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Wprowadzenie
do wydania
październikowego
Pierwsza strona „Wieści” to zwyczajowo
informacje z najważniejszego wydarzenia
kulturalnego w gminie. Zastanawiałem się

długo, czy muzyczna msza w drążdżewskim
kościele z ostatniej niedzieli września to jest
właśnie takie wydarzenie. Ostatecznie stwierdziłem, że dla moich współparafian zdecydowanie tak jest.
Było to niecodzienne przeżycie, choć dla
wiernych z krasnosielckiego kościoła jest ono
już standardem /proszę – jaki relatywizm/.
Dziękuję w tym miejscu pięknie wszystkim,
którzy przyczynili się do wyjątkowości tej

uroczystości. Szczególnie dziękuję scholi
Sursum Corda /W górę serca/ z krasnosielckiej
parafii oraz Panu Cezaremu Kocotowi, który
zaprezentował odczyt o źródłach nazwy miejscowości Drążdżewo - zamieszczamy go
w całości
na
stronie czwartej
tego
wydania
„Wieści”.

ostatniej
kadencji,
ważne
informacje
o ogródkach, podziękowanie, kilka zapowiedzi
oraz ... sporo zdjęć.
Dla tych, co jeszcze nie zajrzeli na forum
http://www.NaszKrasnosielc.tpzk.pl, ślę za-

W październikowym
wydaniu
„Wieści”
możecie Państwo przeczytać także o czym
mówiono na sesji, jak wyglądają inwestycje w
gminie, odrobinę historii naszej małej ojczyzny, jak Urząd Gminy powinien nas mieszkańców informować, o osiągnięciach wyjazdowych naszych seniorów, coś dla refleksji w
związku ze Świętem Zmarłych, życzenia dla
nauczycieli oraz pierwszy nieśmiały głos w
dyskusji nad szkolnictwem, riposta radnych

chętę do aktywnego włączenia się w jego
dyskusje.
Polecam więc „Wieści” zarówno do czytania,
krytykowania, jak i pisania na jego łamach.
Dziękuję także Pani Mirosławie Rakowskiej,
dzięki której udało się nam wydrukować wydanie październikowe „Wieści znad Orzyca”.
Sławomir Rutkowski

Wieści inwestycyjne z gminy
Informacje Pana Pawła Ruszczyńskiego –
pracownika Urzędu Gminy:
1. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami
we wsiach Wola Włościańska i Wola Józefowo. We wrześniu 2007 r. rozpoczęto prace nad
kolejnym etapem wodociągowania Gminy
Krasnosielc. Efektem rozpoczętych prac będzie
wykonanie wodociągu z rur PCV o długości
4 667 mb, a także przyłączy wodociągowych z
rur PE o długości 973 mb (37 szt.). Łączna
wartość inwestycji wynosi 287.589,85 zł. Na
budowę sieci wodociągowej z przyłączami w
ww. wsiach Gmina uzyskała dofinansowanie z
Budżetu Województwa Mazowieckiego w
kwocie 100.000 zł. Odbiór inwestycji nastąpił
29.10.2007 r. Wykonawcą ww. inwestycji była
firma Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ZIEJA” z Łomży.

2. Przebudowa drogi gminnej we wsi Przytuły.
We wrześniu 2007 r. rozpoczęto prace nad
modernizacją drogi gminnej o nawierzchni
żwirowej we wsi Przytuły. Inwestycja, której

łączna wartość wynosi 482.896,50 zł, polega
na wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego o grubości 6 cm, układanej po 3 cm każda,
umocnieniu poboczy kruszywem i oczyszczeniu przepustów. Długość remontowanego
odcinka wynosi 2,074 km.

Z ostatniej Sesji
W dniu 11 października odbyła się XI sesja
Rady Gminy Krasnosielc. W związku z tym, iż
w obecnej chwili przeprowadzany jest remont
Gminnego Ośrodka Kultury, sesja odbyła się
w budynku Urzędu Gminy bez obecności
mieszkańców. W trakcie jej trwania radni
wysłuchali informacji Wójta Gminy z realizacji
zadań, jakie miały miejsce od ostatnich obrad
i zatwierdzili zgłoszone wcześniej uchwały.
Pan Wójt poinformował radnych o następujących zadaniach inwestycyjnych: w dniu
9 października nastąpił odbiór drogi w miejscowości Przytuły. Wybudowano 2074 m
drogi. Zbliża się do zakończenia budowa sieci

Na przebudowę drogi w Przytułach Gmina
uzyskała dofinansowanie z Budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 200.000 zł.
Wszelkie prace drogowe zostały zakończone w
dniu 09.10.2007 r. Wykonawcą ww. inwestycji
była firma DELTA – PRID Sp. z o.o. z Ciechanowa.
3. Remont oraz modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnosielcu.

W połowie września 2007 r. rozpoczęto prace
nad kompleksowym remontem budynku GOK
w Krasnosielcu. Prace remontowe polegać
będą m.in. na: ociepleniu ścian zewnętrznych
budynku metodą „lekko-mokrą”; wymianie
stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej oraz
wewnętrznej; remoncie głowic kominów ponad
dachem oraz renowacji pokrycia dachu; wykonaniu robót remontowych i modernizacyjnych
wewnętrznych; wykonaniu podjazdu dla niepełnosprawnych; modernizacji instalacji elektrycznych wewnętrznych. Łączna wartość

inwestycji wynosi 464.479,47 zł. Na wykonanie ww. prac remontowych Gmina uzyskała
dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego
oraz rozwój obszarów wiejskich” - w kwocie
412.267 zł.
Prace remontowe są prowadzone w dwóch
etapach i zostaną zakończone:
wodociągowej we wsiach: Wola Józefowo
i Wola Włościańska. Zwiększyła się do
42 liczba chętnych do korzystania z gminnej
sieci wodociągowej w tych miejscowościach.
Trwa remont GOK. Zakończenie pierwszego
etapu ma nastąpić 15 grudnia po wymianie
stolarki okiennej i drzwiowej, ociepleniu budynku i malowaniu dachu. Zakończony został
remont Publicznego Samorządowego Przedszkola w Krasnosielcu wraz z ogrodzeniem.
Nastąpiła też wymiana podłogi i podwieszenie
sufitu w Publicznej Bibliotece Samorządowej
w Krasnosielcu. Wójt poinformował także
o otrzymaniu z budżetu Województwa Marszałkowskiego
95 500
złotych
z przeznaczeniem na zakup samochodu stra2

- do 15.12.2007 r. – roboty zewnętrzne,
- do 15.05.2008 r. – roboty wewnętrzne. Wykonawcą ww. inwestycji jest firma P.H.U.
BUDOMUR z Pułtuska.

4. Termomodernizacja budynku Przedszkola
oraz remont ogrodzenia placu przedszkolnego
w Krasnosielcu. W sierpniu 2007 r. rozpoczęto
prace nad remontem budynku Przedszkola w
Krasnosielcu. Prace remontowe polegać będą
m. in. na: izolacji ścian fundamentowych wraz
z ich odgrzybieniem; ociepleniu ścian zewnętrznych budynku metodą „lekko-mokrą”;
rozebraniu starego ogrodzenia i wykonaniu
nowego (słupy z cegły klinkierowej oraz przęsła z blachy powlekanej). Łączna wartość
inwestycji wynosi 116.207,14 zł. Na wykonanie ww. prac remontowych Gmina uzyskała
dofinansowanie z Budżetu Województwa
Mazowieckiego w kwocie 57.741 zł.

Wszelkie prace remontowe zostały zakończone
15.09.2007 r. Wykonawcą ww. inwestycji była
firma Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MAREX” z Ostrołęki.
Tekst oraz zdjęcia autorstwa Pana
Pawła Ruszczyńskiego

żackiego dla OSP w Krasnosielcu. Cała kwota
inwestycji to 192 600 złotych.
W związku z planowanym remontem mostu
Wójt zwrócił się do radnych o wyrażenie opinii
co do możliwości jego zamknięcia na czas
remontu (4-5 miesięcy). Z taką prośbą zwrócił
się Zarząd Dróg Wojewódzkich i firma, która
wygrała przetarg. Po dyskusji radni nie wyrazili na to zgody, twierdząc, że proponowany
wcześniej ruch wahadłowy jest dla mieszkańców najlepszym rozwiązaniem.
Uchwały, jakie radni podjęli w trakcie XI
sesji, to: „Uchwała w sprawie powołania
uczelni typu państwowego na terenie miasta
Ostrołęki”, „Uchwała w sprawie określenia
szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pienięż-

nych Gminy oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów
ustawy – Ordynacja podatkowa oraz wskazania
organu do tego uprawnionego”, „Uchwała w
sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/194/06
Rady Gminy Krasnosielc z dnia 26 lipca 2006
r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy
Krasnosielc za I półrocze”, a także uchwałę w
sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w
2007 r.
W wolnych wnioskach Przewodniczący Rady
przedstawił radnym pismo Państwa Mikulaków, rozpatrywane już przez komisję finansów, a dotyczące sprzedaży działki nr 48/3 w
obrębie geodezyjnym Krasnosielc, na ulicy
Młynarskiej. Jej kupnem zainteresowane są
dwie strony: Państwo Mikulakowie i Państwo

Rakowscy. Pan Wójt przedstawił radnym mapę
z propozycją podziału wymienionej działki.
Nadmienił, że podział jest przedłużeniem
obecnej linii granicznej. Wspomniał też, że
wójt Glinka podpisał pismo, w którym zabezpiecza prawo pierwokupu całej działki Państwu
Mikulakom. Zaproponował zakup każdej ze
stron gruntu wynikającego z podziału z jednoczesnym odstąpieniem przez nie paska gruntu
od strony ul. Młynarskiej w celu jej poszerzenia. Podniosłoby to stan bezpieczeństwa na tej
ulicy. Po pytaniach radnych, wyjaśnieniach
złożonych przez wójta i dyskusji radni zaakceptowali podział gruntu zaproponowany przez
Wójta.
Innym z poruszanych wniosków była prawidłowa praca Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej na gminnej targowicy.

Z głosów radnych wynikało, że nie na każdym
jarmarku są pobierane odpowiednie opłaty.
Postanowiono urealnić stawki, wykonać tablicę
z wysokościami opłat i egzekwować od
ZGKiM rzetelne ich pobieranie.
Zgłoszono też wniosek komisji oświaty, by
rozpocząć procedurę likwidacji szkoły w Pienicach, która jest filią Publicznej Szkoły Podstawowej w Krasnosielcu. Przyczyną jest mała
liczba uczniów uczęszczająca do tej szkoły.
Na zakończenie obrad XI sesji Rady Gminy
Krasnosielc zatwierdzono protokół z obrad
poprzedniej sesji.

Informacja publiczna cd.

widłowe funkcjonowanie odpowiada Wójt.
Wpisy do biuletynu są nieregularne, tzn. nie są
wpisywane w dniu powstania informacji, ale
często „hurtem” (np. w maju 2007r. informacje
ze stycznia i kwietnia). Zdarzyły się także
pomyłki: pod hasłem związanym z budżetem
gminy w 2007 r. znajduje się informacja
o udzielonych podatnikom ulgach i umorzeniach podatku w 2006 r., a w „wykazie podatników...” znajduje się budżet, ale za 2006r.
Brakuje kilku numerów zarządzeń Wójta oraz
uchwał Rady Gminy. Uchybień jest jeszcze
więcej, ale w niniejszym artykule chodzi
o wskazanie zjawiska. Z wymienionych na
wstępie podstaw prawnych istnienia i funkcjonowania BIP wynika, że niemalże cała praca
władzy publicznej powinna mieć odzwierciedlenie w informacji publicznej, ponieważ jest
to działanie jawne. Niektóre informacje na
mocy innych ustaw muszą być utajnione (np.
dokumenty odnośnie do obronności) i wtedy
następuje wyłączenie jawności informacji
publicznej. W BIP musi być wtedy podany
„zakres wyłączenia, podstawa prawna wyłączenia jawności oraz wskazuje się organ lub
osobę, które dokonały wyłączenia...” (art.8 pkt
5).
II. Tablice informacyjne. O ile omówiony
ogólnie BIP dostępny jest dla części naszego
społeczeństwa (trzeba mieć komputer i podłączenie do internetu), o tyle tablice informacyjne dostępne są dla każdego, kto szuka wiedzy o bieżących sprawach. Jedna tablica znajduje się na I piętrze w budynku Urzędu Gminy
i na niej najczęściej umieszczane są bieżące
informacje. Praktycznie dostęp do tych infor-

macji wymaga od mieszkańców codziennego
wchodzenia na I piętro i sprawdzania co nowego. Wiadomo, że ten fakt ogranicza dostęp do
informacji, bo większość obywateli nie ma
czasu na ”wbieganie” na to piętro. Druga tablica stojąca obok budynku Urzędu Gminy jest
sporadycznie aktualizowana i nie zawiera
wszystkich danych, co ta na I piętrze. Tablice
w poszczególnych miejscowościach też zawierają mało aktualnych informacji.
III. Wstęp na posiedzenia organów władzy
publicznej pochodzących z powszechnych
wyborów jest bezpłatny i każdy ma prawo
wejść na sesję Rady Gminy oraz posiedzenie
Komisji Rady, aby pozyskać bieżące informacje, a także móc poobserwować, czy wybrany
przez niego radny spełnia jego nadzieje związane z wyborem. Ogłoszenie o sesji zazwyczaj
ukazuje się na tablicy obok budynku UG
i zawiera tematykę obrad. Natomiast brak jest
informacji o terminach i tematyce posiedzeń
Komisji Rady.
Podsumowując temat, stwierdzam, że
posiadamy wszystkie wymagane prawem
nośniki informacji publicznej, tylko ich
wykorzystywanie jest jeszcze ułomne, a tym
samym niezgodne z duchem ustawy.
Wierzę, że nasza, wybrana przez nas władza samorządowa, pracując dla naszego
dobra będzie o swoich działaniach rzetelnie
informować, wzbudzając u wyborców poczucie zaufania i szacunku dla niej.

− Natalia Szymańska – PSP w Krasnosielcu,
konkurs „Lubię siebie”
− Elżbieta Tupacz – PSP w Drążdżewie, konkurs „Lubię ruch”
− Cezary Grabowski - PSP w Krasnosielcu,
konkurs „Lubię ruch”
− Emilia Grzeszczyk - Gimnazjum, konkurs
„Poznaję siebie i innych”
− Paulina Grabowska – Gimnazjum, konkurs
„Napisz do Marka Kamińskiego”
− Adrian Wnuk - Gimnazjum, konkurs „Lubię
sport”
W konkursach zespołowych wyróżniono
klasę IIa z PSP w Krasnosielcu - wychowawca
Pani Anna Chodkowska, konkurs „Wiem

i umiem”, klasę Ib z Gimnazjum, wychowawca
Pani Małgorzata Piórecka, konkurs „Sprawdzam i wybieram” oraz klasę IId Gimnazjum,
wychowawca Pani Joanna Wiśniewska, konkurs „Sprawdzam i wybieram”.
Konkursy cieszyły się dużym zainteresowaniem. Dyplomy oraz nagrody otrzymali
również uczniowie, których prace zostały
wyróżnione w podsumowaniu gminnym.

Czy źródła informacji publicznej w naszej
gminie spełniają swoje zadania? Odpowiedź:
niezupełnie.
I. BIP (Biuletyn Informacji Publicznej) Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do
informacji publicznej oraz aktualne Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18.01.2007 r. w sprawie BIP
wyraźnie wskazują na prawa obywateli i obowiązki organów władzy w zakresie dostępu do
informacji publicznej. Art 3 ww. ustawy brzmi:
”1. Prawo do informacji publicznej obejmuje
uprawnienia do: 1) uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego,
2) wglądu do dokumentów urzędowych,
3) dostępu do posiedzeń kolegialnych organów
władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów. 2. Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej
zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych”. Art. 4 pkt 1 ”Obowiązane do udostępnienia informacji publicznej są władze
publiczne oraz inne podmioty wykonujące
zadania publiczne...”. W naszej gminie władzą
publiczną jest Rada Gminy i Wójt, sami sobie
tę władzę wybieramy w wyborach samorządowych (raz na cztery lata). Mamy prawo
do uzyskiwania rzetelnej, bieżącej informacji o
jej działaniu. Służy temu między innymi BIP
(www.krasnosielc.bip.tc.pl), za którego pra-

Kampania
„Zachowaj Trzeźwy Umysł”
Zakończyła się szósta edycja ogólnopolskiej
kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, organizowana pod patronatem Ministra Edukacji
Narodowej i Ministra Sportu.
W ramach kampanii przeprowadzono 5 konkursów indywidualnych oraz 2 konkursy zespołowe. Organizatorzy dokonali oceny prac
konkursowych. Wśród laureatów są również
uczniowie z naszej gminy. Wyróżnieni otrzymali nagrody specjalnie przygotowane na finał
kampanii – gry dydaktyczne, puzzle i kroniki.
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Zbigniew Żebrowski

Ewa Zbrzeska-Zając

Stanisława Gołaszewska,
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Krasnosielcu

Głos w dyskusji o oświacie
Sprawdzian zewnętrzny po szkole podstawowej piszą co roku uczniowie klas szóstych.
Wyniki sprawdzianu nie mają wpływu na
oceny końcowe uczniów z poszczególnych
przedmiotów, ale przystąpienie do sprawdzianu
jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej, a tym samym rozpoczęcia edukacji
w gimnazjum. Sprawdzian klas szóstych jest
doskonałym miernikiem wiedzy i umiejętności
uczniów po sześcioletniej edukacji. Sprawdza
pięć umiejętności kluczowych, takich jak:
czytanie, pisanie, rozumowanie, korzystanie
z informacji oraz wykorzystywanie wiedzy
w praktyce.
To, jakie wyniki osiągną uczniowie, uwarunkowane jest wieloma czynnikami:
predyspozycjami umysłowymi uczniów /wrodzone zdolności .../,
− odpowiednio dobranymi programami i podręcznikami (dostosowanymi do poziomu
wiedzy i umiejętności uczniów oraz ich zainteresowań),

Historia nazwy
„DRĄŻDŻEWO”

Drążdżewo1 – skąd nazwa wsi, pytają od
dawien dawna jej mieszkańcy.
Współczesna nauka o nazwach geograficznych przynosi odpowiedź prostą i trafną.
W 1957 roku Karol Zierhoffer opublikował
książkę pt. Nazwy miejscowe Północnego
Mazowsza. Drążdżewo pochodzi od staropolskiej nazwy osady DRZĄŻDŻ. W języku
staropolskim mianem drzążdż lub drzażdż
określano drzazgi, chrust, gałęzie, chwasty
i trząski naniesione przez wezbrane potoki,
strumienie lub fale po obfitym deszczu czy
gwałtownych roztopach i osadzane na obrzeżach „roboczego koryta”. Rzeki nie były wówczas regulowane. Oboczność przyrostkowa
„ewo” używana była od XII wieku i dostosowana do innych miejscowości, jak Gąsewo, Sypniewo, Karniewo.
Historia podaje parę dat, kiedy już odnotowano brzmienie nazwy Drążdżewo:

− stosowanymi metodami i formami pracy
z dziećmi,
− zainteresowaniem rodziców edukacją swoich
dzieci,
− stopniem wykorzystania przez szkołę wcześniej osiągniętych wyników w dalszej pracy
dydaktycznej w celu podniesienia jakości
pracy szkoły,
− liczebnością klas, bazą lokalową i dydaktyczną placówki, wykwalifikowaną kadrą
pedagogiczną,
− codzienną, systematyczną, żmudną pracą.
Wszystkie wyżej wymienione czynniki
w mniejszym lub większym stopniu mają
wpływ na wyniki osiągane przez szkołę. Wysokie wyniki ze sprawdzianu uzyskiwane przez
kolejne lata utwierdzają w przekonaniu, że
nauczyciele dokonali właściwego wyboru
programów i podręczników. W stosunku do
uczniów dobrali i stosują odpowiednie metody
i formy pracy.
Teresa Kaszuba

przemilczała wspaniałe wyniki uczniów ze
szkoły, której jest Szefem. Uczniowie tej szkoły od wielu lat są liderami na terenie gminy
w egzaminie szóstoklasisty. Jest to sukces ich
samych - ich zdolności i pracowitości, pedagogów oraz rodziców. Cokolwiek by jednak nie
powiedział, to wychowawca klasy oraz właśnie
dyrektor ma największy wpływ na atmosferę
i skuteczność pracy szkoły.
Pani Zofia Dominik /prywatnie moja teściowa/ - wychowawczyni Pani Dyrektor, wspomina: cyt. „Tereska była zawsze bardzo sumienną
i pracowitą uczennicą” - widać tak już Pani
Kaszubie zostało.
Gratuluję świetnych wyników i pracowitości.
Składam w tym miejscu serdeczne życzenia
wszystkim pracownikom oświaty. Abyście,
Kochani, z radością każdego dnia podejmowali
wyzwania wychowawcze, a uczniowie widzieli
w was autorytety - teraz i gdy już będziecie na
emeryturze.
Sławomir Rutkowski

Od redakcji: Pani Teresa Kaszuba – Dyrektor
Szkoły Podstawowej w Rakach, elegancko
w roku 1425 pisano DRZANSDZEWO,
w 1427 – DRZANSDZEWA,
w 1512 – DRAZASDZEWO,
w 1517 – DRASZDZEWO,
w 1567 – DRZĄŻDŻEWO,
również w roku 1567 – DRZĄZDZEWO.
Pamiętam, że jeszcze w czasie moich chłopięcych lat niektórzy mieszkańcy mówili
DRZĄZDZEWA. Podobnie DRZĄZDZEWA
wymawiali moi koledzy szkolni. Kolegom nie
uchodziło wymawiać Drzązdzewa. Zawstydzali
ich sami nauczyciele, przyuczając do wymawiania urzędowej nazwy Drążdżewo. W ten
sposób zatracona została staropolska nazwa
osady DRZĄŻDZ lub DRZĄZDZEWO, tak

jak nazywała się w wieku XVI i wcześniej.
Charakterystyczne dla naszej osady duże
ilości drzążdżu dostarczała obszerna dolina
Orzyca. Tu pracowały liczne kolonie bobrów,
które odgryzały masy gałęzi z obalonych pni
drzew i zarośli. Dolina szeroka na około 700 m
i bardzo długa, sięgająca Jednorożca, a nawet
4

dalej, zwężała się do około 200 m na wysokości później wzniesionego kościoła w Drążdżewie. Wezbrane wody osadzały tu, jak na
tamie, złogi drzążdżu, czyli gałęzi, chrustu,
sitowia i traw. Tworzyło to charakterystyczne
zwałowisko, od którego poczęła się staropolska
nazwa wsi Drążdżewo. Drzążdż ułatwiał następnie przejście przez rzekę, przepędzanie
zwierząt i przejazd. To wygodne przewężenie
doliny Orzyca pozwoliło na zlokalizowanie
ważnej przeprawy przy skrzyżowaniu gościńców. Tu mieściła się dawna krzyżówka, przy
której następnie wzniesiono kościół pw. św.
Izydora. Resztki mostu drewnianego, na palach
użytkowano jeszcze do około 1979 roku. Następnie, po regulacji Orzyca, wybudowano
w pobliżu żelbetową tamę rzeczną.
O starożytności przeprawy świadczy też
osadnictwo. Odkryte przez autora w roku
1952, nieopodal przeprawy, resztki glinianych popielnic i partykuł2 kostnych umiejscawia cmentarzysko ciałopalne kultury
łużyckiej z około 3,5 tys. lat temu. Cmentarzysko znajduje się około 600 m na północ
od przeprawy po stronie Wólki Drążdżewskiej. Odkryli je – i jednocześnie zniszczyli
– piaskarze, którzy dostarczali piasek na
budowę grobli Drążdżewo – Baranowo
około 1913–1915 roku. Obecnie piaszczysta skarpa nadrzeczna nosi ślad obszernego
wyrobiska, dziś już zalesiony /las Państwa
Ładów i Bąkowskich/.
Bliżej od przeprawy, na piaszczystej
wydmie, pozostałe kamienie świadczą
o kulturze wczesnośredniowiecznych grobów kamiennych z XI wieku.
Jak publikuje Muzeum Archeologiczne
w roku 1983, na terenie Drążdżewa Nowego, p. Tadeusz Zadrożny znalazł i udostępnił Muzeum topór kamienny z okresu
młodszej epoki kamienia, około 5 tys. lat
temu.
1 – wyrażam szczególna wdzięczność panu prof.
Michałowi Kondratiukowi, kierownikowi Katedry
białoreutenistyki Uniwersytetu w Białymstoku za
wskazanie mi stosownej literatury przedmiotu.
2 – cząstka.

Cezary Kocot

Modlitwy polne Drążdżewa
Pierwsze wzmianki o wsi Drążdżewo pochodzą już z roku 1386. Wiadomo, że w XII wieku
czynna tu była kuźnica żelaza. Nazwa wsi
może mieć pochodzenie kulturowe od powszechnie niegdyś stosowanego wydrążania
kłód drewnianych w celu wytworzenia różnych
pojemników, a także uli dla pszczół. Może być
to również nazwa dzierżawcza od jakiegoś
przekręconego imienia Drożdż lub Drozd .
Jednym z najciekawszych i niezwykle sugestywnych elementów drążdżewskiego krajobrazu jest świat kapliczek i krzyży przydrożnych. Krzyż, kapliczka organizują naszą przestrzeń nadając jej znaczenie; nasz świat jest
wszakże światem symboli – czyniących go
zrozumiałym. Nie omijajmy ich obojętnie.
Wrośnięte w nasz krajobraz, przypominają
o istotnych wydarzeniach, intencjach, prośbach
i żalach. Wznoszone w miejscach szczególnych, nieprzypadkowych, strzegą granic naszego oraz obcego nam świata, czuwają nad naszym bezpieczeństwem.
W Drążdżewie jest krzyż przydrożny żelazny
z końca XIX wieku z nową tablicą upamiętniającą miejsce grobu Edwarda Rolskiego, dowódcy oddziału powstańczego z 1863 roku.
Pomnik ku czci powstańców poległych
w bitwie pod Drążdżewem, odsłonięty w 1928
roku, a także kopiec mauzoleum ku czci poległych i pomordowanych w latach 1939–1944.
Wiele krzyży w Polsce wiąże się z tragicznymi
wspomnieniami powstań i wojen. Zewnętrzną

Dlaczego
Wszystkich Świętych?
Listopad jest wyjątkowym miesiącem.
W jesiennej atmosferze obchodzimy uroczystość, która gromadzi
nas, nasze rodziny przy
grobach bliskich. Większość z nas myśli, że jest
to dzień wspominania
wszystkich, którzy odeszli do wieczności. Jednak ten dzień, jak wskazuje nazwa, jest poświęcony zmarłym świętym.
Świętość jest zadaniem
dla każdego chrześcijanina. Jest warunkiem zbawienia. Tylko święty
po śmierci może oglądać Boga twarzą w twarz.

formą uczczenia tych przedmiotów kultu religijnego są wieńce, dekoracje z zieleni, świece.
Tak jest również w Drążdżewie.
Natomiast nikt, podobnie jak we wszystkich
tego typu miejscach, nie odwiedza ani nie stroi
w kwietne wieńce murowanej kapliczki przydrożnej, wzniesionej w związku z epidemią
cholery, która zbierała śmiertelne żniwo pośród
mieszkańców okolicznych terenów. Kapliczkę
tę głuszy bujny chwast i dzikie krzewy.
W sąsiedztwie nikt nie śpiewa nawet pieśni
nabożnych. Panuje tu cisza i strach zabobonny,
by rozgwarem życia niechcący nie zbudzić
gdzieś w pobliżu uśpionej śmierci. Ze starego
napisu umieszczonego na kamiennej tablicy
ulatuje w niebo błaganie „jęczących i płaczących na tym łez padole”: Ofiara Najwyższemu
na ubłaganie Majestatu o zwolnienie plagi
grasującej Cholery w Roku 1831.
Od połowy XIX wieku wystąpiło, nieznane
wcześniej, zjawisko masowego fundowania
krzyży i kapliczek przydrożnych przez chłopów. Miały one nie tylko charakter kultowy
i religijny; były także pomnikami upamiętniającymi dobrodziejstwo własności ziemi, ale
też znakiem istnienia poszczególnych rodzin
chłopskich. Do dziś taką, nie zawsze już tak
czytelną jak dawniej funkcję, spełnia graniastosłupowa kamienna kolumna, zwieńczona figurą
Matki Boskiej postawiona w 1924 roku we wsi
Drążdżewo Małe. Na kolumnie wyryte są
napisy: F.S.S. (fundator Stanisław Sztych –
mój dziadek) oraz drugi, ledwie widoczny:
Maryjo niepokalanie poczęta módl się za nami.
Święty to osoba przygotowana do obcowania z
Bogiem. Kościół pamięta o świętych, którzy
byli wyjątkowymi postaciami, dokonali wielkich dzieł. Jednak jest jeszcze więcej świętych,
którzy w cichości swego życia żyli zgodnie z
Ewangelią. 1 listopada wspominamy świętych
dziadków, ojców, matki, dzieci, ludzi różnego
wieku i zawodu, którzy trudzili się w życiu,
znosili je z godnością i na co dzień szukali
Boga. Ilu spośród naszych bliskich w heroiczny sposób przeżywało cierpienie, bezinteresownie pomagało słabym, karmiło głodnych.
Ilu z nich w trudnych czasach ze wszystkich sił
broniło wiary, krzyża i godności człowieka
wierzącego! To właśnie oni, bez procesu kanonizacyjnego zostali świętymi. Świat nigdy się o
nich nie dowie. Zna ich tylko Bóg. Kościół już
w pierwszych wiekach pamiętał o tysiącach
gorliwych chrześcijan, którzy oddawali swoje
życie za wiarę. Wskazywał tych bezimiennych
męczenników jako świętych, mówił o nich, że

Nasi seniorzy w Goworowie
Na zaproszenie Gminnego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji w Goworowie, powiatu
ostrołęckiego oraz Towarzystwa Przyjaciół
Goworowszczyzny,
czyli
organizatorów
IV konkursu „Więcej życia w życiu. Tradycje
Kulinarne Seniorów”, 17 października do
Goworowa udała się grupa 10 osób z Krasnosielca, Niesułowa i Grabowa. Kobiety zawiozły 7 produktów na konkurs, a poza tym pojechały podpatrzeć co się dzieje u sąsiadów. W
pięknie udekorowanej sali restauracji „IzaDora”, za zastawionymi suto stołami zasiadło
ponad sto osób. Byli członkowie Klubu Senio-

ra, przedstawiciele władz gminnych i powiatowych oraz, tak jak my, goście z innych
gmin. Komisja oceniła 37 produktów w 4 ka5

Święta patronka miała określone zadania opiekuńcze nad gospodarstwem, czuwała też nad
bezpieczeństwem i zdrowiem rodziny fundatora i wszystkich mieszkańców okolicy. Niewielkie ogrodzenie, składające się z czterech
kamiennych słupków połączonych metalowymi
rurkami, stanowi barierę wyznaczającą podział
na sacrum i profanum, a także wskazuje możliwość przejścia z jednej strefy do drugiej.
Zatem kapliczki i krzyże są niezwykłymi
pomnikami kumulującymi ludzkie losy. Są
rozsianymi w krajobrazie drążdżewskim modlitwami polnymi wystruganymi w drewnie lub
wykutymi w kamieniu. Wraz z przekazywanymi z pokolenia na pokolenie dramatycznymi opowieściami o tragicznych lub
bardzo szczęśliwych wydarzeniach - wpisane
w drążdżewskie przydroża kapliczki - są świadectwem kulturowego krajobrazu wsi.
Danuta Sztych
P.S. Ponieważ Drążdżewo jest moją ukochaną
rodzinną wsią, nietrudno się domyślić, z jak
wielką radością przyjęłam propozycję napisania artykuliku do naszego miesięcznika. Dziękuję za to bardzo panu Tomaszowi Bielawskiemu i mam nadzieję, że pozwolicie mi,
Drodzy Czytelnicy, na kolejne krótkie teksty
o kulturze regionu.

są świadkami Jezusa Chrystusa. Święci to
osoby, które odgrywają ważną rolę w życiu
zwykłego chrześcijanina. Przecież każdy z nas
szuka wzorów, przykładów, które poprowadziłyby nas do bardziej doskonałej formy życia.
Wpatrując się w ich życie, jesteśmy bardziej
zmotywowani, aby wieść ewangeliczne życie.
Niech zatem pamięć i modlitwa do wszystkich
świętych „anonimowych” przypomina nam
o naszym przeznaczeniu. Niech nas wspierają
na drodze do bardziej chrześcijańskiego życia.
Niech ta uroczystość odświeży w nas świadomość, jakie jest nasze przeznaczenie. Jest
nim życie wieczne, a te nasze dzisiejsze troski
i plany niech nie przysłonią prawdy o życiu
wiecznym. Tam jest nasz dom. Tam jest miejsce przygotowane dla każdego z nas. Czy
chcesz je zająć?
ks. dr Marek Jarosz
Katolicki Uniwersytet Lubelski
tegoriach. Musimy się pochwalić, że w kategorii „Potrawy mięsne i półmięsne” II miejsce
zajęła „Kasza z grzybami po staropolsku”,
przygotowana przez Teresę Mizerek z Niesułowa. Wszystkie dania, które przyjechały
z naszej gminy, zostały wyróżnione, a ich
autorki otrzymały nagrody rzeczowe. W tym
czasie na sali trwała huczna biesiada, tańce,
wspólne zabawy i śpiewanie. Seniorzy pokazali, że potrafią się świetnie bawić. A nasze
panie mają już pomysł, żeby i w naszej gminie
zrobić podobne spotkanie przy daniach tradycyjnych przed Świętami Bożego Narodzenia.
Małgorzata Bielawska

Listopad - dosyć ponury miesiąc w naszym
kalendarzu. Budzisz się rano - jeszcze ciemno,
wracasz z pracy - już ciemno, święta - dopiero
za miesiąc, do wiosny jeszcze „marne” sześć
miesięcy (ale budujący początek – ciekawe, co
naczelny na to? Ostatnio chwalił, że tak na
wesoło…). Należałoby się zastanowić nad
jakąś rozrywką, która skróciłaby ten dosyć
długi czas oczekiwania na lepsze (czytaj: przyjemniejsze) dni. Niestety, dobre i pożyteczne
pomysły na jesienne szarugi mogę przedstawić
tylko tym, którzy lubią grzebać w ziemi (oj, nie
są to grabarze) i kochają rośliny, a więc moim
drogim działkowiczom!
Nie wiadomo jeszcze, jaką aurę zaserwuje
nam tegoroczny listopad, ale powinniśmy
wykorzystać każdy dzień bez śniegu i mrozu
na przygotowanie naszego ogrodu do zimy.
Najlepiej zacząć od porządków. Wszystkie
kwiaty jednoroczne idą do kompostownika,
chyba że pogoda sprzyjała i można zebrać
nasiona. Kwiaty sadzone z bulw (dalie, bego-

nie, kanny, frezje, jaskry) obcinamy zielone
części (begonie możemy obciąć wtedy, gdy jej
liście troszkę przemarzną), wykopujemy
i chowamy do piwnicy. Pomieszczenie nie
powinno być zbyt ciepłe, bo bulwy wyschną.
Można je przesypać żółtym piaskiem, podobnie
jak to się robi z marchwią. Warto łaskawym
okiem spojrzeć na te gatunki roślin, które
w mrozy i zawieruchy będą musiały dzielnie
trwać na swoich stanowiskach. Myślę tu
o hortensjach, różanecznikach, magnoliach,…
Te rośliny, gdyby umiały fruwać, to na pewno
zabrałyby się razem z bocianami do ciepłych
krajów. One zdecydowanie nie cierpią naszych
zim! Okrywajmy je więc, pamiętając, że np.
folia zupełnie się do tego nie nadaje, natomiast
bardzo dobrze sprawdza się tektura falista.
AGROWŁÓKNINA - to jest świetny materiał
do okrywania roślin, który chciałabym Wam
polecić. Niektórzy z Was już ją znają, choćby
z upraw wiosennych. Występuje ona w różnych grubościach - nas interesuje teraz agrowłóknina zimowa, która bardzo skutecznie
chroni rośliny przed mrozem i wiatrem (sama
sprawdziłam - jest na tyle gruba, że zimowe
szarugi nie poszarpały jej, więc można ją wykorzystać powtórnie). Nie możemy jednak
przesadzać z tym otulaniem, ponieważ musimy
zawsze brać pod uwagę stanowisko, na jakim
rośnie dana roślina (np. pomiędzy wyższymi
iglakami lub w zacisznym kącie), a także warunki pogodowe (gdy nie spodziewamy się
dużych mrozów). Wtedy rozważmy, czy
w ogóle warto otulać?
Nie mogę nie wspomnieć o królowych naszych ogrodów - o różach! Aby nam pięknie
zakwitły w przyszłym roku, musimy porządnie
zabezpieczyć je przed mrozami. Na początku
musimy róże przyciąć. Są dwie szkoły cięciatniemy jesienią lub wiosną. Przetestowałam
obydwie - efekt ten sam, więc jak kto woli.
Róże wielkokwiatowe i rabatowe obcinamy
nad zdrowym, widocznym oczkiem, zostawiając ok. 15-20 cm pędów. Jeśli chodzi o róże
pnące, to zależy jak duży jest krzew. Przez 2-3
lata po posadzeniu możemy zrezygnować
z cięcia, ale gdy róża słabo się rozkrzewia, to
możemy zastosować radykalne cięcie. Gdy już
krzewy obetniemy (lub nie), należy je okop-

czykować, tzn. usypać z ziemi kopczyk dookoła róży, aby zakrył ok. 10-12 cm pędów. Jeśli
chodzi o okrywanie, to najlepsze do tego są
gałązki sosnowe.
O tej porze roku musimy się rozstać z naszymi roślinami balkonowymi, które zakończyły swoje kwitnienie. Niekoniecznie muszą one
wylądować na śmietniku, ponieważ np. pelargonie czy to zwisające, czy stojące (tzw. muszkatle) możemy wstawić do piwnicy, oczywiście z dostępem do dziennego światła. W wolnej chwili możemy przygotować z nich sadzonki, które wiosną będą zdobić nasze balkony i parapety. Przed rozpoczęciem prac warto
zaopatrzyć się w sklepie ogrodniczym
w UKORZENIACZ - jest to preparat, najczęściej w formie proszku, który zapobiega rozwojowi chorób grzybowych na naszych sadzonkach i pozwala bardzo szybko wytworzyć
im system korzeniowy. Ukorzeniacze dostępne
są w różnych kategoriach, w zależności od
rośliny, jaką chcemy ukorzenić: „Z” - do roślin
zielonych (wszystkie kwiaty domowe i ogrodowe o zielonej łodydze), „PZ” - do roślin
o delikatnie drewniejącej łodydze (róże lub
inne krzewy kwitnące) i „D” - do roślin zdrewniałych (iglaki). Gdy jesteśmy zaopatrzeni we
wszystko, co nam potrzeba, bierzemy się do
roboty. Oskubujemy rośliny z pięknych, zielonych wierzchołków pędów, przygotowujemy
doniczki ze świeżą ziemią, końcówki sadzonek
obsypujemy ukorzeniaczem (bez zwilżania
wodą) i wsadzamy do ziemi. Teraz należy
tylko zadbać o odpowiednią wilgotność podłoża (nie za mokro) i dobre światło (nie za ostre)
i wszystko powinno się udać!
No i kto powiedział, że zimą leniuchujemy
i nudzimy się? Przyjdą jednak takie dni, gdy
zasypie nas śnieg i ściśnie mróz, wtedy otuleni
w ciepły koc i popijając gorącą herbatę z sokiem malinowym będziemy oglądać ulubiony
serial lub ekscytować się rozgrywkami na
naszej scenie politycznej (a chyba będzie
czym), czego Państwu i sobie tego życzę! Aby
do wiosny!!!
mgr inż. Iwona Pogorzelska

„Treningi” na
krasnosielckich błoniach

poradzić. Bo problem jest gówniany i to dosłownie!!! Jest ogrodzony teren do wypasu
bydła. Dlaczego krowy chodzą po boisku?

Klub sportowy Olimpia Krasnosielc pozyskał
w swoje szeregi nowych zawodników. Wysokość transferu jest owita wielką tajemnicą
i nikt nie chce w tej sprawie zabierać głosu.
Zawodnicy pochodzą z trzech lokalnych „kuźni
talentów”, o czym świadczą numery umieszczone niekoniecznie na koszulkach. Nowi
„sportowcy” bez względu na warunki pogodowe, codziennie od rana do wieczora żmudnie
„trenują” na boisku na krasnosielckich błoniach, ćwicząc chód, biegi, skoki przez przeszkody i rzut dyskiem (czytaj plackiem).
W czasie wolnym strzygą murawę boiska
i nawożą ziemię....
A tak poważnie... Temat wałkuje się już kilka
lat i nikt z tym problemem nie potrafi sobie

Może trawa lepsza? Na pewno, bo w ogóle
trawa tam jest. Ktoś ją zasiał, ktoś ją kosi i ktoś
o nią dba. Może właściciele krów pasących się
na błoniach, jak na dobrych rolników przystało, zasieją trawę i użyźnią ziemię oczywiście

na „swojej” części. Może zechcą pilnować
swojego dobytku, żeby nie wchodził na boisko? Czy tak trudno jest „upalować” krowę?.
A może złóżmy się dla nich na łańcuchy i pale.
Dla kilku sztuk nie będzie to duży wydatek. Na
boisku grają nasze dzieci, co jakiś czas odbywają się tam zawody sportowe czy imprezy
plenerowe. Apeluję do każdego użytkownika
błoni: „Miej oczy szeroko otwarte”!!! Nawet
bardzo szeroko, bo w każdej chwili może Ci
się trafić śmierdząca niespodzianka ... A to
śliska sprawa!!!
P.S. 5 listopada br. o godzinie 19:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Krasnosielcu odbędzie się drugie już (pierwsze miało miejsce
8 września) zebranie wiejskie dotyczące zagospodarowania błoni.
Serdecznie zapraszamy!!!
Tomasz Bielawski

Na grządki
wchodzą porządki
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„W kalendarzu jest taki
dzień...”
Święto Edukacji Narodowej 14 października
w Zespole Szkół w Krasnosielcu obchodzone
jest od 1951 r. - daty powstania szkoły średniej. Stanowi ono doskonałą okazję do wyrażenia podziękowań za twórczy wysiłek nauczycieli oraz innych pracowników placówki,
uczestniczących w ambitnym dziele kształtowania szlachetnych serc i światłych umysłów
swoich wychowanków.

przyjemność uczestniczyć w tej uroczystości,
pozwolę sobie jako emerytowany pedagog na
kilka słów refleksji.
Uroczystość została pięknie przygotowana
zarówno artystycznie, jak i organizacyjnie.
Mamy wspaniałą, wrażliwą, uzdolnioną
i aktywną
młodzież.
Życzę
wszystkim
Licealistom dalszych sukcesów, a Radzie
Pedagogicznej satysfakcji z wykonywanego
z zaangażowaniem trudnego zawodu.
Refleksja: dobrze byłoby, gdyby młodzież
Zespołu Szkół miała do dyspozycji cały

budynek. Pomysł z wprowadzeniem na
II piętro gimnazjalistów na dłuższy okres nie
jest dobrym pomysłem. W zeszłym roku o tej
porze miałam nadzieję, że od stycznia br. ruszą
intensywne przygotowania do rozbudowy
budynku Szkoły Podstawowej (stołówka + izby
lekcyjne), ale Rada Gminy wykreśliła to
zadanie z budżetu. Czy w budżecie na rok 2008
znajdzie się ta pozycja, dowiemy się
niebawem. Pozdrawiam Wszystkich serdecznie
Ewa Zbrzeska-Zając

Tegoroczną uroczystość zaszczycili swoją obecnością zaproszeni
goście - licznie przybyli emeryci,
którzy sercem wciąż pozostają z
nami. W atmosferze serdecznych
życzeń uczniowie klasy trzeciej
Liceum Ogólnokształcącego zaprezentowali program artystyczny,
w którym prozą, wierszem i piosenką zobrazowali istotę pracy
nauczyciela, życząc jednocześnie,
aby współczesny belfer w swojej
trudnej profesji nie zatracił tego, co
w procesie dydaktycznym najważniejsze, a więc pasji, z jaką
wychowuje młode pokolenia i przekazuje im wiedzę.
Uroczystości dopełniły: przemówienie pana dyrektora, zawierające
wiele ciepłych słów skierowanych
do wszystkich pracowników szkoły,
wręczanie nagród i gratulacje. Tak
w Zespole Szkół dobiegło końca
kolejne Święto Edukacji Narodowej.
Anna Drejko
Od

redakcji:

Ponieważ

miałam

Czytelnicy piszą

Ostatnia riposta
Może korzystniej byłoby zostawić bez komentarza artykuł Pani Danuty Szewczak
w 6 numerze „Wieści znad Orzyca”, ale po
analizie treści artykułu i głosach radnych poprzedniej kadencji nie można pozwolić, aby
mieszkańcy naszej gminy uwierzyli w treść tej
informacji.
Nie czekamy na odpowiedź, ale prosimy
wszystkich czytelników tego pisma o dokonanie szczegółowej analizy i wypracowania
własnego zdania oraz obiektywnego rozważenia treści wszystkich artykułów na ten temat.
1) Czy czytelnicy dokonali analizy autorów,
kto pisze artykuły do tego pisma i jakie posiada
kompetencje na przedstawiane tematy ?
2) Dlaczego na sesji w dniu 25 sierpnia nie
poinformowano radnych, że istnieje możliwość
otrzymania środków na budowę sieci, tylko

kilkakrotnie podkreślano, że nie otrzymamy już
żadnych środków, cytuję słowa „że jest to na
100 % pewna informacja„?
Uważamy, że za otrzymane środki podziękowania należały się Marszałkowi, a nie odwrotnie. Pozyskiwanie środków należy do
obowiązków Wójta.
Ma Pani rację, społeczeństwo już dwukrotnie
podziękowało Pani za Pani „wysiłki i zabiegi”
a szczególnie za podjęte decyzje w okresie
pełnienie funkcji Wójta Gminy w wyborach
Pani na stanowisko Wójta.
Myślimy, że czuje się Pani usatysfakcjonowana wynikami głosowania.
Z poważaniem:
Podpisali: Przewodniczący Rady Gminy
i 6 radnych poprzedniej kadencji:
Tomasz Olszewik, Tomasz Kacprzyński,
Robert Kluczek, Tomasz Szewczak,
Witold Mosakowski, Tadeusz Skrobecki, Fabian Jóźwiak
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Od redakcji: Dociekliwych zapraszam na stronę internetową Państwowej Komisji Wyborczej:
http://www.wybory2002.pkw.gov.pl,
gdzie znaleźć można dane źródłowe.
W ostatnich, mających miejsce 21 października 2007 roku Wyborach Parlamentarnych, Pani Danuta Iwona Szewczak, startująca jako bezpartyjna z listy PiS, zdobyła 1 787
głosów, z czego 472 w naszej gminie. Tym
samym uzyskała na terenie gminy Krasnosielc
najlepszy wynik spośród wszystkich kandydatów do Sejmu. Do Parlamentu się jednak nie
dostała.
Sławomir Rutkowski

Podziękowanie
Dyrektor, Rada Pedagogiczna oraz Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Św.
Stanisława Kostki w Amelinie składają serdeczne podziękowania wszystkim, którzy
okazali wsparcie i uświetnili swoją obecnością
uroczystość nadania imienia szkole w dniu
22 września 2007 r., a przede wszystkim: Panu
Bogusławowi Rogalskiemu, Księdzu Biskupowi Tadeuszowi Bronakowskiemu oraz
wszystkim księżom, Panu Andrzejowi Czarneckiemu – Wójtowi Gminy Krasnosielc, Panu
Tomaszowi Olszewikowi – Przewodniczącemu
Rady Gminy Krasnosielc oraz wszystkim
radnym, Radnym Powiatu Makowskiego,
fundatorom gabloty okolicznościowej, fundatorom i wykonawcom tablicy pamiątkowej, Panu
Piotrowi Zduńczykowi za namalowanie obrazu
przedstawiającego naszego patrona, św. Stanisława Kostkę, Pani Elżbiecie Ogrodowicz, Pani

Hannie Flejszer, Panu Mirosławowi Popsujowi, Panu Tomaszowi Bielawskiemu, Panu
Markowie Czajce, Panu Kazimierzowi Zaleskiemu i Orkiestrze Dętej z Pienic, Scholi
SURSUM CORDA z Krasnosielca, Państwu
Urszuli i Jerzemu Dembickim, Pani Krystynie
Wierzbickiej–Rybackiej, Dyrektorom szkół
i przedszkola z terenu gminy Krasnosielc, Panu
Zygmuntowi Smolińskiemu – Dyrektorowi
Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Jednorożcu, Jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej z Amelina, Grabowa i Niesułowa, Panu
Jerzemu Szymańskiemu i Policjantom z Posterunku w Krasnosielcu, Pani Ewie Jastrzębskiej
i pracownikom przychodni „EMED” z Krasnosielca, Paniom z Kół Gospodyń Wiejskich
z Grabowa i Niesułowa, Radzie Rodziców,
Panu Stanisławowi Waszkiewiczowi, Panu
Mirosławowi Augustyniakowi, Pani Stanisławie Gołaszewskiej, Pani Teresie Wierzbickiej, Bankowi Spółdzielczemu z Krasno-

sielcu, Panu Robertowi Szczęsnemu, Panu
Romanowi Jaworskiemu, Pocztom sztandarowym ze wszystkich szkół i straży pożarnej,
Prasie za patronat medialny, Grupie obrzędowej działającej przy parafii Amelin, ks. Proboszczowi – Szczepanowi Borkowskiemu,
Firmie „Kornik” z Amelina, Mieszkańcom
całego obwodu szkolnego oraz wszystkim
niewymienionym z imienia i nazwiska za bezinteresowną pomoc i ofiarność okazaną naszej
szkole.
Dzięki wielkiemu sercu ludzi dobrej woli
możliwa jest realizacja naszych marzeń i celów. Wyrażamy głęboką nadzieję, iż współpraca z Państwem zaowocuje i przyczyni się do
dalszego rozwoju naszej szkoły.
Dziękujemy!!!
Barbara Kluczek

Co, gdzie, kiedy ? … Zapraszamy !!!
szym zainteresowaniem i dlatego w pierwszym
dniu śpiewać będą uczniowie szkół podstawowych, zaś w dniu 11 listopada uczniowie gimnazjum, szkół średnich i dorośli. W Przeglądzie
mogą brać udział soliści, zespoły i chóry z
trzech powiatów: makowskiego, przasnyskiego
i ostrołęckiego.
Organizatorami Przeglądu są: Starostwo
Powiatowe w Makowie Mazowieckim, Wójt
Gminy Krasnosielc i Gminny Ośrodek Kultury
w Krasnosielcu przy wydatnej pomocy Grupy
Partnerskiej „Partnerstwo na rzecz rozwoju
Ziemi Krasnosielckiej”, zaś patronat honorowy
objął Pan Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Mamy nadzieję, że jak co roku konkursy
organizowane w naszej gminie cieszyć się będą
dużym zainteresowaniem.
Na laureatów konkursów czekają nagrody
ufundowane przez Urząd Marszałkowski,
Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim oraz Gminny Ośrodek Kultury w Krasnosielcu.
W dniu 10 listopada o godzinie 11:00, czyli
tuż przed rozpoczęciem Przeglądu, zostaną
również wręczone nagrody za najlepsze prace
plastyczne uczniom szkół podstawowych z terenu gminy Krasnosielc oraz gimnazjalistom.

Sylwester w Krasnosielcu

Uwagi do dróg zebrane...

Rady Rodziców i Społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
w Krasnosielcu zapraszają na Bal Sylwestrowy. Dodatkowe informacje oraz zapisy
w sekretariacie szkoły. Tel (029) 7175 088.
Cena balu 270zł od pary.

Informuję, że 6 sympatycznych osób zgłosiło
swoje uwagi i propozycje odnośnie do poprawienia bezpieczeństwa na drogach istniejących
w naszej gminie (są to drogi gminne, powiatowe i wojewódzka). Zgodnie z obietnicą złożoną Państwu – zostały one przekazane właściwym zarządcom dróg, czekamy na odpowiedzi.
W następnym wydaniu zamieścimy kolejne
informacje o efektach tego wspólnego Czytelników i redakcji działania.
Ewa Zbrzeska-Zając

zgłaszający wniosek na dofinansowanie musi
mieć „wykonawcę wybranego w trybie ustawy
o zamówieniach publicznych”. Inaczej składany wniosku z założenia idzie do kosza, ponieważ nie spełnia wymogów formalnych.
Sławomir Rutkowski

Strofy o ojczyźnie
i żołnierskie śpiewanie
Od kilku już lat Gmina Krasnosielc w szczególny sposób włącza się w obchody Święta
Niepodległości. Już 9 listopada uczniowie
szkół podstawowych (klasy IV-VI) i gimnazjalnych z terenu powiatu makowskiego będą
mogli zaprezentować swoje zdolności recytatorskie, zaś 10 i 11 listopada w Gminnym
Ośrodku Kultury rozbrzmiewać będą pieśni
żołnierskie z okresu rozbioru Polski oraz pieśni
legionowe (rozpoczęcie o godzinie 11:00).
Powiatowy Przegląd Pieśni Legionowej
i Żołnierskiej z roku na rok cieszy się więk-

„Elkur” znów działa
Z dniem 4 października 2007 roku Zakład
Utylizacyjny „Elkur” uzyskał decyzję, na
podstawie której ponownie może zbierać
i przetwarzać uboczne produkty zwierzęce.
W związku z tym prosimy rolników i właścicieli padłych zwierząt o kontakt z ww. zakładem w celu ewentualnego odbioru i utylizacji
padliny. Telefon kontaktowy (029) 71 75 031.
Tomasz Bielawski

Wieści znad Orzyca
miesięcznik Towarzystwa
Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej

Czy będzie ta sala?
Wiele osób pyta mnie, czy będzie ta sala
w Drążdżewie? Wszystkim odpowiadam, że
będzie, jeśli naprawdę będzie tego chciał Pan
Wójt oraz radni, szczególnie ci z Drążdżewa.
Dodam tylko, że zgodnie z „Kryterium naboru wniosku” do Programu Rozwoju Bazy
Sportowej Województwa Mazowieckiego,

Urszula Dembicka

Sprostowanie
We wrześniowym wydaniu „Wieści” błędnie
podano nazwisko Pani Lidii Kryszk jako autora
tekstu pt. „Nowe wnioski”. Za pomyłkę przepraszamy.
Niemniej zachęcam gorąco Panią Lidię do
jak najszerszego informowania osób zainteresowanych rolnictwem, wykorzystując w tym
celu strony naszego miesięcznika.
Sławomir Rutkowski
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