnie zmie-
niliśmy nastrój i wspólnie z 
czytającym wójtem gminy Paw-
łem Ruszczyńskim przeżywali-
śmy pogrzeb Wołodyjowskiego.
                                                                                                                                                      

Na koniec przeszliśmy do naj-
bardziej znanej powieści Sien-
kiewicza – Krzyżaków. Usły-
szeliśmy z niej 3 fragmenty. Je-
den z nich przedstawiał sce-
nę sprzed zamku w Szczytnie  
i Juranda czekającego na otwar-

cie bram zamczyska, drugi zaś 
wzruszającą scenę śmierci Da-
nuśki. W pierwszym wystąpił 
Tadeusz Kruk ,dzielnie wspo-
magany przez wnuczkę Darię, 
w drugim zaś Agata Wilkow-
ska, Bogusława Więcek i Ma-
teusz Badek. Narodowe Czy-
tanie zakończyliśmy fragmen-
tem oświadczyn Zbyszka Ja-
gience, który odczytali: Alina 
Błaszkowska, Beata Heromiń-
ska, wspomniani już wcze-
śniej Mateusz Badek i Anna 
Ryłka. Wszyscy uczestnicy za-
prezentowali się znakomi-
cie, a niektórzy ujawnili swo-
je prawdziwe aktorskie talenty.                                                                                                                                
Serdeczne podziękowania nale-
żą się wszystkim uczestnikom 
za aktywne włączenie się do te-
gorocznej edycji Narodowego 
Czytania.  
                                                              

Krystyna Wierzbicka-Rybacka

Narodowe czytanie



Na sportowo i nie tylko8

Głos Gminy – Biuletyn Informacyjny Gminy Krasnosielc, miesięcznik rozdawany bezpłatnie. 
Wydawca: Urząd Gminy w Krasnosielcu, 06–212 Krasnosielc, ul. Rynek 40, tel. 29 717-50-73, fax 29 717-50-74, e-mail: 
ugkrasnosielc@post.pl, www.krasnosielc.bipst.pl, www.gminakrasnosielc.pl; Redakcja: redaktor naczelny: Agnieszka Poko-
ra; współpracują: PSP Amelin, PSP Drążdżewo, PSP Raki, ZS Krasnosielc, PBS w Krasnosielcu, Teresa Parciak, Przemysław 
Ferenc, Małgorzata Janowska, Gminny Ośrodek Kultury, Ośrodek Pomocy Społecznej.  
Projekt graficzny pisma, skład i druk: Informedia, www.informedia.pl


