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Wstęp do wydania  lutowego 
 

Wieści znad Orzyca będą miały młodszego bra-
ta! Zgodnie z informacją przekazaną na ostatniej 
Sesji Rady Gminy przez jej Przewodniczącego 
Pana Tomasza Olszewika, Urząd Gminy zamierza 
wydawać własny kwartalnik. Cieszy mnie ta in-
formacja ponieważ jestem przekonany, że dwa 
wydawnictwa traktujące o problemach naszej 
gminnej społeczności, zmieszczą więcej informa-
cji, dyskusji i polemik niż jedeno. Cieszy mnie 
również zapowiedź Pana Przewodniczącego, że 
to nowe wydawnictwo zatrudni prawdziwych 
redaktorów – zatem zespół redakcyjny Wieści 
będzie miał z kogo czerpać wzorce. Martwi mnie 
niestety nieuchronne obciążenie budżetu gminy 
kosztami jego funkcjonowania. Szkoda tylko, że 
dotychczas przedstawiciele Urzędu i Rady, nie-
chętnie korzystali z naszych łam, dodam że bez-
płatnych oraz że - za nielicznymi wyjątkami - 
stosowali zasadę cyt. „co by tu panu powiedzieć, 
żeby nie powiedzieć za dużo”. 
Obecne wydanie jest bogate w wydarzenia 

społeczne. Jest również kilka słów o budżecie 
gminy - do analizy którego zachęcam. 
Nasz Wielki, tak Wielki współpracownik – Pan 

Tomasz Bielawski wygrał w swojej kategorii 
„Zamiłowania i pasje” Blog Roku ogłoszony 
przez portal Onet. Wygrał go wyłącznie dzięki 
sobie: realizuje od wielu lat niecodzienną pasję 
jaką jest fotografia stereoskopowa, dzięki swojej 
osobowości i działalności społecznej posiada bar-
dzo szerokie grono przyjaciół, ma również zdol-
ności organizatorskie, bo potrafił to grono zmobi-
lizować do głosowania. Błysnął także intelektem 
na rozdaniu nagród. Wszystko to możecie Pań-
stwo obejrzeć sami na naszym forum interneto-
wym - zapraszam.  

Sławomir Rutkowski 
 

Jak  zapusty,  to  zapusty 
 

Zwyczaj chodzenia przebierańców w ostatnie 
dni karnawału był znany od bardzo dawna, ale 
w ostatnich latach tak jak większość ludowych 
zwyczajów zanika, a szkoda, bo to przecież 
kultura naszych przodków.  

Na szczęście w niektórych gminach próbuje 
się podtrzymywać ludowe tradycje poprzez 

organizowanie imprez obrzędowych i przeglą-
dów. Tak właśnie jest w gminie Krasnosielc, 
gdzie w ostatnie dni karnawału Gminny Ośro-
dek Kultury organizował w poprzednich latach 
występ dwóch lub trzech zespołów dorosłych 
przebierańców z Krasnosielca, Karniewa 
i Krasnego. 

Impreza ta przerodziła się z czasem 
w Gminny Przegląd Zespołów Zapustnych, 
który w tym roku był organizowany po raz 
czwarty, ale po raz pierwszy we wsi Raki, któ-
ra do tego kulturalnego wydarzenia przygoto-
wała się bardzo starannie. W organizację im-
prezy włączyło się bardzo wiele osób, podmio-
tów i instytucji, udowadniając, że razem można 
zrobić bardzo wiele przy minimalnych kosz-
tach. Szczególne słowa uznania należą się 
mieszkańcom wsi Raki, którzy znakomicie 
wywiązali się z roli gospodarza imprezy. Nie 
zabrakło tradycyjnie udziału Partnerstwa na 
Rzecz Rozwoju 
Ziemi Krasnosiel-
ciej, na którym 
zawsze i wszędzie 
można polegać 
przy organizacji 
tego typu uroczy-
stości. 
W tym roku 

2 lutego w barwnej 
paradzie przebie-
rańców przez wieś 
Raki przeszło oko-
ło 130 osób, a na 
scenie w miejsco-

wej remizie ku uciesze licznie zgromadzonej 
publiczności wystąpiło aż 7 zespołów (zespół 
z PSP w Amelinie, PSP w Krasnosielcu, PSP 
w Drążdżewie, PSP w Rakach, grupa z Gimna-
zjum w Krasnosielcu, Grupa Obrzędowa doro-
słych z parafii Amelin i „Pięta” z Krasnosielca 
w mocno odnowionym składzie). Niech te kil-

ka zdjęć pokaże Wam, drodzy Czytelnicy, co 
straciliście, siedząc wtedy w domach!!! Władze 
gminne mogą być dumne z takiego zaangażo-
wania mieszkańców, a same zapusty? No cóż! 
Jak zapusty, to zapusty! Tańczą nawet drapi-
chrusty? Jak nie wierzycie, zapraszamy za rok. 
Na pewno traficie, bo trasa była oznaczona nie 
gorzej jak na Mazowieckich Zapustach 
w Krzynowłodze Małej, gdzie również nie za-
brakło dwóch grup przebierańców z gminy 
Krasnosielc.  

Urszula Dembicka
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Wielki Post  
 
Wielki Post uświęca i uświetnia Wielkanoc, 

czyli święto zwycięskie-
go, niepokonanego, nie-
ustannie odradzającego 
się życia, święto wielkiej 
nadziei i wielkiej obiet-
nicy nieśmiertelności 
i zmartwychwstania. 
Poszczenie wielko-
postne jest oczekiwa-
niem na wielkie wyda-

rzenie. Jest więc sygnałem, że czas człowieka 
ma się ku końcowi, że – być może – już nie-
długo wkroczy czas niezwykłości. Należało 
oczyścić się z dotychczasowych naleciałości, 
aby wkroczyć na nową drogę życia. Jedzenie 
bowiem rozumie się jako dbałość o ciało. Za-
kaz jedzenia byłby więc odwróceniem myśli 
człowieka od życia doczesnego, a zwrócenia 
jej ku duszy i Bogu.  
Post ma zatem przygotowywać do godnego 
uczestnictwa w wielkim święcie Zmartwych-
wstania Pańskiego, ma też przybliżać wiernym 
najważniejsze tajemnice wiary. Zgodnie z na-
uką Kościoła powinien być czasem rozmyślań, 
wzmożonej pobożności i dobrych miłosier-
nych uczynków. Ma nakłaniać do poważnego i 
głębokiego zastanowienia się nad sensem ży-
cia. 
 Z nastaniem Wielkiego Postu w dawnych 
wsiach nad Orzycem nieodwołalnie zapadała 
cisza i powaga. Gospodynie myły i starannie 
wyparzały wszystkie naczynia, aby nie pozo-
stał na nich nawet ślad tłuszczu i smak mięsa, 
a patelnie wyrzucano przez okno do sadu, pod 
jabłonki lub wynoszono na strych. W ciepłym 
miejscu, na przypiecku, ustawiano garnki 
z zaczynem z mąki żytniej lub owsianej i wo-
dy, z dodatkiem skórki z czarnego chleba i pa-
ru ząbków czosnku, na żur postny, najstarszą, 

najbardziej znaną i najczęściej jadaną polewkę 
polską, będącą także podstawową, główną po-
trawą wielkopostną. 
Całkowicie znikały ze stołów mięso, tłuszcze 
zwierzęce, a nawet cukier, miód i nabiał. Ży-
wiono się głównie wcześniej wspomnianym 
żurem postnym, kartoflami, gotowaną i surową 
kwaszoną kapustą, gotowaną brukwią, śliwka-
mi suszonymi rozgotowanymi na gęstą zupę, 
śledziami, chlebem i innymi skromnymi po-
trawami, które skąpo kraszono olejem lnianym. 
Tylko w niedzielę pozwalano sobie na trochę 
lepsze jadło. Poza tym przez cały post przy-
kładnie suszono. 

Do postów często zmuszały ludzi nie tylko 
względy religijne, ale także trudne warunki 
życia i bieda. Przednówek na wsi bywał bo-
wiem zazwyczaj ciężki. W zasadzie nie było 
więc szczególnego powodu, by po wcale nie-
obfitym jadle zapustnym poddawać się tortu-
rom poszczenia. A jednak wszyscy stosowali  

się do kościelnych nakazów i bez protestu, 
z wielką skwapliwością oddawali się wielko-
postnej wstrzemięźliwości, której towarzyszyło 
intensywne życie religijne. Wydaje się, że isto-
tą przestrzegania postów było przede wszyst-
kim podporządkowanie się zasadzie odmiany 
zachowania, która symbolizowała odmianę 
czasu.  
Nasi przodkowie przez wieki całe nie tylko 
bardzo gorliwie wypełniali zalecenia Kościoła 
na Wielki Post, ale także dobrowolnie narzuca-
li sobie różne umartwienia. Wiele osób rezy-
gnowało z picia alkoholu i palenia tytoniu. Od-
kładano – i dla pewności zamykano na klucz – 
instrumenty muzyczne. Niedozwolone były 
śpiewy, wszelkie zabawy, spotkania i poczę-
stunki, a młodzież i dzieci karcono za głośniej-
sze śmiechy i krzyki. Na całe sześć tygodni 
ustawało życie towarzyskie. Zastępowały je 
wspólne odmawianie modlitwy i wspólne 
śpiewanie typowo polskich gorzkich żalów, 
czyli zbioru pieśni o Męce Pańskiej.  
Tę wielkopostną ciszę, spokój i powagę prze-
rywały niegdyś, prawie już zapomniane, hała-
śliwe obchody półpościa. W dniu, w którym 
przypadała połowa wielkiego postu, po wsi 
biegali chłopcy, hałasując drewnianymi kołat-
kami i terkotkami, waląc z hukiem drewnia-
nymi młotami - co zwało się wybijaniem pół-
pościa. Ze śmiechem wykrzykiwano: półpo-
ście, półpoście, a o drzwi domów, zwłaszcza 
zamieszkałych przez urodziwe panny rozbijano 
skorupy garnków i garnki napełnione popio-
łem. Zabawy takie i zgiełk tolerowane były 
nawet przez bardzo pobożne osoby. Zapowia-
dały bowiem zbliżanie się innego, wesołego, 
czasu świątecznego. I radości tej, stanowiącej 
istotę wielkanocnych obchodów świątecznych, 
nie mogły całkowicie przytłumić ani umar-
twienia i powaga wielkopostna, ani nawet smu-
tek i żałoba Wielkiego Tygodnia.  

Danuta Sztych

XVII  Międzynarodowy 

Turniej  Halowy  w  Piłce Nożnej 
Parafialnych  Klubów  Sportowych 
 
Wychowanie przez sport. Taki cel od sie-
demnastu lat przyświeca księdzu Mirosławowi 
Mikulskiego, który cyklicznie organizuje Mię-
dzynarodowy Turniej Halowy w Piłce Nożnej. 
Na przełomie stycznia i lutego przeprowadzo-
no rozgrywki w hali gier Akademii Wychowa-
nia Fizycznego w Warszawie. Przybyły dzieci 
z parafialnych klubów sportowych z całej Pol-
ski zarejestrowanych w Katolickim Stowarzy-
szeniu Sportowym RP, a także z Litwy i Bia-
łorusi.  
W tym roku jednemu z najbardziej znanych 
animatorów sportu młodzieży w Polsce udało 
się zaprosić rekordową liczbę 54 klubów, które 
wystawiły 84 zespoły. Na parkiecie mogliśmy 
zobaczyć prawie tysiąc młodych piłkarzy. Do 
stolicy przyjechało też sześć zespołów z zagra-
nicy. Cztery z Białorusi oraz dwa z Litwy. 
„W ostatniej chwili wycofał się klub ze Słowa-
cji, a Ukraińcy nie dostali wizy” - wyjaśniał 
ksiądz Mikulski. 
Przez sześć dni rozegrano kilkaset spotkań 
w ośmiu kategoriach wiekowych. W grupach 
każdy grał z każdym, a później rozgrywano 
dodatkowe mecze o poszczególne miejsca. 

 „Celowo tę imprezę nazwałem tur-
niejem, a nie na przykład mistrzo-
stwami. Najpierw bowiem chcemy 
wychować, a później rozwijać spor-
towo. Chcieliśmy również, aby nawet 
te nieco słabsze zespoły mogły zagrać 
w małych finałach i walczyć jeszcze 
o lepszą lokatę” – wyjaśniał ks. Mi-
kulski.  
Turniej rozpoczął się modlitwą, 
w której wzięli udział wszyscy 
uczestnicy. „Panie, popatrz na nas, 
zapraszamy Ciebie tutaj, na tę halę. 
Bądź przy nas, by nas współzawod-
nictwo nie pochłonęło, bądź, Panie, 
przy każdym z nas, bym umiał podać rękę ko-
ledze, który się przewróci, bym umiał powie-
dzie „przepraszam”, bym umiał przyzna się, 
jak było naprawdę. Bądź, Panie, przy moim 
języku, bym nie używa przekleństw, wyzwisk, 
bądź, Panie, przy moich oczach, bym umiał 
patrzeć dobrym wzrokiem, pomóż, Panie, bym 
był posłuszny sędziom” - mówił ks. Mikulski, 
prowadząc modlitwę. „Daj Panie, bym umiał 
pogodzić się z porażką, bym za bardzo nie oka-
zywał radości ze zwycięstwa, bo przegranym 
kolegom wtedy będzie bardziej smutno. Chroń 
nas, Panie, od kontuzji, byśmy radośnie wracali 
do domu” - kontynuował. Pierwszego dnia tur-
nieju na boisko wybiegli najmłodsi uczestnicy 
– z roczników 1996 i 1997. W tej kategorii wy-

startowała również drużyna reprezentująca 
PKS „Kanty” Kras-nosielc. W naszej drużynie 
grali: Mateusz Badek, Daniel Śmieciński, Łu-
kasz Zygmunto-wicz, Damian Bystrzak, Mate-
usz Bystrzak, Mateusz Banasiak, Paweł Ko-
walski. Przy odrobinie szczęścia i wielkiej wa-
leczności udało się naszym chłopcom zająć 
3 miejsce.  
Triumfatorzy wszystkich kategorii: Rafael 
Elbląg (rocznik 1990), Francesco Jelna (1991), 
Rodzina A Kielce (1992), Ponidzie Pińczów 
(1993), Promień Grodno, 12 miejsce zajęła 
druga nasza drużyna (rocznik 1994), Agape 
Warszawa (1995), Chrzciciel Tychy (1996) 
i PKS Makowiec (1997). Zwycięzcy dostali 
puchary, słodycze i sprzęt sportowy. 

ks. Jarosław Traczyk



Zjazd  Sprawozdawczy  

OSP  w  Niesułowie 
 
Rok 2007 dla strażaków z Niesułowa był ro-
kiem bardzo ważnym. Obchodzili jubileusz 
104-lecia, na którym został poświęcony 
i wręczony sztandar, a jednostka została od-
znaczona Złotym Medalem „Za Zasługi dla 
Pożarnictwa”. Ponadto został im przekazany 
samochód gaśniczy Jelcz. Marszałek Woje-
wództwa Mazowieckiego Adam Struzik ufun-
dował dla jednostki pamiątkowy puchar, 
z którego druhowie są bardzo dumni. 
Zebranie sprawozdawcze za rok 2007 odbyło 
się 31 stycznia 2008 roku i było doskonałą 
okazją do wspomnień i pochwalenia się osią-
gnięciami oraz do przedstawienia planów na 
rok bieżący. Otwarcia zebrania dokonał Na-
czelnik Leszek Kubat, który powitał przyby-
łych gości: Komendanta Powiatowego Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Makowie Maz. 
st.kpt. Ireneusza Lewaśkiewicza, Prezesa Za-
rządu Gminnego Związku Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych RP Wójta Gminy Krasnosielc 
Andrzeja Czarneckiego, proboszcza parafii 
Amelin ks. Szczepana Borkowskiego, Inspek-
tora UG Urszulę Ostrowską oraz wszystkich 
druhów przybyłych na zebranie. Dokonano 
wyboru przewodniczącego zebrania, protoko-
lanta oraz komisji uchwał i wniosków, po 
czym przyjęto porządek zebrania. Sprawozda-
nie za rok 2007 i plan działalności na 2008 rok 
przedstawił dh Leszek Kubat. Sprawozdanie 
finansowe za rok miniony i plan finansowy na 
rok bieżący przedstawił dh Zbigniew Ryfa. W 
imieniu Komisji Rewizyjnej głos zabrał dh 
Krzysztof Rumiński, po czym przedstawił 
wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi 
za okres sprawozdawczy. Za udzieleniem abso-
lutorium głosowali wszyscy druhowie. Wójt 

gminy Andrzej Czarnecki bardzo serdecznie 
podziękował wszystkim, którzy w jakikolwiek 
sposób przyczynili się do przygotowania uro-
czystości 104-lecia rocznicy powstania OSP 
w Niesułowie. Zapewnił wszystkich druhów, 
że w przyszłym roku spotkamy się w nowym 
budynku dla jednostki w Niesułowie, jeżeli nie 
w gotowym, to na pewno w stanie surowym. 
Komendant Powiatowy PSP st.kpt. Ireneusz 
Lewaśkiewicz przedstawił statystyki pożarowe 
dla całego powiatu i dla gminy Krasnosielc. 
Odniósł się również do uroczystości majowej, 

w której pełnił rolę 
dowódcy uroczysto-
ści. Wspominał przy-
gotowania, poświęce-
nie i determinację dru-
hów z jednostki OSP 
w Niesułowie, aby ta 
uroczystość mogła się 
odbyć. Na koniec 
przedstawiona została 
prezentacja multime-

dialna jednostki oraz został wyświetlony film 
z obchodów 104-lecia OSP. Przy okazji wiel-
kie podziękowania składamy Barbarze Klu-
czek, dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Amelinie za udostępnienie projektora mul-
timedialnego. 
Druhowie z Niesułowa marzyli o sztandarze, 
to marzenie się spełniło. Teraz marzą o nowej 
strażnicy (plan na budowę jest gotowy) i wie-
rzą, że i to marzenie się spełni. 

   Leszek Kubat

 

Ośrodek  Zdrowia  i  chodnik 

w  Drążdżewie  - ciąg  dalszy 
 
W dniu 14 lutego 2008 roku odbyło się 

drugie w tym roku spotkanie w sprawie 
Ośrodka Zdrowia w Drążdżewie (pierwsze 
miało miejsce 30 stycznia 2008 r.). Zarówno 
jego przebieg, jak i wyniki są diametralnie 
różne od pierwszego. Na spotkanie przybyła 
podobna ilość mieszkańców Drążdżewa 
i okolic, tj. około 100 osób. Przybył też Pan 
Wójt Andrzej Czarnecki - i chyba dzięki temu 
spotkanie odniosło sukces. 
Nim zacznę je relacjonować, przypomnę tylko 

kilka faktów, które zaistniały pomiędzy obydwoma 
spotkaniami. Na pierwszym spotkaniu zgromadzeni 
mieszkańcy zobowiązali radnych do zgłoszenia 
wniosku o zmiany w budżecie gminy, mające na celu 
zapewnienie pieniędzy na remont Ośrodka Zdrowia 
w Drążdżewie. Zobowiązanie takie zrealizował radny 
Daniel Kacprzyński z Drążdżewa. Na sesji Rady 
Gminy w dniu 11 lutego 2008 roku zgłosił wniosek 
o zdjęcie inwestycji budowa chodnika z Drążdżewa 
do Wólki Drążdżewskiej, aby zwolnione w ten spo-
sób środki (ok. 60 000 zł) przeznaczyć na remont 
Ośrodka Zdrowia. Wniosek w głosowaniu Rada 
Gminy odrzuciła. Za wnioskiem było 5 radnych: Da-
niel Kacprzyński – Drążdżewo, Leszek Kubat – Nie-
sułowo, Włodzimierz Pawłowski – Nowy Sielc, Sła-
womir Wilkowski - Grabowo i Zbigniew Żebrowski 
– Krasnosielc. Pozostali radni byli przeciw. Pan Wójt 
na sesji stwierdził, popierając budowę chodnika, że 
nie wyobraża sobie, aby remontowana droga powia-
towa przebiegająca przez miejscowość nie miała zro-
bionego chodnika. Jak poinformował mnie Pan Da-

niel Kacprzyński, obecnie gmina Krasnosielc prze-
znaczyła w budżecie na dofinansowanie remontu 
drogi powiatowej z Drążdżewa do Bud Prywatnych 
360 000 zł. Kwota ta nie obejmuje budowy przed-
miotowego chodnika, którego koszt szacuje się na 
250 000 zł. Jeśli Starostwo otrzyma dofinansowanie 
na jego budowę, to będzie to maksimum 50%, czyli 
125 000 zł, pozostałymi kosztami gmina podzieli się 
po połowie ze Starostwem. Zatem do wybudowania 
tego chodnika gmina dołoży jeszcze co najmniej 
62 500 zł lub w wariancie bez unijnego dofinanso-
wania aż 125 000 zł. 
Wracam teraz do tytułowego zebrania: Pan Wójt 

rzeczowo opisał sytuację Ośrodka. Stwierdził, że 24 
stycznia 2008 roku otrzymał od firmy „MEDIKUS” 
lekarza Dariusza Kossakowskiego pismo informują-
ce, że ma zamiar wejść w spółkę z 2 lekarzami 
i wspólnie prowadzić praktykę lekarza rodzinnego 
w Drążdżewie i Baranowie. Pan Wójt stwierdził, że 
radca prawny Urzędu Gminy nie widział przeciw-
wskazań prawnych do takiego działania. W później-
szych słowach lekarz Kossakowski stwierdził, że 
wniosek zawarty w tym piśmie jest już nieaktualny w 
związku ze zmianą stanowiska jego niedoszłych 
wspólników lekarzy.  

Pan Wójt stwierdził, że nie ma ośrodka zdrowia, 
który po kontroli z Sanepidu nie miałby zaleceń do 
wykonania, dotyczy to również Ośrodka w Drąż-
dżewie. Poinformował, że opinia Sanepidu zawarta 
w piśmie z 24 lipca 2007 roku dotycząca Ośrodka 
w Drążdżewie nakłada następujące obowiązki: 
− wymianę cokołów przy podłodze, 
− przeniesienie gabinetu zabiegowego do pomiesz-
czenia obok gabinetu lekarskiego, 

− przeniesienie poczekalni do pomieszczenia na 
prawo od wejścia, 

− pokrycia ścian przy umywalkach płytkami do 
wysokości 1,6 m i szerokości 0,6 m 

− oraz wymianę instalacji grzewczej. 
Wszystkie powyższe warunki mają być spełnione 

do grudnia 2008 roku. 

Pan Wójt stwierdził cyt. „Ośrodek był, jest 
i będzie. Te zalecenia są żadne, poważniejsze są dla 
Ośrodka Zdrowia w Krasnosielcu. Ten Ośrodek bę-
dzie stale istniał”. Poinformował, że z tytułu czynszu 
Pan Kossakowski wnosi rocznie do budżetu gminy 
2 213 zł, a pozostałe dochody gminy z tytułu czyn-
szów to 85 tys. zł, i w zakresie tych pieniędzy mo-
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żemy się poruszać przy remontach. Stwierdził też, że 
była rozmowa z doktorem Kossakowskim na temat 
rozszerzenia usług o badania profilaktyczne, z któ-
rych 30% środków można przeznaczyć na inwesty-
cje. W grudniu gmina wymieniła grzejnik w Ośrodku 
i w ramach użyczenia przekazała komputer. 
Pan Kossakowski stwierdził na wstępie, że 

wszystkim obecnym zależy na jak najlepszym funk-
cjonowaniu tego Ośrodka, a jemu szczególnie. 
Stwierdził cyt. „Być może w styczniu zagalopowałem 
się i nie wszystko wyszło jak należy. Przepraszam za 
to”. Wywołał też do publicznej wypowiedzi obecną 
na zebraniu Panią doktor Jolantę Polcyn – lekarza 
pediatrę, z którą pierwotnie zamierzał zawiązać spół-
kę. Komentując słowa Pana Wójta, stwierdził, że 
oprócz wymagań Sanepidu są jeszcze inne, zawarte 
np. w rozporządzeniu – jako przykład podał kran do 
bezdotykowego mycia rąk. Przyznał, że czynsz, któ-
ry płaci gminie, jest rzeczywiście niewielki, ale ma 
inne duże koszty, z których największe to płace pra-
cowników i opał. Stwierdził, że aby pomóc zgroma-
dzić środki na remont Ośrodka, zaczął sprzedawać 
cegiełki, dodając że są to druki ścisłego zarachowa-
nia i musi się z nich rozliczyć co do złotówki. Z ża-
lem stwierdził, że po pierwszym spotkaniu wielu 
pacjentów się od niego wypisało i bardzo go niepo-
koi coraz mniejsza liczba osób zapisanych do Ośrod-
ka. 
Głos zabrał Pan Bogdan Jóźwik z Drążdżewa, 

zwracając uwagę Pana Kossakowskiego na jakość 
leczenia. Stwierdził, że jak osoby leczące się na nad-
ciśnienie będą dalej dostawały leki na wrzody żołąd-
ka, to ludzie będą odchodzili. Stwierdził, że pacjent 
musi mieć zaufanie do swojego lekarza.  
Krystyna Walendziak z Kujaw dodała także, że 

starszy lekarz, który zastępował Pana Kossakowskie-
go, osobie chorej od dłuższego czasu na cukrzycę 
zapisał środki przeciwbólowe. 
Tu właśnie padły słowa przeprosin ze strony leka-

rza Kossakowskiego, który stwierdził też, że cyt. 
„moi pacjenci mają krótką drogę do diagnostyki”.  
Pani Agnieszka Kisielewska z Drążdżewa wystą-

piła w obronie lekarza, mówiąc, że gdy jej babcia 
była chora, to Pan doktor przychodził i opiekował się 
nią, a skierowania na badania wypisuje, gdy się o to 
poprosi. 
Wywołana z zaskoczenia - jak sama powiedziała –

– do zabrania głosu Pani doktor Jolanta Polcyn, poin-
formowała, że cyt. „chcieliśmy stworzyć w Barano-
wie z doktorem Kossakowskim dwa niezależne nie-
publiczne zakłady opieki zdrowotnej. W spółkę nie 
chcieliśmy wchodzić… Dzisiaj przyjechałam, aby 
złożyć doktorowi Kossakowskiemu propozycje 
współpracy, mogę też pomóc mu pediatrycznie 
w Drążdżewie, a potrzeby w tym zakresie są wielkie.” 
Wyraziła też swoje zdanie, że takie nieduże ośrodki 
zdrowia jak Baranowo czy Drążdżewo są w stanie w 
praktyce zapewnić jedynie lekarza rodzinnego 
i pediatrę. 
Pan Bogdan Biedrzycki w Karolewa zapytał Pana 

Wójta, czy nie można wyposażyć Ośrodka w sprzęt 
medyczny? Na co usłyszał odpowiedź, że gmina daje 
budynek, a lekarz wyposażenie. Pan Wójt poinfor-
mował też, że są do pozyskania środki tzw. unijne, 
np. z systemu norweskiego, ale jest to bardzo trudne 
i dla małych ośrodków zdrowia w praktyce nieosią-
galne, poza tym cyt. „w momencie wejścia w taki 
program robimy z lekarza biurokratę”. Padły też 
informacje z ust Pana Wójta, że ocieplenie budynku 
kosztowałoby 25 do 30 000 zł, a wymiana krokwi 
i poszycia dachu 12 000 zł. 
Pan Bogdan Jóźwik powiedział, że może zwięk-

szyć zaangażowanie lekarza np. poprzez sprzedanie 
mu budynku Ośrodka. Pan Kossakowski stwierdził, 
ze chętnie go kupi. Na co Pan Wójt, że zapewnienie 
podstawowej opieki medycznej dla mieszkańców to 
zadanie własne gminy i nie planuje sprzedaży tego 
budynku. 
Pan Kossakowski zadał Wójtowi pytanie, czy 

można uzyskać jakieś środki od Starosty na Ośrodek. 
Pan Wójt odpowiedział, że Starosta odpowiada tylko 
za Szpital w Makowie. 

Pan Bogdan Biedrzycki stwierdził, że społeczeń-
stwo drążdżewskie w ostatnich wyborach zaufało 
kandydatowi na Wójta Andrzejowi Czarneckiemu, 
a on doceniając, to powinien zapewnić utrzymanie 
Ośrodka Zdrowia w Drążdżewie. 
Pan Wójt stwierdził w odniesieniu do koniecznych 

do wykonania prac remontowych w Ośrodku, że cyt. 
„to, co jest napisane, na pewno będzie zrobione”. 
Padło pytanie z sali, czy cyt. „mamy Pana słowo ho-
noru?” – na co Pan Wójt odpowiedział cyt. „Tak, 
możecie mnie trzymać za nie”.  
Pan Bogdan Jóźwik zadał pytanie, czy nie szkoda 

pieniędzy na chodnik wzdłuż drogi Drążdżewo – 
Wólka, który przecież niewielu osobom będzie słu-
żył. Pan Leszek Gęsiak przypomniał, że trzeba bę-
dzie go odśnieżać, że będzie śliski zimą, ponadto 
zgłosił potrzebę postawienia lampy oświetleniowej 
przy moście oraz że jeśli chcemy mieć na miejscu 
lekarza, trzeba mu zapewnić jakieś godziwe miesz-
kanie. Pan Wójt jednak zdecydowanie uciął dyskusję 
na temat chodnika, stwierdzając, że ze względów 
bezpieczeństwa musi on być i będzie oraz że takie 
stanowisko przedstawił Panu Staroście. Droga zaś 
będzie miała 5,5 m szerokości plus 1,2 m chodnika. 
Po wymianie zdań na temat planowanych wydat-

ków budżetowych Pan Wójt stwierdził, że zaprasza 
zainteresowane tym tematem osoby do Urzędu, do 
którego drzwi stoją otworem oraz że polityka finan-
sowa i inwestycyjna gminy jest jawna.  
Jakaś Pani z sali spytała, czy musi płacić co mie-

siąc za wywóz śmieci, jeśli nie w każdym miesiącu 
wystawia kosz z nimi? Pan Tomasz Dębek z Kujaw 
spytał, czy nie można wprowadzić na teren gminy 
innych firm do wywozu śmieci? 
 Pan Wójt stwierdził w odpowiedzi, że chce 

przedstawić Radzie Gminy propozycje, aby gmina 
kupiła worki na segregowane śmieci dla mieszkań-
ców i zapłaciła za ich wywóz. Zastanawia się także 
nad zobowiązaniem mieszkańców do płacenia za 
wywóz śmieci w formie podatku od osoby, będzie 
wymagało to jednak referendum. Poinformował, że 
zgodę na zbieranie nieczystości stałych mają 4 firmy: 
TUK z Ostrołęki, USS Enterprice z Jednorożca, 
Błysk z Makowa i Zakład Usług Komunalnych 
z Krasnosielca. Najwięcej umów ma podpisany 
Błysk, bo 380, ZUK – 170, firma z Jednorożca ma 
tylko wystawione duże 7- metrowe kontenery, nato-
miast TUK w ogóle u nas nie działa. Stwierdził też, 
że chciałby utrzymać wysypisko śmieci pod Nowym 
Sielcem. Zachęcał, aby tam właśnie wywozić więk-
sze ilości śmieci, a nie na dzikie wysypiska na obrze-
żach lasków. Poinformował także, że firma zabiera-
jąca nieczystości płynne ma obowiązek wywieźć je 
do oczyszczalni ścieków, podobnie odpady stałe na 
wysypisko. 
Pan Grzegorz Bąkowski spytał, czy jest szansa na 

odnowienie chodnika od krzyżówek do szkoły. Pan 
Wójt odpowiedział, że rozmawiał z Kierownikiem 
Zarządu Dróg Powiatowych i wstępnie z nim uzgod-
nił, że taki 200-metrowy chodnik wraz z odwodnie-
niem powstanie przy okazji przebudowy skrzyżowa-
nia.  
Spotkanie zakończył Pan Wójt dziękując wszyst-

kim za uwagę i przepraszając jeszcze raz za nieobec-
ność na wcześniejszym spotkaniu, co spowodowane 
było jak stwierdził na początku spotkania  cyt. „By-
łem w Warszawie i wracałem”. 
Takie powinny być wszystkie następne spotkania 

Władzy z wyborcami: rzeczowe, sympatyczne oraz 
pełne konkretnych decyzji i rozwiązań problemów 
nurtujących mieszkańców. Pan Wójt od początku do 
końca panował nad zebraniem, był przygotowany, 
merytoryczny, zdecydowany, a jednocześnie grzecz-
ny. Zdarzyło mu się kilka odpowiedzi godnych poli-
tyka, czyli wysoce niejasnych, ale generalnie był 
rzeczowy. Tak trzymać. 
W świetle informacji przedstawionych przez Pana 

Wójta, Pan Kossakowski informując nas na pierw-
szym zebraniu o konieczności wydania minimum 
100 000 zł na spełnienie warunków postawionych 
przez Sanepid, sporo przesadził. Oczywiście potrze-
by są znacznie większe niż te, które postawił Sane-
pid, bo i tynki się sypią z zewnątrz i ocieplenie bu-

dynku jest wskazane, i dach wymaga remontu, i pod-
łogi są dziurawe – tego jednak w wymaganiach Sa-
nepidu nie ma. Po gospodarsku i ten problem trzeba 
rozwiązać. Moim skromnym zdaniem lepszy pożytek 
byłby z wydania naszych gminnych pieniędzy na 
remont naszych obydwu ośrodków zdrowia niż na 
chodnik do Wólki.  
Więcej komentarzy i zdjęć znajdziecie Państwo na 

naszej stronie internetowej podanej w nagłówku 
Wieści. 
Należy dodać jeszcze, że spotkanie prowadził 

i w zasadzie je zorganizował sołtys z Drążdżewa Pan 
Tadeusz Kuśmierczyk, a przybył na nie również Za-
stępca Wójta, zajmujący od tego poniedziałku sta-
nowisko Sekretarza Gminy – Pan Paweł Ruszczyń-
ski.                                          Sławomir Rutkowski 

 
Od redakcji: Aby czytelnicy mieli obiektywny obraz 
o przestrzeganiu procedur prawnych w naszej gminie 
chcemy wyjaśnić, iż wniosek złożony przez radnego 
Daniela Kacprzyńskiego, na ręce Wójta gminy, 
w sprawie zmian w budżecie nie był prawidłowo 
poddany głosowaniu na sesji Rady Gminy, którą 
prowadził Przewodniczący pan Tomasz Olszewik. 
Wójt po zapoznaniu się z wnioskiem zapowiedział 
przedłożyć go komisji finansów. Mógł też, jak jest to 
praktykowane w niektórych samorządach, poprosić 
o przerwę by w jej trakcie ta komisja mogła się zapo-
znać z wnioskiem i wypracować swoje zdanie (za-
opiniować pozytywnie bądź negatywnie). Dopiero 
wtedy i to na wniosek Wójta można było poddać 
wniosek głosowaniu. Tego nie uczyniono. Dlatego 
wniosek powinien być rozpatrzony przez komisję na 
jej najbliższym posiedzeniu i głosowany na kolejnej 
sesji. A tak, było niezgodnie z zasadami, ale szybko 
i „po problemie”.  
   Drugie wyjaśnienie dotyczy informacji Wójta na 
temat pieniędzy przeznaczonych na remonty m.in. 
ośrodków zdrowia. Prawdą jest, że dochody w dziale 
„Gospodarka mieszkaniowa” wynoszą 87 670zł, ale 
uchwalone wydatki na rok 2008 to kwota 31 900 zł 
(a nie wspomniane 85 000 zł). Z ogólnej kwoty wy-
datków, na wydatki remontowe przeznaczone jest 
tylko 8 200 zł. Kwota ta ma wystarczyć na remonty 
wszystkich budynków będących w zasobie gminy 
(2 ośrodków zdrowia, apteki i innych). 
   Trzecia wątpliwość dotyczy 200 m chodnika od 
krzyżówek do szkoły – władnym w podejmowaniu 
decyzji jest Rada Powiatu i Starosta a nie Kierownik 
Zarządu Dróg Powiatowych, z którym nasz Wójt na 
ten temat rozmawiał.            Danuta Iwona Szewczak, 

Zbigniew Żebrowski 
 

Co, gdzie, kiedy... 
Gminny Ośrodek Doradztwa Rolniczego informuje, 
iż dnia: 
- 10.03.2008 o godz. 13 w Szkole w Drążdżewie, 
odbędzie się szkolenie dotyczące Kodeksu Dobrej 

Praktyki Rolniczej, tzn. jakie wymogi rolnik po-
winien spełnić aby otrzymywać dopłaty z tytułu 
ONW, Omówione zostaną także zasady wypełnia-
nia wniosków - płatności obszarowe na rok 2008. 

- 11.03.2008 o godz. 13 w Szkole Podstawowej 

w Krasnosielcu odbędzie się szkolenie dotyczące 
”Aktualności w uprawie kukurydzy”, jak rów-
nież doradca rolnośrodowiskowy przedstawi moż-
liwości skorzystania z dodatkowych programów 
strukturalnych. Zainteresowanych zapraszam. 

Lidia Kryszk 
 

Amelin  -  Przegląd  Pieśni 
Dnia 9 marca w Amelinie w kościele odbędzie się 
kolejna edycja Przeglądu Pieśni Wielkanocnych, na 
który zapraszamy o godzinie 11:30. Uroczystość 
poprzedzi Msza Święta o godzinie 10:00. Równocze-
śnie w budynku PSP w Amelinie wystawione będą 
stroiki, prace plastyczne i pisanki wykonane przez 
uczniów szkół podstawowych na warsztatach tema-
tycznych. Gospodynie poczęstują daniami będącymi 
efektem konkursu na potrawę wielkanocną. Informa-
cji na ten temat udziela GOK w Krasnosielcu 029 71 
75 205. Zapraszamy !!! 

Tomasz Bielawski
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XV  Sesja  Rady  Gminy 

Ze względu na remont GOK-u i liczną grupę 
zaproszonych gości sesja Rady Gminy w dniu 
11 lutego odbyła się w sali lekcyjnej szkoły 
podstawowej i gimnazjum w Krasnosielcu.  Na 
sesji byli wszyscy radni, reprezentacja Urzędu 
Gminy w osobach pana Wójta, jego Zastępcy 
oraz Pani Skarbnik. Byli też kierownicy zakła-
dów budżetowych z terenu gminy, dyrektorzy 
szkół oraz Koordynator Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 
pani Stanisława Gołaszewska. Na sesję zapro-
szeni zostali także kombatanci Narodowych Sił 
Zbrojnych, którzy przybyli w związku z faktem 
nadania tutejszemu rondu imienia porucznika 
Juliana Pszczółkowskiego. 

Na początku obrad radny Daniel Kacprzyń-
ski z Drążdżewa zawnioskował o zmianę 
wcześniej ustalonego porządku obrad składając 
wniosek dotyczący zmian w budżecie na 2008 
rok. Mieszkańcy Drążdżewa i okolic zobowią-
zali wcześniej radnych do dokonania zmian 
w budżecie, tak aby znalazły się w nim pienią-
dze na remont Ośrodka Zdrowia, w tym np. 
zwolnionych po rezygnacji z budowy nieszczę-
snego chodnika do Wólki Drążdżewskiej. Wójt 
przyjął wniosek, oznajmił, że przedłoży go sto-
sownym Komisjom do rozpatrzenia..., a na-
stępnie pan Przewodniczący na wniosek radne-
go z Wólki Drążdżewskiej Tomasza Kacprzyń-
skiego (zmieniając decyzję Wójta i obowiązu-
jące procedury prawne) zarządził głosowanie, 
w trakcie którego głosami 10–ciorga radnych 
prośba mieszkańców Drążdżewa została odrzu-
cona. 
Kolejnym ważnym punktem sesji było po-

wołanie pana Pawła Ruszczyńskiego na stano-
wisko Sekretarza Gminy. Ze słów pana Wójta 
wynikało, że do chwili obecnej pracuje on na 
stanowisku inspektora ds. zamówień publicz-
nych, a z dniem 11 lutego objął stanowisko 
Sekretarza Gminy, zwolnione przez  P.O. panią 
Barbarę Pięta. Ponieważ nie padła przy tym 
żadna informacja na temat vacatu w gminie, 
należy zatem sądzić, że pan Paweł Ruszczyński 
pełnić będzie potrójne obowiązki w naszej spo-
łeczności. 

Po przerwie głos zabrali kombatanci z NSZ 
i wiceprzewodniczący rady pan Robert Klu-
czek, który jako historyk ucieszył się bardzo 
z otrzymanej od kombatantów książki. Podjęta 
została uchwała (13 radnych było za 
a 2 wstrzymało się od głosu), że rondo w Kra-
snosielcu będzie nosiło imię Porucznika Naro-
dowych Sił Zbrojnych Juliana Pszczółkow-
skiego. 
Kolejnym punktem obrad była informacja 

pani Beaty Żabki na temat możliwości korzy-
stania z Poakcesyjnego Programu Wsparcia 
Obszarów Wiejskich. Wsparcie to opiewa na 
ponad 90.000 euro. Pani Żabka poinformowa-
ła, że Gmina Krasnosielc jest jedną z pięciu 
w powiecie makowskim, którą obejmuje ten 
program. Ma on głównie służyć wypracowaniu 
strategii rozwiązywania problemów społecz-
nych poprzez świadczenie różnorakich form 
pomocy. Usługi społeczne mogą świadczyć: 
organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fun-
dacje, parafie, kluby młodzieżowe, Ochotnicza 
Straż Pożarna, jednostki samorządu terytorial-
nego (OPS, GOK, szkoły) itp. Pani Żabka za-
sugerowała, aby największą część środków 
przeznaczyć na grupę dzieci i młodzieży, ale 
pan Wójt jako priorytet wymienił walkę z bez-
robociem.  
Następną sprawą na posiedzeniu Rady było 

przyjęcie projektów uchwał. Pierwsza z nich 
dotyczyła planów pracy Komisji Rady Gminy 
na I półrocze 2008, następna - wyrażenia zgody 
na udzielenie bonifikaty od sprzedawanych 
nieruchomości, a dwie kolejne - uchwalenia 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych na 2008 rok 
oraz Gminnego Programu Przeciwdziałaniu 
Narkomanii na lata 2008-2010. Ostatnia za-
twierdzona uchwała dotyczyła zmian w budże-
cie gminy na rok 2008. Pani skarbnik poinfor-
mowała, że zwiększył się plan dochodów bu-
dżetowych o kwotę 1 635 000 zł do kwoty 
21 174 839 zł, oraz uzasadniła, że zaistniałe 
zmiany spowodowane są głównie złożeniem 
wniosków o dofinansowanie zadań inwesty-
cyjnych. 
W części sesji poświęconej wolnym wnio-

skom jako pierwsza zabrała głos pani Zofia 
Czajkowska. Zwróciła się z pytaniem do Wój-
ta, czy w budżecie gminy znalazłyby się środki 

na zakup strojów sportowych dla tych uczniów, 
którzy reprezentują gminę na zewnątrz. Wójt 
oświadczył, że o ile dla całej szkoły gmina nie 
jest w stanie zakupić strojów, to dla reprezen-
tacji szkoły – tak. Dodał przy tym, że rodzice 
powinni dbać o estetyczny wygląd swoich 
dzieci.  
O głos poprosił również pan Leszek Gęsiak 

z Drążdżewa. Jako mieszkaniec tej miejscowo-
ści odniósł się do wspomnianej kwestii budo-
wy chodnika, twierdząc, że pilniejszą sprawą 
byłoby wyremontowanie starego chodnika bie-
gnącego przez wieś. Zwrócił również uwagę na 
problem dzikich wysypisk na terenie gminy 
oraz na wypuszczanie przez drążdżewską szko-
łę nieczystości do Orzyca. Na pytanie, kiedy 
powstanie oczyszczalnia ścieków, pan Olsze-
wik odpowiedział, że budowa tejże jest już od 
dawna w planach, ale są bardzo duże koszty 
takiej inwestycji oraz że na chwilę obecną wy-
konana jest dokumentacja techniczna (która, 
notabene, zdążyła się już nieraz zdezaktuali-
zować i tylko w tym roku za jej aktualizację 
gmina zapłaci 30 tysięcy złotych). Odnośnie do 
dzikich wysypisk Wójt zapewnił, że w maju 
ubiegłego roku wszystkie zostały zlikwidowa-
ne, na co są w Urzędzie Gminy stosowne fak-
tury. 
Radny Zbigniew Żebrowski zasygnalizował, 

aby w Planie Rozwoju Lokalnego dokonać za-
pisu na temat remontów w Ośrodkach Zdrowia 
(na co pan Wójt oznajmił, że stosowne zapisy 
są już ujęte) oraz zapytał też o przebieg zebra-
nia w sprawie utworzenia Zespołu Szkół 
w Krasnosielcu. Na to pytanie uzyskał odpo-
wiedź, że na spotkaniu z Radą Pedagogiczną 
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum zostały 
przedstawione wszystkie argumenty świadczą-
ce za utworzeniem Zespołu Szkół, czyli: jed-
nowładztwo, odpowiedzialność jednej osoby za 
powierzone mienie, poprawa monitoringu 
i bezpieczeństwa, łatwiejsze możliwości roz-
wiązania problemu dowożenia uczniów, pracy 
stołówki i sali gimnastycznej. Nie dowiedzieli-
śmy się jednak, jak środowisko nauczycielskie 
odniosło się do projektów połączenia szkół.  
 

Maria Kowalczyk 

Analiza  budżetu  gminy 
 
Pozwolę sobie poniżej poddać analizie bu-

dżet Gminy Krasno-
sielc na rok 2008, 
w najważniejszej dla 
mieszkańców części 
czyli – inwestycyjny. 
Budżet ów uchwalo-

ny został przez wybra-
ną w demokratycznych 
wyborach Radę Gminy, 

a jego ustawowym realizatorem jest Wójt.  
W wielu wywiadach Pan Wójt prezentował 

zadania inwestycyjne na bieżący rok. Patrząc 
na załącznik  4 do uchwały budżetowej za-
uważamy 18 planów inwestycyjnych, na które 
gmina planuje wydać  22 544 716 zł. 
1. Budowa sieci wodociągowej we wsiach: Kra-
snosielc, Krasnosielc Leśny, Nowy Sielc, Wy-
mysły, Pienice, Wola Józefowo na kwotę 
2 890 181 zł. 

2. Budowa sieci wodociągowej we wsiach Ru-
zieck, Pieczyska Niesułowo, Grądy, Łazy, No-
wy Krasnosielc, Budy Prywatne, Sulicha i stacji 
uzdatniania wody we wsi Amelin na kwotę 
11 306 000 zł. 
3. Aktualizacja dokumentacji technicznej oczysz-
czalni ścieków w Krasnosielcu - 30 000 zł. 
4. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Kras-
nosielcu na kwotę 390 000 zł. 

5. Projekt i przebudowa drogi wojewódzkiej 
w miejscowości Łazy na kwotę 260 000 zł. 
6. Projekt na przebudowę ulicy Mostowej w Kra-
snosielcu na kwotę 20 000 zł. 
7. Modernizacja drogi we wsi Budy Prywatne, 
ronda w miejscowości Drążdżewo wraz z chod-
nikiem o dł. 1 km na drodze Drążdżewo-Wólka 
Drążdżewska na kwotę 360 000 zł. 
8. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości 
Chłopia Łąka na kwotę 1 100 000 zł. 
9. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości 
Drążdżewo Małe na kwotę 81 000 zł. 
10. Modernizacja dróg gminnych w miejscowości 
Pienice i Wola Włościańska - 342 000 zł. 
11. Budowa ulic: Baśniowej, Wschodniej i Sło-
necznej w Krasnosielcu na kwotę 1 136 000 zł. 

12. Budowa chodnika na ulicy Młynarskiej i Plac 
Kościelny na kwotę 40 000 zł. 
13. Modernizacja Szkoły Podstawowej w Rakach 
(naprawa dachu, remont korytarzy) na kwotę 
224 000 zł. 
14. Budowa stołówki przy Publicznej Szkole Pod-
stawowej i Publicznym Gimnazjum w Kras-
nosielcu na kwotę 1 200 000 zł. 
15. Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podsta-
wowej w Drążdżewie na kwotę 1 633 000 zł. 
16. Remont i modernizacja GOK w Krasnosielcu 
na kwotę 514 335 zł. 
17. Budowa boiska z trawy syntetycznej w Kras-
nosielcu przy Zespole Szkół /własność Staro-
stwa Powiatowego/ na kwotę 597 200 zł. 
18. Modernizacja „ czarnego” boiska w Krasno-
sielcu na kwotę 421 000 zł. 
Dobry gospodarz rozważnie wydaje pienią-

dze, którymi dysponuje, modernizuje własne 
gospodarstwo, dba o dobro tych, w których 
imieniu rządzi i dla nich zabiega o środki z ze-
wnątrz /skąd  tylko może/.  
Patrząc na politykę obecnej Rady i Wójta 

mam wątpliwości czy są dobrymi gospodarza-
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mi. Nie dość, że na wszystkie zadania własne 
jak np. modernizacja dróg gminnych /na które 
stosunkowo łatwo można pozyskać pieniądze 
z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych/ nie 
ubiegają się, przeznaczając wyłącznie własne 
środki, to jeszcze bardzo hojną ręką dokładają 
się do nie swoich zadań. I tak w roku ubiegłym 
gmina dołożyła do drogi powiatowej z Drąż-
dżewa w kierunku Baranowa 400 000 zł, co 
stanowiło aż połowę wartości prac /obowiązek 
modernizacji tej drogi spoczywa na Starostwie. 
Gminy zwyczajowo wspomagają takie inwe-
stycje, ale tylko wtedy gdy jest znaczne dofi-
nansowanie z zewnątrz powiatu i oczywiście 
nie w takiej części/. W ubiegłym roku słyszeli-
śmy zapewnienia Przewodniczącego Rady oraz 
Wójta, że ww. kwota ma w całości pokryć 
udział gminy w remoncie tej drogi na odcinku 
od Drążdżewa do granicy gminy na wysokości 
Bud Prywatnych. Tymczasem w roku bieżą-
cym znów przeznaczamy na tę samą drogę ko-
lejne 360 000 zł. Żeby było jasne, to nie koniec 
kosztów, ponieważ grupka radnych z tamtej 
okolicy wbrew własnym wyborcom chce zbu-
dować na siłę chodnik przy drodze łączącej 
dwie miejscowości. Tak, tak nie w miejsco-
wości a pomiędzy miejscowościami. Według 
Starosty Makowskiego ma on kosztować, ba-
gatela 250 000 zł. Z czego połowę ma wyłożyć 
znów gmina. Nawet jeżeli w 50% inwestycję 
sfinansuje Unia Europejska lub ktoś inny, to 
i tak resztą kosztów podzielimy się ze Staro-
stwem na pół. Tak czy tak, co najmniej 
60 000 zł trzeba będzie jeszcze dołożyć. Żeby 
było śmieszniej Pan Starosta nie pała wielką 
chęcią do jego budowy, czemu dał wyraz na 
spotkaniu z radnymi. 

Należy nadmienić, iż w rzeczywistości na 
większość z zadań inwestycyjnych nie ma jesz-
cze zapewnionych pieniędzy, gdyż wymagają 
złożenia wniosków o dofinansowanie w odpo-
wiednich funduszach. Prawdopodobnie nie 
wszystkie inwestycje zostaną zrealizowane, 
gdyż ze składaniem wniosków oraz ich po-
prawnością w naszej Gminie bywa różnie. Dziś 
gdy osoba zajmująca się dotychczas tymi spra-
wami obciążona została jeszcze dodatkowo 
zadaniami Sekretarza Urzędu Gminy i Zastęp-
cy Wójta - nie może być lepiej. Doświadczenie 
uczy, że nawet właściwie złożone wnioski nie 
mają gwarancji ich realizacji, gdyż chętnych na 
pieniądze jest zawsze więcej niż funduszy. 
Można pokusić się również o inną analizę 

i stwierdzić, iż pełnej realizacji mogą doczekać 
się następujące projekty: 
- przebudowa drogi wojewódzkiej w miejscowo-
ści Łazy. Na tę drogę nasza gmina przekaże Za-
rządowi Dróg Wojewódzkich z naszych podat-
ków 260 000 zł, dodam że nie jest to zadanie 
własne gminy. 
- modernizacja drogi powiatowej, też nie gminnej, 
we wsi Budy Prywatne i ronda w Drążdżewie, 
z kontrowersyjnym chodnikiem, w prezencie 
przekazuje powiatowi co najmniej 360 000 zł. 
- modernizacja drogi gminnej w miejscowości 
Drążdżewo Małe na kwotę 81 000 zł - cała kwo-
ta pochodzić będzie z budżetu gminy bez pozy-
skiwania środków. 
- modernizacja Szkoły Podstawowej w Rakach na 
kwotę 224 000 zł.. 
- remont i modernizacja GOK na kwotę 514 335 
zł, z czego 60 068 zł ze środków gminnych 
43 000 zł kredyt, który musimy spłacić, oraz do-
finansowanie w kwocie 412 267 zł z działania 
Odnowa Wsi oraz Zachowanie Dziedzictwa 
Kulturowego, wniosek złożony za czasów Pana 
Wójta Mirosława Glinki. 

- budowa chodnika na ulicach: Młynarska i Plac 
Kościelny na kwotę 40 000 zł gdyż całość pie-
niędzy będzie pochodziła z budżetu własnego. 
- doczeka się także aktualizacja dokumentacji 
technicznej oczyszczalni ścieków bo to” tylko” 
następne 30 000 zł z budżetu gminy i nie wy-
maga zbyt dużo zabiegów. 
Gminie na koniec 2007 roku pozostało do 

spłaty 615 297 zł kredytów. Gdyby chciała zre-
alizować wszystkie wymienione 18 inwestycji, 
będzie musiała zaciągnąć kolejne 1 007 200 zł. 
 Inwestycje nie wymienione przeze mnie 

w drugiej części artykułu być może zostaną 
rozpoczęte i będą realizowane ale …. nie wia-
domo kiedy. W ubiegłorocznym budżecie także 
widzieliśmy boisko z trawy syntetycznej i inne 
„ambitne” zadania, Niestety nie zostały one 
jednak zrealizowane, a pan Wójt publicznie nie 
odniósł się do fiaska własnych planów. W roku 
bieżącym znów wszystko zależeć będzie od 
zaradności władz. Niestety jak widać z przed-
stawionych danych, nasze władze wolą finan-
sować inne samorządy i podmioty. Tegoroczny 
budżet pokazuje, że podobnie jak w latach 
ubiegłych gmina woli rozdawać własne pienią-
dze na prawo i lewo niż troszczyć się o pozy-
skanie środków z zewnątrz. Nasze inwestycje 
np. drogi gminne, stołówka, sala gimnastyczna 
wodociągi czy oczyszczalnia ścieków czekają 
w długiej kolejce do realizacji, dziwnym zrzą-
dzeniem losu co rok spadając z planu. Dlatego 
właśnie na początku każdego roku w gazetach 
czytamy o „ambitnym” budżecie gminy Kra-
snosielc, a nigdzie nie można doszukać się ana-
lizy realizacji wykonania inwestycji. 
 

 Danuta Iwona  Szewczak 
 

Drogi – nasze drogi ... ciąg dalszy 

W numerze listopadowym Wieści opisaliśmy 
potrzeby w zakresie oznakowania i utrzymania 
bezpieczeństwa na drogach naszej gminy, zgło-
szone do redakcji przez Czytelników. Wszyst-
kie wnioski przekazaliśmy odpowiednim decy-
dentom i otrzymaliśmy zapewnienie, że uwagi 
mieszkańców będą zrealizowane. Dotychczas 
zrealizowane zostały: prośba mieszkańców 
Nowego Krasnosielca do Zarządu Dróg Powia-
towych w zakresie prawidłowego oznakowania 
miejscowości i z obszernej prośby mieszkań-
ców Ruziecka dotychczas oznakowane zostało 
istnienie rzeki Róż. Co z pozostałymi postula-

tami? Otóż w rozmowie z Panem Wójtem do-
wiedziałam się, że w najbliższych dwóch tygo-
dniach Pan Wójt przekaże Dyrektorowi Mazo-
wieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich od-
powiednie wyrysy z granicami miejscowości 
i wówczas będą prawidłowo ustawione pozo-
stałe znaki w Ruziecku i tablice z nazwą miej-
scowości Nowy Krasnosielc (droga 544). Pan 
Wójt przekazał, że sprawy związane z drogami 
powiatowymi są w trakcie uzgadniania i kolej-
no będą realizowane począwszy od ul. Nad-
rzecznej. Natomiast wycinka drzew i krzewów 
odbędzie się do końca marca (stosowne pozwo-
lenia już są uzgodnione). Wyrównywanie dróg 
gminnych żwirem nastąpi w miesiącach maj – 

czerwiec. Pozostałe zgłoszone problemy zwią-
zane z bezpieczeństwem pieszych dotyczyły 
m.in. wystających na chodniki w Krasnosielcu 
iglastych drzew, krzewów i  kwiatów. Do tej 
pory tylko na ulicy Polnej przy posesji drogo-
wców są prawidłowo przycięte drzewa i można 
tam bezpiecznie przechodzić chodnikiem. Po-
zostali właściciele posesji z wystającymi poza 
ich własność roślinami mogą skorzystać z po-
rad zawartych w artykule Pani Iwony Pogo-
rzelskiej, która fachowo wyjaśnia, jak je usu-
wać, aby nie uszkadzając roślin uszanować 
prawa przechodniów. 

Ewa Zbrzeska - Zając

Czy  to  jest  normalne? 
 

Dnia 22 lutego 2008 roku miałem okazję 
uczestniczyć w zebraniu wiejskim mieszkań-
ców wsi Nowy Sielc. O zebraniu powiadomił 
i je zorganizował sołtys wsi pan Alojzy Ma-
jewski. Na to zebranie przybył i w całości je 
przeprowadził Wójt gminy Krasnosielc An-
drzej Czarnecki. Zapoznał on przybyłych trzy-
dziestu jeden mieszkańców Nowego Sielca 
z założeniami Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich. Powiedział, że w tym roku, z tego 
programu zamierzamy skorzystać, ubiegając 
się o środki na budowę sieci wodociągowej 
w kilku wsiach, w tym we wsi Nowy Sielc. 
Jednym z warunków ubiegania się o środki 
zewnętrzne jest powstanie Grupy Odnowy 
Miejscowości. W jej skład weszli: Tomasz Bie-
lawski, Małgorzata Ruszkowska, Elżbieta Ka-

czorek, Daniel Ochtera i Andrzej Ogrodowicz. 
Liderem tej grupy został wybrany pan Tomasz 
Bielawski. Po zakończonym wyborze były 
omawiane bieżące potrzeby wsi. Dyskusja to-
czyła się nad: zarwanym „niczyim” mostem na 
rzece Orzyc, drogą dojazdową do łąk leżących 
w Nowym Krasnosielcu, uporządkowaniem 
terenów po wyrębie drzew z gruntów gmin-
nych, a będących w przeszłości własnością wsi, 
odzyskania działki użyczonej pod zlewnię 
mleka. Jednak najwięcej kontrowersji wzbudzi-
ła działalność firmy „Błysk” i problem za-
mknięcia wysypiska śmieci.  
Na tym można by tę krótką relację z zebra-

nia wiejskiego zakończyć. Jednak w trakcie 
jego trwania miały miejsce fakty, obok których 
nie można przejść obojętnie, a mianowicie: 
prowadzący zebranie nie sporządził listy obec-
nych, jak też nie zlecił nikomu protokołowania 

zebrania. Uczynił to dopiero po mojej inter-
wencji. Wielkim zaskoczeniem dla mnie był 
też – delikatnie mówiąc - nietaktowny sposób 
zwracania się jednego z obecnych do radnego 
reprezentującego mój okręg wyborczy Pana 
Włodzimierza Pawłowskiego. Nic to nie miało 
wspólnego z ogólnie przyjętymi zasadami kul-
tury i dobrego wychowania - pozwólcie, że nie 
będę cytował. Jeszcze większym zaskoczeniem 
było to, że prowadzący zebranie w żaden spo-
sób nie zareagował. Odniosłem wrażenie, że 
takie zachowanie jest w naszej gminie, jak i dla 
niego, czymś „normalnym”. Zastanawiające 
było też to, dlaczego organizator zebrania nie 
był jego prowadzącym. Powiem tylko tyle - nie 
wytrwał do jego zakończenia, bo zasnął. Py-
tam: dlaczego zasnął i czy tak powinno być? 
 

Leon Buraczyński 



Grupa  Odnowy   

Miejscowości  (GOM) 
 

Dnia 15 lutego 2008 roku 
w budynku PSP i  PG 
w Krasnosielcu odbyło się 
zebranie wiejskie. Celem 
zebrania był wybór Grupy 
Odnowy Miejscowości, jak 
też wybór Lidera Grupy 
Odnowy. O konieczności 

powołania i zadaniach Grupy Odnowy Miej-
scowości mówił obecny na zebraniu Sekretarz 
Gminy Krasnosielc pan Paweł Ruszczyński. 
Stwierdził on, że w tym roku gmina będzie sta-
rała się o dofinansowanie inwestycji w postaci 
wodociągowania gminy z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. Ta inwestycja, choć 
w znikomym stopniu, obejmie też Krasnosielc. 
By móc skorzystać z tego programu, trzeba 
spełnić kilka warunków. Jednym z nich jest 
opracowanie Programu Odnowy Miejscowości. 
Zlecenie opracowania tego programu otrzyma-

ła firma WESTMOR Colsulting. Firma pisze 
ten program we współpracy z samorządem 
i Grupą Odnowy Miejscowości. 
Do GOM zostali wybrani: Bogusława Jasiń-
ska, Tomasz Olkowski, Paweł Ruszczyński, 
Zofia Czajkowska, Hanna Kutryb, Maria Ko-
walczyk i Danuta Szewczak. Ze swego grona 
GOM wybrała Lidera Grupy Odnowy, którym 
została pani Danuta Szewczak. 

Zbigniew Żebrowski 

Spotkanie  w  Starostwie 
 

Dnia 8 lutego z inicjatywy Starosty Zbignie-
wa Deptuły odbyło się spotkanie władz powia-
towych z przedstawicielami organizacji poza-
rządowych działających na terenie powiatu 
makowskiego. W sali konferencyjnej starostwa 
sekretarz Jan Pilcicki przedstawił projekt 
współpracy władz powiatu z organizacjami 
pozarządowymi na 2008 rok i omówił działania 
zrealizowane w tym zakresie w roku minio-
nym. Bardzo ciekawym punktem spotkania 
była prezentacja dotycząca źródeł pozyskiwa-
nia funduszy przez organizacje reprezentujące 
trzeci sektor. Prezentację pt. „Projekt jako me-
toda pracy i zdobywania funduszy” przedstawi-
ła Katarzyna Kozłowska, pracownik Biura Ob-
sługi Ruchu Inicjatyw Społecznych (BORIS), 
organizacji, z którą Towarzystwo Przyjaciół 
Ziemi Krasnosielckiej współpracuje już od lat z 

obopólną korzyścią. BORIS pilotuje nasze po-
czynania w ramach Partnerstwa na rzecz Roz-
woju Ziemi Krasnosielckiej. Pani Katarzyna 
bardzo obszernie zapoznała uczestników spo-
tkania z założeniami Europejskiego Funduszu 
Społecznego, a szczególnie z Programem Ope-
racyjnym Kapitał Ludzki, z którego to progra-
mu można przy dobrych chęciach i dobrej pra-
cy projektowej pozyskać sporo pieniędzy na 
działania. „Pieniędzy jest bardzo dużo, trzeba 
tylko umiejętnie po nie sięgnąć”, powiedziała 
na koniec prowadząca, życząc uczestnikom 
spotkania udanych i innowacyjnych projektów. 

  Tomasz Bielawski  
 

Uczymy  się  pisać  projekty 
 

13 lutego (i nie był to dzień feralny) w sali 
konferencyjnej Urzędu Gminy w Krasnosielcu 
członkowie Grupy Partnerskiej „Partnerstwo na 

Rzecz Rozwoju Ziemi Krasnosielckiej” uczyli 
się pisać projekty mające na celu pozyskiwanie 
funduszy z zewnątrz. Nad wszystkim czuwała 
Elżbieta Kowalczyk, pracownik warszawskie-
go BORIS-a (Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw 
Społecznych). 
Pani Elżbieta przedstawiła podstawowe ter-

miny związane z pracą projektową, po czym 
stopniowo zaczęła drążyć tajniki tego rodzaju 
pracy. Przez blisko sześć godzin nasi członko-
wie zasypywani byli wiedzą, która w przyszło-
ści, mam nadzieję, zaprocentuje udanymi pro-
jektami. Uczestnicy pracowali w grupach dzia-
łania, opracowując projektowo założone przez 
siebie problemy. Myślę, że już niedługo lawina 
projektów z Krasnosielca spadnie na wszyst-
kich możliwych grantodawców, co przyczyni 
się do dalszego rozwoju gminy Krasnosielc. 
Oby tak było. Życzy tego Wam i sobie. 
   Tomasz Bielawski

Młodzi  z  pasją 
 
zamknij oczy i uwierz, że widzę więcej, 
O snach Twoich opowieści zbędne. 
Jeśli inaczej na to spojrzeć zechcesz 
Zobaczysz inną życia puentę, 
Jeśli inaczej na to spojrzeć zechcesz 
Wyśnisz sen, w którym będę. 
(Lekarstwo na optymizm; Perfect Crime) 
 
Cześć! Nazywamy się Perfect Crime: Gośka, Rafał, 
Tomek, Adam i Miłosz - to cały nasz skład. 
777: Witam serdecznie! Już się znamy, teraz czas 
na mały wywiad, dobrze? 
PC: Z przyjemnością! 
777: Z czego zrodził się pomysł na wspólne granie i 
kto był inicjatorem? 
PC: Adam i Tomek zaczęli pogrywać razem i szukali 
chętnych do współpracy. Dzięki ks. Jarkowi spotkali 
się z Rafałem, który też zaczynał przygodę z gitarą. 
Pierwsza próba była we czwórkę, bo przyszedł też 
Miły (Miłosz). A na kolejną dołączyła Gośka, i tak 
już zostało. 
777: Od czego zaczynaliście? Jakie były pierwsze 
pomysły i co planowaliście? 
PC: Chcieliśmy grać po prostu dla siebie. No i były 
różne covery (przeróbki) Hey, Metallica. Powoli też 
myśleliśmy nad własnymi piosenkami, jednak pisa-
nie tekstów odstraszało. :-) Z czasem szło już lepiej. 
777: Powiedzcie, gdzie odbywały się pierwsze próby 
i gdzie spotykacie się obecnie? 
PC: Najpierw były salki katechetyczne na wikaria-
cie, potem garaż, a teraz wylądowaliśmy u Gośki, 
dzięki uprzejmości jej rodziców. 
777: Może nie wszyscy wiedzą, więc powiedzcie, na 
czym gracie? 
PC: Hera (Adam) to gitara prowadząca, Rafał gitara 
rytmiczna, na basie gra Tomek, Gosia szarpie struny 
głosowe, a Miły wali w garnki (czyt. perkusja). :-) 
Na początku było śmiesznie, bo Tomek zamiast na 
basie grał na elektryku o 4 strunach, podobnie jak 
basista zespołu The Black Sabbath. 
777: Jak określić to, co gracie, i na kim się wzoruje-
cie? 
PC: Kto już nas słuchał, rozpozna w naszym graniu 

klasyczny, prosty rock. Coś w stylu Hey, ONA. Bar-
dzo lubimy też Guns&Roses. 
777: Gdzie występowaliście po raz pierwszy? 
PC: Pierwszy mały występ był na prośbę ks. Jarka z 
okazji Dnia Papieskiego (16.10.07). Potem uderzyli-
śmy mocno na koncercie z racji Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Było to 13 stycznia w MDK w 
Makowie Maz. Było naprawdę super. Publiczność 
gorąco nas przyjęła, szczególnie przyjezdni z Kra-
snosielca :-). Było nam bardzo miło. No i oczywiście 
ostatni nasz występ w Krasnosielcu podczas imprezy 
"Młodzież Seniorom", warto było zagrać dla babć 
i dziadków. 
777: To też wyjaśnia, że nie macie problemów z wy-
stępowaniem na scenie? 
PC: Raczej nie, a z każdym występem nabieramy 
pewności. Pomaga też nam zawsze życzliwe 
przyjęcie ze strony słuchaczy. 
777: Jak czujecie się jako pierwsza kapela rockowa 
z gminy Krasnosielc? 
PC: Ogólnie jest fajnie, chcemy grać dalej i więcej. 
Coraz więcej osób nas rozpoznaje i ludzie też chęt-
niej nam pomagają. 
777: A co robicie prywatnie? 
PC: Gośka i Hera uczą się w gimnazjum. Tomek jest 
w LO, Miły w tym roku ma maturę. A Rafał studiuje 
angielski i pracuje w firmie AR.kom. 
777: Jak często robicie próby i ile czasu poświęcacie 
na granie? 

PC: Staramy się grać 2 razy w tygo-
dniu, po jakieś 2-3 godziny. A do tego 
każdy ćwiczy indywidualnie w domu. 
777: Zaczynaliście od znanych przebo-
jów, ale teraz śpiewacie własne pio-
senki. Kto więc układa teksty 
i muzykę? 
PC: Przeważnie muzykę tworzy Adam 
z pomocą Rafała, który też pisze tek-
sty. Dwie piosenki to dzieło Tomka. 
777: Minęło dopiero pół roku jak gra-
cie razem i macie chyba jakieś plany na 
przyszłość? 
PC: W zespole jest fajna atmosfera, 
widać, że się lubimy. :-) Chcemy nadal 
grać i rozwijać się muzycznie. To na-
sza pasja. A w ferie planujemy nagrać 

demo, jak dobrze pójdzie. 
777: A kiedy kolejny koncert? 
PC: Moglibyśmy grać co tydzień, bo to przyjemne. 
Lecz pewnie poczekamy tak do maja, wtedy się coś 
szykuje, ale to tajemnica. No, chyba że wcześniej 
jeszcze coś wypadnie. Oczywiście mamy nadzieję 
zagrać też na Dniach Krasnosielca. A wszystkie in-
formacje o nas są na stronie http://www.perfect-

crime.dl.pl. Zapraszamy do odwiedzin i do wpisy-
wania się do księgi gości. 
777: Czego sobie życzycie? Wasze marzenia? 
PC: Gramy z pasją i z wielką radością. To nie kosz-
tuje i jak się mówi - jest bezcenne. Niestety mamy 
też różne potrzeby, staramy się jakoś sobie radzić. 
Ale z chęcią przyjmiemy każdą pomoc, no i troszkę 
liczymy na wsparcie jakiegoś sponsora ;-). Chcieli-
byśmy też mieć więcej czasu na granie. Marzenie: 
grać jak najdłużej i coraz lepiej! 
777: Sporo osób już Wam pomaga, czy chcecie ko-
muś podziękować? 
PC: Na pewno ks. Jarkowi, rodzicom Gośki, wszyst-
kim naszym bliskim, Adamowi Rykaczewskiemu, 
Pawłowi Ogrodowiczowi, no i wszystkim życzli-
wym. Houk! 
777: Dziękuję bardzo za rozmowę i życzę powodze-
nia w „super przygodzie" z muzyką. Dzięki! 
PC: Dziękujemy bardzo i do zobaczenia na koncer-
tach! :-)                Rozmawiali: Perfect Crime i Sever 



 8 

Post  czy  odchudzanie ? 
 
W okresie Wielkiego Postu częściej mówimy 

i myślimy o różnych formach pokutnych. Kościół 
zachęca do ofiarnej posta-
wy, a my zastanawiamy 
się, jakie podjąć postano-
wienie, aby odpowiedzieć 
na to wezwanie. Dzisiaj, 
kiedy mamy do czynienia 
z dostatkiem, dobrobytem, 
wiele państw zastanawia 
się, co zrobić, aby popra-
wić kondycję zdrowotną 
i fizyczną społeczeństwa 
z powodu nadmiernej kon-
sumpcji. Wiele krajów, 

między innymi USA i Wielka Brytania, propagują 
narodowe plany walki z otyłością. Jakże paradok-
salnie to brzmi w kontekście nędzy, głodu i nie-
dostatku w wielu krajach Afryki czy Azji. 

Dość często przeciętnemu wiernemu Wielki 
Post kojarzy się z nie spożywaniem mięsa. Wielu 
z nas sądzi, że taka forma wyrzeczenia jest jedyną 
praktyką pokutną. Kiedy sięgniemy do głębokiej 
przeszłości Kościoła, to zauważymy, że zasada 
wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w o-
kresie Wielkiego Postu nie była jedyną formą po-
kutną, a z całą pewnością nie była spowodowana 
względami zdrowotnymi. U jej podstaw nie leżała 
troska o kondycję fizyczną ani dbałość o „linię”. 
Jej motywacja miała charakter religijny, a więc 
wynikała z wiary człowieka. Za tą wiarą stało 
przekonanie, że człowiek jest grzeszny, wielo-
krotnie potrzebuje poskromienia swoich zmysłów, 
potrzeb, pragnień, i poprzez samoograniczenie 
w głębszy sposób odkrywa wartość i sens swoje-
go życia. Okres Wielkiego Postu to czas myślenia 
o drugim człowieku. Jeśli Kościół zachęca do 
wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych, to 
równocześnie zachęca, aby zaoszczędzone środki 
materialne z samoograniczenia przeznaczyć dla 
biednych i potrzebujących. Można powiedzieć, że 

postawa pokutna zwraca nasz wzrok w kierunku 
Boga i bliźniego. Wyostrza naszą wrażliwość 
chrześcijańską na najbardziej pokrzywdzonych 
i zaniedbanych. Obecnie lansowany model dbało-
ści o własny wygląd, piękno i zdrowie naszego 
ciała nie ma nic wspólnego z pogłębionym spoj-
rzeniem na własne życie. Nie kieruje też naszego 
wzroku w stronę Boga i drugiego człowieka, a ra-
czej zasklepia nas w egoizmie. Postawa pokutna 
wyrasta z wiary, zaś troska, zwłaszcza ta nad-
mierna, o swoje ciało często nie ma nic wspólne-
go z duchem wiary. 
Drodzy Czytelnicy! Niech każdy z nas zasta-

nowi się nad tym, czy jest w nas postawa pokutna, 
która wyrasta z wiary? Czy ta postawa prowadzi 
nas do pogłębienia życia z Bogiem i większej tro-
ski o naszych bliźnich? Czy już podjęliśmy kon-
kretne postanowienia? 

ks. dr Marek Jarosz  
Katolicki Uniwersytet Lubelski 

Ogrodowe wycinanki, malowanki 
 

 No i doczekaliśmy się! Koniec leniuchowania, 
moi Drodzy działkowicze, 
przyszedł czas na nas… 
A właściwie na nasze se-
katory, piłki, nożyki, tu-
dzież inne akcesoria tnące. 
Luty jak do tej pory za-
dziwia nas swoją nieprzy-
zwoicie ciepłą aurą, ale 
chyba nie będzie nam tak 
dobrze. Meteorolodzy 

przebąkują coś nieśmiało o jakiś mrozach, śnie-
gach, a my ze strachem w oczach spoglądamy na 
nabrzmiałe pąki magnolii, azalii, nie wspominając 
już o tulipanach, które wyrosły nad ziemię do-
brych kilka centymetrów (nic im nie grozi nawet 
do -10 ºC). 
Taka pogoda sprzyja wykonywaniu bardzo waż-

nych prac w naszym ogrodzie. Nie będzie ich wiele, 
więc niech to będzie mała rozgrzewka przed sezo-
nem (w końcu trochę zardzewieliśmy przez to zimo-
we „nicnierobienie”). Na początek listy zadań 
wpiszmy: bielenie drzewek. Otóż jest to bardzo waż-
ny zabieg, przez ostatnie lata zaniechany, a niesłusz-
nie! W styczniu i lutym słońce zaczyna mocniej ope-
rować i pnie drzew nagrzewają się, co może spowo-
dować wcześniejszą wegetację (przy drzewach owo-
cowych nie jest to pożądane, ponieważ wtedy wcze-
śniej  zakwitają i pąki kwiatów mogą przemarzać). 
Poza tym występują spore wahania temperatur mię-
dzy dniem a nocą i kora drzew ogrzana w ciągu dnia, 
a nocą poczęstowana przymrozkiem po prostu pęka. 
W szczelinach mogą rozwijać się choroby grzybowe 
(jeśli zauważymy takie pęknięcia, należy posmaro-
wać je maścią Funaben T). Tak więc pobielone pnie 
i konary drzew zamiast pochłaniać - odbijają pro-
mienie słoneczne! Wapno do bielenia drzewek mo-
żemy kupić w sklepach ogrodniczych w opakowa-
niach 1,2 lub 5 kg. Do rozrobionego wapna warto 
dołożyć gliny lub krowieńca, zapobiega to wypłuki-
waniu wapna przez deszcz. 
 Uff…. drzewka pobielone, więc teraz dla odmia-

ny popryskamy sobie. Przy temperaturze powyżej 
+5ºC możemy zabezpieczyć niektóre rośliny przed 
chorobami grzybowymi. Zgodnie z powiedzeniem 
„lepiej zapobiegać niż leczyć” my zapobiegniemy 

sobie brzydkiej chorobie „kędzierzawości liści”, któ-
ra nęka nasze brzoskwinie i nektarynki. Zaatakowane 
drzewko nie owocuje i zamiera. Ażeby tak się nie 
stało, musimy pozbyć się grzyba, który zimuje na 
łuskach pąków. W tym celu opryskujemy drzewka 
preparatami Sylit lub Miedzian (pamiętajcie o od-
powiedniej temperaturze - poniżej +5 ºC środki 
ochrony roślin nie działają!!!). 
No dobrze! Trochę pomalowaliśmy sobie, trochę 

popryskaliśmy, więc teraz pobawimy się w wycinan-
ki. Najważniejsze - na takie prace wybieramy dzień 
względnie ciepły, suchy i słoneczny. Wielu działko-
wiczów pyta, czy jest to konieczne? Powodów jest 
wiele. Przede wszystkim przy drzewkach owoco-
wych wykonujemy cięcie prześwietlające, tzn. wy-
cinamy pędy uszkodzone, chore, suche lub rosnące 
do środka korony. Cięcie formujące wykonujemy 
u młodych drzew owocowych. Ma ono na celu wy-
tworzenie dobrze doświetlonej korony i mocnego 
pnia, co potem korzystnie odbija się na owocowaniu. 
Poza tym drzewka niższe łatwiej pielęgnować, nie 
wspomnę już o zbiorze owoców (pozdrawiam 
wszystkich z lękiem wysokości). Zimowy termin 
cięcia zalecany jest przede wszystkim dla młodych 
drzew, ponieważ u starszych rany po cięciu są więk-
sze, a więc ryzyko infekcji zwiększa się. Abyśmy za 
bardzo nie pokaleczyli naszych roślin, pamiętajmy, 
aby narzędzia były ostre (wtedy rana będzie gładka), 
gałęzie wycinamy piłką tuż za obrączką (zgrubienie 
przy pniu), pędy, czyli wiotkie gałązki przycinamy 
sekatorem tuż za zdrowym pąkiem skierowanym na 
zewnątrz korony. Nie okazujmy litości wszystkim 
pędom leżącym blisko siebie, krzyżującym się, ocie-
rającym się. To nic, że drzewko będzie wyglądało jak 
podskubany kurczak - latem odwdzięczy się nam 
obfitym i zdrowym plonem. Rany po cięciu smaru-
jemy maścią Funaben T. W następnym numerze 
„Wieści” popiszemy sobie o cięciu roślin ozdobnych, 
czyli co, gdzie, kiedy i dlaczego??? 
Muszę jednak wspomnieć jeszcze o jednym, bar-

dzo istotnym powodzie cięcia roślin jakichkolwiek, 
a mianowicie bezpieczeństwo własne i innych. Nie 
bardzo wiem, jak sprecyzować grupę docelową osób 
zainteresowanych tym rodzajem prac, ponieważ cho-
dzi mi o drzewa i krzewy rosnące w pasie drogi lub 
chodnika na prywatnych posesjach. Nawet ci, którzy 
nie lubią roślin, a z jakiś powodów mają je na swoich 
działkach, powinni dbać o to, aby żadna roślina nie 
utrudniała widoczności bądź korzystania z terenu 

poza posesją. Wczesną wiosną jest okazja, aby przyj-
rzeć się, gdzie i ile trzeba przyciąć, aby ktoś nie stra-
cił oka lub nie poszarpał sobie nogawki spodni czy 
kurtki.  
Chwytajmy więc za pędzle, opryskiwacze (lub 

tylko opryskiwacze - w sprzedaży są specjalne 
opryskiwacze firmy MAROLEX służące do opry-
skiwania środkami ochrony roślin, bielenia drze-
wek i malowania wapnem pomieszczeń inwentar-
skich), piłki i sekatory i do pracy! 

Iwona Pogorzelska 

1 % W roku bieżącym w łatwy sposób możemy 
wesprzeć wybraną przez siebie Organizację Pożytku 
Publicznego. Zgodnie z danymi Urzędu Skarbowego 
w Makowie Maz., podatnicy z gminy Krasnosielc, 
a jest ich ok. 2 800, zapłacą 3 miliony zł podatku. 
Jeden procent jak łatwo obliczyć to 30 000 zł. Są to 
niemałe pieniądze. Przekazując 1% swojego podatku, 
sfinansujemy z pominięciem budżetu państwa taką 
organizację, której działalność nam się najbardziej 
podoba. Poniżej podajemy kilka w celu ułatwienia 
wyboru. W przypadku braku pewności gdzie i co 
wpisać w druku PIT, pomocą służą pracownicy Urzę-
du Skarbowego 

Nr KRS Nazwa 
00000 
26243 

Katolickie Stowarzyszenie Sportowe 
RP, Parafialny Klub Sportowy 
„KANTY” 

0000 
269678 

CARITAS BLIŹNIM 

00000 
91847 

Związek Polskich Spadochroniarzy 
Zarząd Główny 

00000 
83609 

Oratoryjne Stowarzyszenie  
"RADOŚĆ" 

0000 
116212 

Związek Ochotniczych Straży  
Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej 

0000 
135274 

Fundacja Międzynarodowy  
Ruch Na Rzecz Zwierząt – VIVA! 
(Psy - Niczyje) 

0000 
225587 

PCK Mazowiecki Zarząd Okręgowy 
w Warszawie. Zarząd Rejonowy 
PCK w Makowie Mazowieckim 

 
 

 Wieści  znad  Orzyca 
   miesięcznik  
   Towarzystwa   
   Przyjaciół  Ziemi  
   Krasnosielckiej 

 

Wydawca: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej, 06-212 Krasnosielc, ul. Rynek 39a, tel. 71 75 205 
Nr konta TPZK: 29 8917 0001 0000 1544 2000 0010 Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu  
Zespół redakcyjny: Sławomir Rutkowski 511 953 309 rutkowski_wiesciznadorzyca@vp.pl  
Tomasz Bielawski 604 645 355 oraz Małgorzata Bielawska 692 781 745 dotomka@vp.pl  
Maria Kowalczyk 29 71 75 503 mania.kowalczyk@neostrada.pl Ewa Zbrzeska-Zając 602 717 942 emawa@wp.pl  
Zbigniew Żebrowski 600 415 814 auto_klinika@wp.pl  
Zespół redakcyjny zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji publikowanych tekstów, a także opatrywania ich własnymi 
tytułami. Poglądy wyrażane w artykułach są poglądami ich autorów, a nie wydawcy. 
Nakład: 1 000 egz. Druk: Drukarnia „J.J. Maciejewscy” Przasnysz, ul. Gdańska 1 

 
 
 
 


