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Drogi Czytelniku!
Masz w rękach pierwszy numer naszego gminnego miesięcznika „Wieści znad Orzyca”. Wierzymy, że pismo to przybliży Ci działalność Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej oraz zachęci do
włączenia się w czynne życie kulturalno-społeczne w naszej gminie. Przekażemy informacje
o planowanych imprezach kulturalnych i sportowych oraz opiszemy ich przebieg. Zamieścimy informacje
Ośrodka Doradztwa Rolniczego o planowanych zebraniach, szkoleniach, spotkaniach dla rolników,
a także przypomnimy o terminach składania różnych wniosków. Zamiarem naszym jest również informowanie o działaniach Pana Wójta i Rady Gminy. Słowem, pragniemy informować o tym, co warto wiedzieć
na poziomie lokalnym.
Nie jesteśmy niczyim ‘organem’ i nie podlegamy nikomu, każdy z Państwa może włączyć się
w naszą działalność.
Nie jesteśmy redaktorami z wykształcenia, ale kieruje nami pasja, ciekawość świata i pragnienie
przekazywania prawdy.
Każdy znajdzie tu coś dla siebie !!!
Często słyszymy „Ja nie wiedziałem, kartka nie chodziła…” - to właśnie w naszych „Wieściach”
przeczytasz, co się ostatnio wydarzyło i co nowego przyniesie kolejny miesiąc.
Zaprezentujemy ciekawych mieszkańców naszej gminy i ich pasje, interesujące wydarzenia
z przeszłości, miejsca warte obejrzenia i legendy. Pragniemy zachować od zapomnienia historię naszych
okolic i naszej społeczności. Znajdziesz tu wywiady i wspomnienia osób znanych i mniej znanych.
Przewidujemy też kącik dla gospodyń z poradami, przepisami i ciekawostkami.
Nasi redaktorzy odnotują wszystkie wydarzenia w gminie. To co cieszy i to co boli. Prosimy
o zgłaszanie lokalnych problemów i kłopotów, razem łatwiej je rozwiążemy. Pokażmy nawet drobne
osiągnięcia i radości! Czekamy na Państwa sygnały.
I oczywiście jesteśmy ogromnie ciekawi, jak nas Państwo odbierzecie? Krytykę przyjmiemy
w pokorze, z nadzieją, że wpłynie na poprawę naszego miesięcznika, a słowa uznania dodadzą nam
skrzydeł!
Przeczytany egzemplarz prosimy oddać sąsiadowi, może on jeszcze nas nie zna?
A więc, do dzieła!
Zespół Redakcyjny

Drogi Czytelniku, na okres Wielkiego Postu życzymy Ci refleksji nad tym, co w życiu
ważne, poczucia bliskości Boga i zwykłej serdeczności ludzkiej na co dzień.
A podczas nadchodzących Świąt Wielkanocnych życzymy radości i nadziei płynącej
ze Zmartwychwstania Pańskiego.
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Czym jest i kiedy powstało
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej ?
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej (Towarzystwo) to organizacja pozarządowa działająca na terenie naszej gminy od 2001 roku. Powstała na bazie Społecznej Rady
Przyjaciół Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnosielcu. W tym to właśnie roku grupa społeczników
współpracujących z tutejszym Gminnym Ośrodkiem Kultury postanowiła założyć stowarzyszenie
mające osobowość prawną, mogące w sposób aktywny promować gminę Krasnosielc na mapie
kultury. 13 maja 2002 roku Towarzystwo zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem 0000110893. Od tej chwili zaczęła się nasza „stowarzyszeniowa przygoda”...
„Kupalnocka”, „Święto Kapusty” i „Przegląd Pieśni Legionowej i Żołnierskiej” to tylko
niektóre tytuły, które na stałe weszły do gminnego kalendarza imprez, a które powstały dzięki
naszej inicjatywie i naszej ciężkiej pracy.
Cóż... dzięki temu wydawnictwu nadarza się okazja, żeby przedstawić się Wam, drodzy
Czytelnicy i zaprosić do wspólnego działania. Wszystkich chętnych do współpracy zapraszamy do
nas, spotykamy się w każdy pierwszy czwartek miesiąca o godzinie 18.00 w Gminnym
Ośrodku Kultury. Tutaj uzyskacie wszystkie niezbędne informacje dotyczące naszej działalności,
naszych planów i naszych potrzeb.
Obecnie Towarzystwo reprezentowane jest przez Zarząd w składzie: Tomasz Bielawski
(prezes), Anna Godlewska (zastępca prezesa), Krystyna Wierzbicka-Rybacka (skarbnik), Urszula
Dembicka i Teresa Mikołajczewska (członkowie zarządu).
Nasze główne cele to:
 umacnianie więzi międzyludzkich mieszkańców Gminy Krasnosielc;
 praca organiczna ludzi związanych z naszą gminą, mieszkających w kraju i zagranicą, ich
integrowanie na rzecz rozwoju gospodarczego, kulturalno-oświatowego i ochrony środowiska naturalnego Gminy;
 ocalenie dziedzictwa kulturowego regionu, a zwłaszcza duchowej i materialnej sztuki ludowej, obrzędów, zwyczajów i obyczajów;
 prowadzenie wszelkiego rodzaju badań dotyczących gminy związanych zarówno z przeszłością, jak i teraźniejszością,
 kreowanie etosu rodziny, tradycji i kultury;
 kształtowanie modelu życia i postaw otoczonych atmosferą zaufania i szacunku.
Drodzy Czytelnicy, rozwój naszej Gminy zależy w dużym stopniu od WAS SAMYCH, dlatego apelujemy o wspólne działanie.
Towarzystwo jest otwarte dla każdego, kto tylko chce coś robić, aby Nam i Wam żyło się
lepiej i ciekawiej.
Prosimy o uwagi, propozycje, pomysły i spostrzeżenia.
TPZK, Krasnosielc, ul.Rynek 39a, tel. (029) 7175205
Czekamy !!!!
Prezes Towarzystwa
Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej
Tomasz Bielawski

„Powtórka z rozrywki” – czyli co słychać w GOK-u
Od kilku już lat Gminny Ośrodek Kultury w Krasnosielcu należy do najaktywniejszych
Ośrodków Kultury na terenie powiatu. Chcemy taką opinię zachować również w 2007 roku, ale na
ile się to uda, zależeć będzie od ilości pozyskanych środków i zaangażowania lokalnej społeczności
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(w GOK-u na pełnych etatach pracują dwie osoby i do 31 lipca jedna osoba zatrudniona w ramach
prac interwencyjnych).
W roku ubiegłym GOK był organizatorem wielu ciekawych imprez kulturalnych, warsztatów i konkursów.
W 2007 roku pomagaliśmy napisać, realizować i rozliczyć dwa projekty w Amelinie
i Grabowie finansowane ze środków grantowych Fundacji Wspomagania Wsi w ramach programu
„Pożyteczne ferie 2007” (łączna kwota dotacji 4.000 zł).
W styczniu zorganizowaliśmy Koncert Kolęd i Pastorałek połączony z występem grupy
teatralnej „Raczki” z PSP w Rakach, a w lutym imprezę obrzędową „Hej zapusty, zapusty” połączoną z występem grupy obrzędowej z Amelina („Darcie pierza”). W imprezie tej wystąpiły
zespoły zapustne z PSP w Krasnosielcu i Amelinie, z Publicznego Gimnazjum w Krasnosielcu oraz
Kabaret „Pięta” działający przy GOK w Krasnosielcu. Ten ostatni reprezentował naszą gminę na
XXVI Przeglądzie Zespołów Zapustnych w Sławęcinie (powiat żuromiński) z ogromnym
sukcesem.
Obecnie przygotowujemy się do realizacji dużego projektu „Od Popielca do Kropielca”,
w ramach którego zostaną przeprowadzone konkursy (na najładniejszą palmę, pisankę i święconkę),
warsztaty plastyczne w PSP Amelin i GOK Krasnosielc (techniki wykonywania pisanek wielkanocnych). Zostanie zorganizowana wystawa pokonkursowa, a także Przegląd Pieśni Wielkopostnej
i Misterium Męki Pańskiej w Amelinie. W dniu 29 marca w GOK-u zostanie również zorganizowany panel dyskusyjny na temat dawnych zwyczajów związanych z okresem Wielkiego Postu
i Świąt Wielkanocnych. Środki finansowe na realizację tego projektu pozyskało Towarzystwo
Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 6.000 zł.
Dyrektor GOK w Krasnosielcu
Urszula Dembicka

Informator samorządowy
Na wstępie kilka podstawowych informacji o strukturze władzy samorządowej w gminie
Krasnosielc.
Najważniejszym organem władzy w gminie jest Rada Gminy - władza ustawodawcza podejmująca
uchwały. Składa się z 15 radnych wybieranych w wyborach powszechnych co 4 lata. Rada wybiera spośród
siebie Przewodniczącego oraz Zastępców.
Rada Gminy pracuje podczas swoich sesji oraz posiedzeń komisji. Zaangażowany Radny poświęca
również wiele swojego czasu między sesjami i posiedzeniami - przygotowując się do nich.
Podczas ostatniego Posiedzenia Rady Gminy w dniu 13 marca podjęto następujące uchwały
w sprawie:
 utworzenia od dnia 1 września 2007 roku Zespołu Szkół w Krasnosielcu, w skład którego wejdą
Publiczna Szkoła Podstawowa w Krasnosielcu wraz z Filią w Pienicach i Publiczne Gimnazjum im.
Jana Pawła II w Krasnosielcu;
 ustalenia stawki ceny wody – od 1 maja 2007 roku 1 m³ wody kosztować będzie 1,50 zł plus VAT;
 przyjęcia programu gospodarowania zasobami mieszkaniowymi Gminy Krasnosielc na lata 20072011 – wykaz budynków do sprzedaży znajduje się w urzędzie gminy,
 powołania skarbnika gminy – od dnia 1 kwietnia 2007 roku funkcję skarbnika gminy pełnić będzie
pani Mirosława Waszczak, zamieszkała w Rżańcu gmina Olszewo-Borki;
 dokonania zmian w budżecie gminy – wykreślono przyjętą na poprzedniej sesji inwestycję w postaci
rozbudowy szkoły podstawowej i gimnazjum w Krasnosielcu (budowa stołówki szkolnej)
wprowadzając w to miejsce modernizację boiska do gry przy szkole średniej;
 przyjęto również informację wójta gminy o:
- gospodarowaniu odpadami na terenie Gminy Krasnosielc,
- powołaniu od dnia 12 marca do dnia 31 grudnia 2007 roku pani Barbary Wandy Pięty na
stanowisko pełniącej obowiązki sekretarza gminy.
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Obecna Rada Gminy rozpoczęła swoją kadencję w dniu 27 listopada 2006 roku, w jej skład wchodzą
następujące osoby:

Lp.

Obecna funkcja
w Radzie Gminy

Imię i nazwisko

1.
2.

Tomasz Olszewik
Robert Kluczek

3.
4.

Stanisław Rawa
Tomasz Kacprzyński

5.
6.

Hanna Kutryb
Szczepan Skrobecki

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Fabian Jóźwiak
Leszek Kubat
Daniel Kacprzyński
Witold Mosakowski
Włodzimierz Pawłowski
Tomasz Szewczak
Krzysztof Waszczak
Sławomir Wilkowski
Zbigniew Żebrowski

Przewodniczący Rady
Zastępca Przewodniczącego Rady
Przewodniczący Komisji ds. oświaty, kultury, zdrowia
i opieki społecznej
Zastępca Przewodniczącego Rady
Przewodniczący Komisji ds. ekonomicznego rozwoju
gminy, rolnictwa i finansów
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Przewodniczący Komisji ds. samorządu,
przestrzegania prawa i porządku publicznego
Radny
Radny
Radny
Radny
Radny
Radny
Radny
Radny
Radny

Jest Radnym
następującą
ilość kadencji
4
3

1
3
1
3
2
1
1
4
2
3
1
1
2

Wójt Gminy to władza wykonawcza. Wybierany jest również w wyborach powszechnych co 4 lata.
W ostatnich wyborach mieszkańcy gminy Krasnosielc wybrali Pana Andrzeja CZARNECKIEGO. Sprawuje
on swój urząd od dnia 1 grudnia 2006 roku.
Ewa Zbrzeska-Zając, Sławomir Rutkowski
Co, gdzie, kiedy ? … Zapraszamy!!!
1. Towarzystwo ogłasza konkurs na najpiękniejszą pisankę, święconkę i palmę wielkanocną. Prace należy
przedstawić w GOK do dnia 25 marca br. Szczegółowych informacji udziela Dyrektor GOK Pani
Urszula Dembicka tel. (029) 717 52 05.
2. W dniu 25 marca 2007 r. o godz. 10:00 od mszy świętej w Kościele w Amelinie rozpocznie się kolejny
„Przegląd Pieśni Wielkopostnych”, zorganizowany w ramach realizacji projektu „Od Popielca do
Kropielca”. Na projekt ten pozyskaliśmy dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego.
3. W dniu 29 marca 2007 r. o godz. 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury odbędzie się panel dyskusyjny,
którego tematem będą „Dawne zwyczaje okresu Wielkiego Postu i Wielkanocy”. Spotkanie
poprowadzi pracownik naukowy Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego z Warszawy - Pani Danuta
Sztych.
4. W dniu 6 kwietnia 2007 r. o godz. 19:00 w Kościele w Amelinie odbędzie się Misterium Męki Pańskiej.
5. Ośrodek Doradztwa Rolniczego przypomina, że od 15 marca do 15 maja 2007 roku są przyjmowane
przez ARiMR wnioski o przyznanie płatności do gruntów rolnych i ONW. Po 15 maja, jednak nie
później niż do 9 czerwca, również można je złożyć, ale wtedy za każdy dzień zwłoki licząc od 15 maja
należna kwota płatności zostanie pomniejszona o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia. Zmiany do
wniosku można składać do 31 maja 2007 roku.
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