
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Od Popielca do Kropielca” 
 

Taki tytuł otrzymał projekt napisany przez  Towa-

rzystwo Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej i GOK, a współ-

finansowany przez Urząd Marszałkowski. Projekt 

obejmował okres Wielkiego Postu i związane z nim 

tradycje.  

   W szkołach gminy Krasnosielc ogłoszono konkurs 

plastyczny na dekoracje świąteczne, palmę, pisankę i 

święconkę. W sali GOK warsztaty robienia kurpiowskich 

palm i pisanek prowadziła p. Czesława Lewandowska, 

twórczyni ludowa z Ostrołęki. Prezentacja prac i ocena 

miała miejsce w niedzielę, 25 marca 2007 r. w Amelinie.        

   Okazją był III Przegląd Pieśni Wielkopostnych, 

tradycyjnie odbywający się w Amelinie, w tutejszym 

niewielkim kościółku p.w. NMP. Patronat medialny objęło 

Radio Nadzieja, „Głos katolicki” i „Tygodnik Ostrołęcki”. 

Wystąpiła rekordowa liczba wykonawców, bo aż 313 osób 

z powiatów makowskiego, przasnyskiego i ostrołęckiego. 

Było 8 solistów, po 9 zespołów ze szkół podstawowych 

i gimnazjów oraz 6 chórów w kategorii osób dorosłych. 

Oprócz wyróżnień w poszczególnych kategoriach, uczest-

nicy dostali pamiątkowe dyplomy.  

   W budynku Szkoły Podstawowej gospodynie z gminy 

Krasnosielc przygotowały pokaz dekoracji stołu wielka-

nocnego i degustację tradycyjnych dań. Były jajka faszero-

wane, szynka w galarecie, domowe piwo, ciasta i torty, 

kanapeczki z pasztetem, sałatki.  

   Na piętrze wystawiono prace uczniów, pisanki i palemki, 

a także koszyki wielkanocne. Wszystkie dzieła były 

zachwycające, mozolnie wykonane z bibuły, papieru 

kolorowego, ciasta chlebowego i naturalnych roślin. 

Komisja konkursowa miała trudny wybór i nagrodziła aż 
24 prace. Nagrody dostali też mieszkańcy poszczególnych 

wsi parafii Amelin za przygotowanie wspaniałych 

święconek, Niesułowo za olbrzymią, półmetrowej wyso-

kości babę drożdżową. a p. Elżbieta Kaczorek za tort 

„zając”. 

   Wystawę zwiedzali uczestnicy przeglądu, mieszkańcy 

gminy, władze z wójtem Andrzejem Czarneckim i prze-

wodniczącym Rady Gminy, Tomaszem Olszewikiem. 

Wszyscy zgodnie stwierdzili, ze tak udana impreza to 

zasługa gospodarzy: księdza proboszcza Szczepana 

Borkowskiego oraz gościnnych mieszkańców parafii 

Amelin. 

Małgorzata Bielawska 

„Misterium Męki Pańskiej” Amelin 2007  
 

   Ostatni Tydzień Wielkiego postu był bardzo praco-

wity dla członków grupy obrzędowej działającej przy 

parafii Amelin. Prawie codziennie odbywały się 
próby przed piątkowym Misterium Męki Pańskiej, 

które miało miejsce po raz pierwszy w Amelinie. Być 
może dlatego przyjechało dużo osób nawet spoza 

parafii, by wziąć udział w tej nieco innej drodze 

krzyżowej.  

   Dla wszystkich uczestników Misterium było 

ogromnym przeżyciem. Stroje, światła, muzyka 

i efekty dźwiękowe, a przede wszystkim gra aktorów 

sprawiła, że niejedna osoba wyciągała chusteczkę, by 

otrzeć łzy. 

    Największe wrażenie sprawiło ukazanie się 
Zmartwychwstałego Chrystusa w drzwiach Kościoła. 

W Misterium wzięło udział ponad 50 osób z Parafii 

Amelin i kilku chłopców z Krasnosielca. Rolę 
narratora przyjął Ksiądz Szczepan Borkowski, który 

był również reżyserem Misterium wspólnie z Krzysz-

tofem Dembickim, który Misterium przygotowywał 

już po raz czwarty. Był on również realizatorem 

dźwięku oraz Chrystusem (w czasie Ostatniej 

Wieczerzy i Zmartwychwstania). Droga krzyżowa 

i śmierć na krzyżu już po raz drugi przypadła 

Adrianowi Czarneckiemu. Wrażenie uczestników 

Misterium było tak duże, ze chyba nikt nie spostrzegł 

zamiany osób grających Chrystusa. 

   Misterium Męki Pańskiej było jednym z elementów 

projektu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Krasno-

sielckiej realizowanego wspólnie z Grupą Partnerską 
na rzecz rozwoju Ziemi Krasnosielckiej, a finanso-

wanego przez Urząd Marszałkowski województwa 

Mazowieckiego, Parafię w Amelinie oraz Gminny 

Ośrodek Kultury w Krasnosielcu, który był 

jednocześnie koordynatorem projektu.  

   Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej 

i wszyscy realizatorzy projektu składają serdeczne 

podziękowania Urzędowi Marszałkowskiemu za 

wsparcie finansowe, dzięki czemu zadania zawarte 

w projekcie (konkursy, Przegląd Pieśni Wielko-

postnej i Misterium) mogliśmy zrealizować w 100%. 

 

Urszula Dembicka 

 

Wieści   znad   Orzyca 
Wydawnictwo  Towarzystwa  Przyjaciół  Ziemi  Krasnosielckiej 
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100 lat .... minęło jak jeden dzień 

 
Ile jest w Polsce osób, które obcho-

dziły setne urodziny? Według Narodowego 

Spisu Danych PESEL - ponad 2,5 tys. Inne 

dane przyniósł Powszechny Spis Ludności 

z 2002 roku, który ustalił, że wiekowych 

seniorów jest 1500 - informuje dziennik 

''Metro''. Obecnie w naszej gminie 

stulatków reprezentuje jedynie Pani 

Czesława Kacprzyńska ze Zwierzyńca.  

W całym powiecie makowskim 

mamy jeszcze 4 osoby, które ukończyły 

100 lat, są nimi: 

−  Helena Cywińska gm. Szelków 

−  Czesława Wnuk gm. Sypniewo 

−  Stanisława Golba gm. Szelków 

−  Władysława Kobylińska gm. Rzewnie 

Wszystkim Paniom, a szczególnie naszej 

Pani Czesławie, życzymy wiele zdrowia 

oraz pogody ducha. A swoją drogą, co z 

równouprawnieniem?!!! Widocznie jednak 

w niebie dostają większe dotacje za po-

zyskiwanie mężczyzn, a nie Pań. 
                      

 

                               Danuta Szewczak 

 

 

 

 

 

 

Alkoholizm … czy to jest naprawdę zło? 

Dlaczego pijemy i bijemy po wypiciu? 

Dlaczego nadużywamy alkoholu? 

Czy można pić i nie zabierać szczęścia innym, szczególnie 

tym najbliższym? 

Od czego uciekamy, pijąc? 

Co tak naprawdę daje nam alkohol, a co nam zabiera? 
Na te pytania nie znajdziesz odpowiedzi, jeśli ich znaleźć nie 

chcesz!!! Jak mówi przysłowie: „Gdy uczeń gotowy, mistrz 

się zjawia”- musisz więc stać się gotowym. Pomyśl nad tym, 

daj do przeczytania temu kto powinien pomyśleć. 
Adresy, które mogą Ci pomóc: 

1. Punkt Informacyjny Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 71-75-274 – GOK Krasnosielc 

wejście od parku, wtorki i piątki 9
00

 do 14
00 

2. Poradnia Rodzinna w Makowie Maz., ul. Mickiewicza 30,  

tel. 71-73-199 

3. Poradnia Leczenia Uzależnienia od Alkoholu w Przasny-

szu, ul. Sadowa 9, tel. 75-34-481 

4. Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Ostrołęce,  

ul. Jana Pawła II 120, tel. 760-31-99 

5. Grupa AA „PORANEK” w Krasnosielcu, tel. 71-75-070 

/spotkania w wikariacie w Krasnosielcu w niedziele o 14
00

/ 

6. Ośrodek Pomocy Społecznej w Urzędzie Gminy 

w Krasnosielcu, tel. 71-75-072 

7. Pogotowie dla ofiar przemocy „Niebieska Linia” – 0 801 

12 00 02 lub (022) 823-96-64 

 

                                          Sławomir Rutkowski 

 

 

 

Informator samorządowy  

 
    W dniu 29 marca została zwołana w trybie 

pilnym (telefonicznie) VI sesja Rady Gminy.  

Sprawą najważniejszą było podjęcie uchwały o 

dokonaniu zmian w budżecie gminy na 2007 rok.  

     Zwiększono o 100 000 złotych kwotę kredytu 

w celu dofinansowania inwestycji: budowa 

boiska sportowego do piłki nożnej o nawierzchni 

z trawy syntetycznej. W chwili obecnej koszt 

budowy boiska przy szkole średniej wynosi: 

597 200 zł /wkład własny gminy to 277 200 zł/. 

     Na wspomnianej sesji podjęto również 
uchwałę w sprawie powiadomienia sekretarza i 

skarbnika gminy o obowiązku przedłożenia 

przez nich oświadczeń dotyczących pracy lub 

służby w organach bezpieczeństwa państwa lub 

współpracy z tymi organami w okresie od dnia                                  

22 lipca 1944 roku do dnia 31 lipca 1990 roku 

(tzw. oświadczeń lustracyjnych). Oświadczenia 

te mają wpłynąć do Rady Gminy do dnia 

29 kwietnia 2007 roku. Niezłożenie w terminie 

oświadczenia lustracyjnego powoduje pozba-

wienie tej osoby pełnionej przez nią funkcji. 

     Mieszkańcy gminy pytali nas, co z dalszym 

funkcjonowania targowicy przy bożnicy 

w Krasnosielcu. Wójt na poprzedniej sesji Rady 

Gminy w dniu 13 marca poinformował radnych 

i mieszkańców, że teren ten został użyczony 

gminie przez gminę żydowską w Warszawie 

jedynie do dnia 31 maja. Po tym terminie 

propozycją wójta jest, by plac targowy przenieść 
z centrum Krasnosielca na plac jarmarczny w 

Nowym Krasnosielcu.  

 

Zbigniew  Żebrowski 

 

Najbliższa sesja Rady Gminy rozpocznie się 
o godz. 10

00
 w dniu 25 kwietnia. 



 

Nowi  sołtysi  do  boju ! 
 

Na wstępie kilka słów wprowadzenia.  Sołectwo 

w strukturze organizacyjnej państwa jest 

jednostką pomocniczą samorządu gminnego i 

podlega władzy gminnej (Rada Gminy, Wójt). 

Organy władzy sołeckiej to: Zebranie Wiejskie, 

Sołtys i Rada Sołecka. Zebranie Wiejskie jest 

władzą uchwałodawczą, a sołtys wraz z radą 
sołecką władzą wykonawczą. 
Sołtys jest wybierany przez Zebranie Wiejskie w 

tajnym głosowaniu na kadencję trwającą cztery 

lata. Działa on dla dobra mieszkańców sołectwa i 

spełnia trzy podstawowe funkcje: 

1. Jest łącznikiem między mieszkańcami a władzą 
gminy (Radą Gminy, Wójtem). Oznacza to, że 

bierze udział w sesjach Rady Gminy i kontaktuje 

się z wójtem przedstawiając problemy i potrzeby 

mieszkańców, a mieszkańcom przekazuje treści 

uchwał Rady Gminy oraz decyzje i zarządzenia 

wójta. Za udział w sesji sołtys otrzymuje dietę. 
W gminie Krasnosielc wynosi ona 60 zł. 

2. Organizuje Zebrania Wiejskie i wspólne prace 

mieszkańców sołectwa. Oczywiście czyni to 

według zgłaszanych przez mieszkańców potrzeb i 

własnych pomysłów, w celu poprawy życia 

mieszkańców. 

3. Jest administratorem, tzn. pilnuje, by uchwały 

Zebrania Wiejskiego, Rady Gminy, Powiatu 

i Województwa oraz decyzje i zarządzenia wójta, 

starosty i wojewody były znane w sołectwie i wy-

konywane. Sołtys może przyjmować wpłaty 

podatków, zawiadamia także mieszkańców o 

ważnych terminach (np. szczepienie zwierząt) 
oraz wydarzeniach (np. prace drogowe, prace 

geodetów czy elektryków i inne). 

   Dobrze zrealizować te trzy podstawowe funkcje 

może sołtys, który potrafi słuchać i rozmawiać z 

ludźmi, potrafi łączyć i budować porozumienie, 

szczególnie w kwestiach konfliktowych, a nade 

wszystko jest społecznikiem. 

 

 

 

Lista sołtysów wybranych w 2007 roku 
 

1. Dobrzyński Zdzisław Amelin 

2. Kuciej Andrzej Biernaty 

3. Grabowski Kazimierz Bagienice Folwark  

4. Kowalczyk Eugeniusz Budy Prywatne  

5. Łada Zdzisław Chłopia Łąka 

6. Krawczyk Wiesław         Drążdżewo Kujawy  

7. Mackiewicz Danuta Drążdżewo Małe  

8. Jędras Barbara Elżbiecin  

9. Lisiewicz Stanisław Grądy  

10. Antosiak Zbigniew Grabowo  

11. Kuśmierczyk Tadeusz Drążdżewo 

12. Jasińska Bogusława Krasnosielc  

13. Sierak Jan Krasnosielc Leśny  

14. Ruziecka Anna Nowy Krasnosielc  

15. Graczyk Dariusz Karolewo  

16. Zakrzewski Jerzy Łazy 

17. Ślaski Franciszek Przytuły  

18. Dudek Wiesław Papierny Borek  

19. Kołakowska Józefa Pienice 

20. Klimkiewicz Antoni Perzanki Borek  

21. Iciak Kazimierz Raki  

22. Budny Tadeusz Ruzieck  

23. Ryfa Zbigniew Niesułowo 

24. Majewski Alojzy Nowy Sielc 

25. Kurzyński Stanisław Wola Józefowo  

26. Matuszewski Mariusz Wola Włościańska  

27. Misiarczyk Danuta        Wólka Drążdżewska  

28. Stancel Kazimierz Wólka Rakowska  

29. Kryszk Tadeusz Wymysły  

30. Pichała Jarosław Zwierzyniec  

31.     Witold Mosakowski Bagienice  Szlacheckie 

  
Ewa Zbrzeska-Zając

 
Co,  gdzie,  kiedy  ?  … Zapraszamy !!! 

 

1. Propozycje na wakacje.      Z każdym dniem robi się coraz cieplej i dlatego już teraz trzeba pomyśleć, co 

będziemy robić w czasie wakacji. Pomysłów może i powinno być dużo i co najważniejsze można je 

zrealizować biorąc udział w konkursie „Pożyteczne wakacje” ogłoszonym przez Fundację Wspomagania 

Wsi w Warszawie na 2007 rok. Celem konkursu jest umożliwienie dzieciom i młodzieży, które zostają na 

czas wakacji w domu, spędzenia tego czasu w miejscu zamieszkania lub okolicy w sposób pożyteczny dla 

siebie i innych, atrakcyjny i bezpieczny.  W wakacyjnych zajęciach powinny wziąć udział grupy liczące nie 

mniej niż 15 osób. Zajęcia powinny się odbywać przez 10 dni przez 4 godz. dziennie. Zachęcamy więc, aby 

już dzisiaj puścić wodze fantazji i wymyślić ciekawy sposób spędzenia wakacji. No i oczywiście nie można 

zapomnieć o przelaniu swoich pomysłów na papier i wysłania na konkurs grantowy do Fundacji Wspo-

magania Wsi w terminie do dnia 11 maja 2007 r. (decyduje data stempla pocztowego). Warto, bo na 

realizację projektu można otrzymać dotację w wysokości 3 000 zł.   
 Projekty mogą składać organizacje lokalne (mające siedzibę na terenie gminy, w której projekt 

będzie realizowany) takie jak: stowarzyszenia, towarzystwa, fundacje, organizacje religijne, organizacje 

młodzieżowe, organizacje kobiece, koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne, a także świetlice 



 

wiejskie, parafie, sołectwa i inne organizacje, które wykażą we wniosku, że potrafią zorganizować dzieciom 

czas wolny w czasie wakacji. 

 Bliższe informacje na temat konkursu możemy uzyskać w GOK-u w Krasnosielcu bądź w Fundacji 

Wspomagania Wsi (Jolanta Plater i Jan Leopold) pod numerem (022) 636 25 71 do 75. Pytania można też 
wysłać elektronicznie na adres e-mail:  j.plater@fww.org.pl  j.leopold@fww.org.pl  

 

2. Akademia Kobiet Aktywnych. 
W Warszawie powstała Akademia Kobiet Aktywnych. Do kobiet wiejskich skierowała projekt 

„Stereotyp a równe szanse kobiet i mężczyzn w środowiskach wiejskich”, realizowany przez Departament 

do Spraw Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji w Ministerstwie Pracy i Polityki Socjalnej. 

Odbędzie się osiem dwudniowych zjazdów – warsztatów i seminariów edukacyjno-informacyjnych dla ok. 

40 kobiet z każdego województwa. Mogą się zgłosić osoby zaangażowane w działalność społeczną lub 

dopiero zamierzające taką działalność rozpocząć. Nauczą się, jak szukać pracy, założyć własną firmę, 
poznają dobre przykłady, porozmawiają z psychologiem. Na zakończenie, w grudniu, odbędzie się 
w Warszawie konferencja dla 800 osób i przedstawione zostanie wydawnictwo książkowe i multimedialne 

promocyjno-edukacyjne. Patronat medialny objęły: „Przyjaciółka”, „Jedynka Polskie Radio” i „Gazeta 

Sołecka”. Kartę zgłoszeniową i więcej informacji można znaleźć na stronie www.akademiakobiet.pl . 

Zgłoszenia do 27 kwietnia br.  
  

3. Dlaczego warto zaprzyjaźnić się z motyką? 
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej oraz pracownicy Ośrodka Doradztwa Rolniczego 

zapraszają wszystkich do udziału w konkursie „Najładniejszy ogródek”. Jak masz kolorowe kwiaty przed 

domem, alejkę iglaków, ogródek skalny, ukwiecony balkon lub ciekawe rozwiązania kącika wypoczynko-

wego w zagrodzie, zgłoś swój udział w pokoju nr 6 Urzędu Gminy w Krasnosielcu /tel. 7175073 wew. 57/ 

do 15 maja. Najciekawsze i najładniejsze miejsca zaprezentujemy na wystawie fotograficznej i na łamach 

naszego miesięcznika. Przewidujemy również skromne nagrody. 
 

4. Dopłaty bezpośrednie i ONW.   ARiMR przypomina, że do 15 maja są przyjmowane wnioski na dopłaty 

bezpośrednie i ONW. Wypełnione dokumenty można przesłać pocztą do Makowa albo złożyć osobiście 

w Biurze Powiatowym. Po 15 maja, jednak nie później niż do 9 czerwca, również można je złożyć, ale 

wtedy za każdy dzień zwłoki licząc od 15 maja należna kwota płatności zostanie pomniejszona o 1% za 

każdy dzień roboczy opóźnienia. Zmiany do wniosku można składać do 31 maja 2007 roku. 
 

5. Eksportowe cielaki.  Aby otrzymać urzędowe świadectwo zdrowia na cielęta „eksportowe” od lekarza 

weterynarii, trzeba dostarczyć z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Makowie decyzję, że gospo-

darstwo jest wolne od gruźlicy, białaczki i brucelozy. 
 

6. Komunie Święte i bierzmowanie w gminie Krasnosielc w 2007 roku 
 

Rodzaj  uroczystości Parafia  Krasnosielc Parafia  Amelin Parafia  Drążdżewo 

I  Komunia Święta   20 maja  godz. 10
00

 10 czerwca  godz. 9
00

   3 czerwca  godz. 9
30

 

II Komunia Święta   3 czerwca  godz. 10
00

 17 czerwca  godz. 9
00

   27 maja   godz. 9
30

 

Bierzmowanie    9 czerwca  godz. 18
00

 - - 

 

7. Kościół w Drążdżewie.     Dobiega końca prowadzony przez cieśli z Zakopanego demontaż drewnianego 

kościoła w Drążdżewie, który został bezpłatnie przekazany przez parafian do Muzeum Wsi Polskiej 

w Sierpcu. W powtórnie złożonym obiekcie wymienione zostaną spróchniałe elementy, a całemu budynkowi 

przywrócony zostanie pierwotny wygląd. „Nowy-stary” kościółek będzie służył dalej celom liturgicznym. 
 

8. PIT-y.   Przypominamy o obowiązku złożenia w Urzędzie Skarbowym do 30 kwietnia rozliczenia 

rocznego za 2006 rok, czyli tzw. PIT-ów. Proszę pamiętać, że każdy z rozliczających się może przekazać 
1 % płaconego przez siebie podatku dowolnej organizacji pożytku publicznego. Organizacje te zajmują się 
pomocą wszystkim potrzebującym, warto wspomóc je takim datkiem. Ich wykaz znajduje się w Urzędzie 

Skarbowym. 
 

9. Święty Florian w Niesułowie.    W dniu 6 maja o godzinie 11
30

 odbędzie się wręczenie i poświęcenie 

sztandaru dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Niesułowie. Patronat honorowy nad uroczystością objął 
Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik. Spotkajmy się w Niesułowie!!! 
 

10. Zapraszamy do współpracy.    Towarzystwo jest otwarte dla każdego, kto tylko chce coś robić, aby 

nam wszystkim żyło się lepiej i ciekawiej.  Prosimy o uwagi, propozycje, pomysły i spostrzeżenia. TPZK, 

Krasnosielc, ul. Rynek 39a, tel. (029) 7175205  


