
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kupalnocka nad Orzycem – 24 czerwca 2007 
 

  
 

   Najpierw był projekt złożony w Urzędzie Marszałkowskim przez Towa-
rzystwo Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej. Potem przyszła wiadomość, że 
projekt przeszedł i będziemy mieli trochę pieniędzy na imprezę obrzędową. 
Potem masa roboty z przygotowaniem festynu, ustalenia z Wójtem, praca 
w ramach Partnerstwa na rzecz rozwoju Ziemi Krasnosielckiej, a teraz tylko 
mamy co wspominać. Kolejny, bardzo udany Festyn na krasnosielckich 
błoniach to już historia. Historię należy znać, więc kilka słów co, gdzie 
i kiedy się działo. A działo się dużo.... Świętojański festyn rozpoczęły przed-
szkolaki swoimi układami tanecznymi, następnie wystąpił zespół muzyki 
celtyckiej Bunshee z Krakowa, który zabrał słuchaczy w podróż do zielonej 
Irlandii. Następną wycieczkę na rozśpiewaną Ukrainę zafundowała nam 
dziecięca grupa Czeremosz z Węgorzewa. Kapela Black Jack z Mrągowa 
w szantowych i biesiadnych rytmach wprowadziła widzów w wir zabawy, 
którą zakończył zespół Maxim z Jednorożca. Co tu dużo ukrywać, trawa 
przed sceną została tak zdeptana w czasie tanecznych szaleństw, że nawet 
koza nic by tam dla siebie nie znalazła do zjedzenia ... 
   Głównym punktem programu było pobłogosławienie wody przez księdza 
proboszcza Andrzeja Golbińskiego. Przy dźwiękach Orkiestry Dętej z Zielo-
nej, wianki (bo przecież nie mogło zabraknąć w tym dniu konkursu na 
najpiękniejszy wianek) popłynęły nurtem Orzyca ku uciesze tłumów 
obserwujących uroczystość. Wielkim zainteresowaniem cieszyło się przed-
stawienie przygotowane przez naszych mieszkańców z Parafii Amelin. 
Aktorzy – amatorzy wspaniale oddali nastrój Nocy Świętojańskiej, fanta-
stycznie łącząc tradycję z przywarami współczesnego życia. Wielkie brawa 
dla wszystkich wykonawców i prosimy o jeszcze!!! 

Jak zawsze na takich festynach nie zabrakło licznych imprez towarzyszą-
cych, takich jak: zajęcia plastyczne dla dzieci, możliwość popływania 
w canoe, ognisko z kiełbaskami, wesołe miasteczko, stoiska gastronomiczne, 
cudowne napoje zielarki, loteria fantowa, zawody sportowe, wystawa prac 
twórców ludowych, słowem, dla każdego coś miłego.  
 Podsumowując: pogoda dopisała, humory też, widzów nie zabrakło. 
Krótko mówiąc, była to kolejna, bardzo udana impreza, dzięki której 

Krasnosielc znowu zaistniał na kulturalnej mapie powiatu makowskiego, 
a może i jeszcze dalej??? 
 Bardzo dziękujemy jako Stowarzyszenie wszystkim ludziom, którzy 
społecznie włączyli się w przygotowanie Kupalnocki. Dziękujemy 
sponsorom - Bankowi Spółdzielczemu w Krasnosielcu i Panu Władysła-
wowi Romanikowi. Dziękujemy Wójtowi Gminy Panu Andrzejowi 
Czarneckiemu i Przewodniczącemu Rady Gminy Panu Tomaszowi 
Olszewikowi za osobiste zaangażowanie się w sprawy organizacyjne. 
Dziękujemy całej Grupie Partnerskiej za pomoc w realizacji naszego 
projektu. Szczególne podziękowania należą się pracownikom GOK 
w Krasnosielcu. 
 Festyn pokazał, że wspólną pracą można osiągnąć wspaniałe efekty, 
wystarczy tylko chcieć i szukać w ludziach dobra ... a chęci w naszej 
gminie i serdeczności jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. 
 

Tomasz  Bielawski 
 

Zachowaj  trzeźwy  umysł 
    31 maja o godzinie 11:00 na krasnosielckich błoniach w ramach akcji 
„Zachowaj Trzeźwy Umysł” rozegrano zawody w biegach przełajowych. 
Uczniowie pokazali, jak można miło i pożytecznie spędzić czas, zdrowo 
rywalizując. W ten sposób zaprotestowali przeciw nałogom, które tylko 
niszczą nasz organizm. Łącznie w rozgrywkach wzięło udział 150 
gimnazjalistów oraz 80 uczniów szkoły podstawowej. Mistrzostwa 
rozegrano w sześciu kategoriach. Zawodnicy pokonali w sumie 100 km 
w ciągu jednej godziny. Każdy biegacz starał się zająć jak najlepszą 
pozycję, jednak nie wszyscy mogli wygrać. Ale mimo to gratulacje należą 
się wszystkim uczestnikom!!! 
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Sprostowanie 
Chciałabym ustosunkować się do informacji opublikowanej w 3 nume-

rze Wieści znad Orzyca, zamieszczonej w załączniku „Budżet Gminy 
Krasnosielc w zakresie inwestycji na 2007 r. wg stanu na dzień 25 kwietnia 
2007 r.” Lp.1. komentarz cytuję: „Środki przyznane w miesiącu wrześniu 
2006 r. na podstawie wniosku /tzw. suszowego/ złożonego przez Wójta 
Gminy Danutę Szewczak do Urzędu Marszałkowskiego. We wniosku 
wykorzystano dokumentację przygotowaną i złożoną przez Wójta Glinkę do 
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego o pozy-
skanie środków unijnych – wniosek ten nie otrzymał dofinansowania”. 

Zainteresowanych tematem uprzejmie informuję, że wniosek 
o dofinansowanie budowy sieci wodociągowej z przyłączami we wsiach 
Bagienice, Amelin, Chłopia Łąka, Biernaty, Pienice i Wymysły został 
złożony w dniu 16 listopada 2005 r. przez Wójta Gminy Pana Mirosława 
Glinkę. W dniu 17 marca 2006 r. gmina otrzymała informację, że wniosek 
pozytywnie przeszedł I etap oceny formalnej, a w dniu 10 sierpnia 2006r. 
przeszedł pozytywnie etap oceny merytoryczno–technicznej. W dniu 23 
sierpnia 2006 r. otrzymaliśmy informację, że wniosek nie został wybrany do 
realizacji, ale został umieszczony na liście rezerwowej. 30 sierpnia 2006 r. 
drogą internetową gmina uzyskała informację, że ze względu na ograniczone 
fundusze z Unii Europejskiej nie wszystkie projekty z listy rankingowej 

w ramach Działania 3.2. „Obszary podlegające restrukturyzacji„ otrzyma-
ły dofinansowanie. Samorząd Województwa podjął decyzje o wsparciu 
11 projektów z listy rezerwowej. Na 6 miejscu znalazła się gmina Krasno-
sielc, która otrzymała kwotę 988 970,74 zł. 

Osoba pełniąca obowiązki Wójta Pani Danuta Szewczak nie składała 
wniosku suszowego (ani żadnego innego wniosku) o dofinansowanie 
inwestycji, nie ma potwierdzenia w dokumentacji, jak również nie 
informowała nikogo, że taki wniosek został złożony. Jedyną czynnością 
wykonaną w tym temacie przez osobę pełniącą obowiązki Wójta było 
podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim w dniu 20.10.2006r. 

Moim zdaniem nie powinno mieć znaczenia, kto składa wnioski, 
ważne jest, aby otrzymać środki i realizować nowe inwestycje dla dobra 
społeczeństwa. 

Wiadomości, które ukazują się w „Wieściach znad Orzyca”, powinny 
być zgodne z prawdą w celu informacji społeczeństwa, a w obecnej 
formie są tendencyjne służące określonej grupie. 

Z poważaniem  p.o. Sekretarz Gminy Wanda Pięta 
 
Od redakcji: Pełny tekst sprostowania jest do wglądu w siedzibie Towa-
rzystwa Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej. 

 
Urząd  Gminy  przyjazny  mieszkańcom   tel. 029 71 75 073 
Jeżeli jesteś mieszkańcem naszej gminy lub przybyłeś załatwić u nas sprawy wagi państwowej i nie wiesz do 
kogo się zgłosić, z przyjemnością poinformuję, w którym pokoju i kto załatwi Twoją sprawę:  

Nr pokoju Imię i nazwisko pracownika Prowadzi sprawy z zakresu 
1 Bożena Czajkowska - kasa wpłaty i wypłaty - wszystkie operacje finansowe 
2 Krystyna Olszewska informacje na temat wpłat za przyłącza wodociągowe i czynszu 
3 Wiesława Andruchewicz zaświadczenia o wynagrodzeniu i zatrudnieniu oraz RP- 7 
4 Skarbnik Gminy Mirosława Waszczak uzyskanie informacji na temat realizacji budżetu gminy 
5 Mirosława Załęska 

 
wypisywanie dowodów wpłat za wszystkie podatki (rolny, od nieruchomości, od 
środków transportowych) oraz przyjmowanie deklaracji podatkowych 

6 Małgorzata Bielawska 
Lidia Kryszk 

- pomoc w wypełnianiu wniosków o dopłaty dla rolników 
- porady  w zakresie  uprawy roślin i hodowli zwierząt 
- porady z zakresu  gospodarstwa domowego i agroturystyki 

7 Kierownik USC 
Elżbieta  Czarnecka 

- wszystkie sprawy związane z meldunkami 
- wydawanie  dowodów osobistych, odpisów aktów (metryki) urodzenia i zgonu 
- spraw związanych z zawarciem związku małżeńskiego 

8 Irena Grabowska - sprawy związane z wypłatą zasiłków mieszkaniowych  
-przyjmowanie interesantów w sprawach pomocy społecznej  

9 Barbara Cierlińska - przyjmowanie interesantów w sprawie   pomocy społecznej  
10 Kierownik OPS  

Irena Kurzac 
- przyznawanie świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych 
- wydawanie decyzji na wypłaty wszelkiego rodzaju zasiłków 

12 Wójt - Andrzej Czarnecki 
Sekretarz - Wanda Pięta 

Przyjmowanie i załatwianie  interesantów  
oraz  wszystkich spraw zgłoszonych przez mieszkańców 

15 Paweł Ruszczyński - wydawanie zaświadczeń o jakości wody  z wodociągu wiejskiego 
- załatwianie  spraw związanych z budową sieci wodociągowej  

16 Biuro Rady Gminy 
Przewodniczący Rady  - Tomasz Olszewik 
Wiceprzewodniczący   - Stanisław Rawa 
Wiceprzewodniczący   - Robert Kluczek  

Pracownik Biura przyjmuje i udziela informacji w godzinach pracy UG 
- przyjmowanie interesantów w każdy piątek  od godz. 10:00 do 13:00 

- jw. w trzecią środę miesiąca w godz. 10:00 do 12:00 
- jw. w pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 8:00 do 10:00 

17, 18, 19 Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli  
20 Grażyna Rogala Wszystkie sprawy  dotyczące rolnictwa, gospodarki gruntami i planowania przestrzennego 

- przygotowanie projektów umów dzierżaw i decyzji dotyczących podziału nieruchomości 
- wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania  terenu 

20 Mirosław 
Mackiewicz 

- ewidencjonowanie, rejestracja i wprowadzenie zmian działalności gospodarczej 
- prowadzenie spraw obrony cywilnej oraz wojskowych 
- wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

21 Maria  
Zuzelska 

Prowadzenie spraw organizacyjnych i kadrowych, prowadzenie spraw osobowych emerytalnych 
związanych z zatrudnieniem, odejściem na emeryturę  (świadectwa pracy) 

GOK  będzie  jak  nowy 
 
   Jak informuje Pan Paweł Ruszczyński: 
na złożony przez UG wniosek do Samo-
rządu Województwa Mazowieckiego, 
otrzymaliśmy z Sektorowego Programu 
Operacyjnego „Restrukturyzacja i Mo-
dernizacja Sektora Żywnościowego oraz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004 – 
2006” dofinansowanie w kwocie 412 tyś 
267 zł na modernizację budynku Gmin-
nego Ośrodka Kultury. Remont roz-
pocznie się jeszcze jesienią tego roku, 
potrwa 2 lata a obejmować będzie głów-
nie: termoizolację budynku, nową ele-
wację, wymianę okien i drzwi, budowę 
podjazdu dla niepełnosprawnych, wy-
mianę instalacji elektrycznej oraz inne 
prace remontowo-budowlane. Obecnie 
Wójt przygotowywuje się do rozpoczę-
cia procedury przetargowej na I etap 
prac.   
   Czekamy na więcej takich informacji 
z Urzędu Gminy, a Panu Pawłowi ży-
czymy 1000 %-wej skuteczności w po-
zyskiwaniu środków zewnętrznych. 
 

Sławomir Rutkowski 
 

                

Wanda Pięta p.o. Sekretarza Gminy 

 
Co  z  tą  salą  w  Drążdżewie ?  cz. 2    
   Pragnę podzielić się z państwem wiedzą nt stanu spraw związanych 
z tym wirtualnym póki co obiektem. Zgodnie z informacją uzyskaną od 
Pana Wójta Andrzeja Czarneckiego oraz pracownika UG Pawła Rusz-
czyńskiego, biuro projektowe „INWEST-P” z Ciechanowa nie wywiązało 
się dotychczas z umowy zobowiązującej je do sporządzenia pełnej 
dokumentacji projektowej Sali Gimnastycznej. Na podstawie zawartego 
w dniu 28 grudnia 2006 roku Aneksu Nr 1 do ww. umowy, projekt miał 
powstać do 20 maja br. W związku z powyższym – Jak mówi Wójt – 
„wysłałem 21 maja 2007 pismo do „INWEST-P” informujące, że od 
następnego dnia naliczane są karne odsetki w wysokości 0,2 % od kwoty 
brutto na umowie za każdy dzień zwłoki. Jednocześnie myślę o skierowa-
niu sprawy do sądu …”.    
   W tej sprawie my za Panem murem – Panie Wójcie. 

Sławomir Rutkowski 
 

 
 

 
Unihokej  to dobry  sport 

Kolejny już raz reprezentacja Gimnazjum im. Jana Pawła II w Krasno-
sielcu walczyła w ścisłym finale Mazowieckich Igrzysk Młodzieży 
w unihokeju. Zawody odbyły się w dniach 4 i 5 czerwca w Ostrołęce. 
Tegorocznymi konkurentami zawodników z Krasnosielca byli uczniowie 
gimnazjów z: Dziekanowa Leśnego, Jońca, Belska Dużego, Warszawy -
(gimnazja nr 16, 43, 47) Czerwina, Suskowoli, Miastkowa Kościelnego,  
Gostynina oraz Zielonki – głównego faworyta turnieju.  

Eliminacje poszły stosunkowo gładko, w półfinale czekał ich pojedynek 
z Dziekanowem Leśnym. Niestety mecz zakończył się wynikiem 2:2, 
a w rzutach karnych niestety zabrakło odrobiny szczęścia i przegrali 
jednym punktem, ostatecznie zajmując III miejsce. W zeszłym roku było 
to IV miejsce, a trzy lata temu nawet tytuł mistrza Mazowsza. 
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Z  Krasnosielca  przez  Drążdżewo  do  Sierpca 
   Począwszy od 1990 roku dzięcioły ze szczególną siłą zaatakowały drew-
niane bale drążdżewskiego kościoła. Było to widoczne szczególnie w zimo-
we mroźne dni. W związku z tym wyłonił się problem remontu i konserwacji 
tego kościoła, bo było oczywiste, że robaki zjedzą drewno jego ścian. 
Ponieważ ściany były otynkowane od wewnątrz, a oszalowane z zewnątrz, 
nie wiedzieliśmy, jakie drewno stanowi jego konstrukcję. Problem remontu 
kościoła wymagał zaangażowania się całej parafii. W tym celu poszczególne 
wioski w wyborach wybrały po dwóch lub trzech przedstawicieli do Rady 
Parafialnej.  
   W czasie pierwszego spotkania mężczyźni odcięli z węgła kościoła kilka 
fragmentów oszalowania i ukazały się naszym oczom belki kantówki 23 cm 
na 23 cm. Zobaczyliśmy, że konstrukcja jest bardzo solidna, a równocześnie 
bardzo zjedzona przez robaki. Całość wymaga kapitalnego remontu: wymia-
ny podwalin, założenia fundamentu, bo go wcale nie było, wymiany wieży, 
bo na wietrze się chwiała oraz wymiany okien. Remont ten byłby bardzo 
kosztowny, a kościół pozostał dalej za mały, ma bowiem tylko 100 miejsc 
siedzących. Byłby dalej narażony na agresję szkodników. Wojewódzki 
Konserwator Zabytków w Ostrołęce nie wyraził zgody na jego rozbudowę. 
W związku z powyższym Rada Parafialna stwierdziła: „Nie będziemy 
remontować starego drewnianego kościoła”, została tylko jedna alternatywa 

– budować nowy murowany. Budowa trwała od 1992 do 1997 roku. 
W ostatnią niedzielę października, kiedy Kościół wspomina konsekrację 
wszystkich kościołów, nowy kościół w Drążdżewie został konsekrowany 
przez Biskupa Łomżyńskiego – Stanisława Stefanka. Na dzień konsekracji 
kościół był ukończony w komplecie i wyposażony we wszystkie meble 
i urządzenia. Po przeniesieniu liturgii do nowego kościoła los starego, 
drewnianego nie pozostał nam obojętny. Nie mogliśmy obojętnie obser-
wować jego upadku. Był bowiem o pięknych proporcjach i solidnej 
konstrukcji.  
   W trosce o zachowanie go dla potomnych poprosiłem Dyrektora 
Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, by się nim zaopiekował, bo u nas 
ulegnie ruinie, mając nadzieję, że Muzeum może łatwiej uzyska fundusze 
na jego przeniesienie i konserwację. Niestety i Muzeum nie mogło łatwo 
zdobyć takich funduszy, by kościół rozebrać, przewieźć do Sierpca, 
wymienić spróchniałe bale i zestawić na nowo. Taka szansa pojawiła się 
dopiero w 2006 roku, gdy Dyrektor Skansenu otrzymał obietnicę, że 
dostanie na ten cel pieniądze z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie. 
Poczynił przygotowania, by go przenieść: uzyskał zgodę Konserwatora 
z Ostrołęki, Biskupa Łomżyńskiego oraz Starosty z Makowa Mazowiec-
kiego. Parafianie zaś na zebraniu publicznym w niedzielę 23 lipca 2006 
roku w obecności Dyrektora Skansenu ponowili zgodę, by go oddać. 
Rozbiórkę kościoła w celu jego przeniesienia rozpoczęła po Świętach 
Wielkanocnych 2007 roku ekipa cieśli specjalistów w tej dziedzinie 
z okolic Zakopanego. Czynności rozbiórkowe zakończyli 15 maja. W tym 
dniu załadowali bale na samochód ciężarowy i wywieźli do Sierpca. 
Ponad połowa bali nie nadawała się do powtórnego użycia.  
   W czasie rozbiórki okazało się, że kościół ten nie był budowany 
z nowego bala, ale był ponownie złożony z uprzednio rozebranego gdzieś 
kościoła. Ta okoliczność nas całkowicie zaskoczyła. Pan Cezary Kocot, 
historyk sztuki rozpoczął poszukiwania w Bibliotece Uniwersyteckiej 
w Warszawie, by dowiedzieć się, skąd i kiedy nasz kościół trafił do 
Drążdżewa. Poszukiwania te doprowadziły do stwierdzenia, że został on 
rozebrany w Krasnosielcu, gdy tam zbudowano nowy, murowany kościół, 
który stoi do dziś. Rozbiórki i przeniesienia dokonano około 1800 roku, 
dokładnej daty nie znamy. 
 

Proboszcz  Parafii Rzymskokatolickiej w Drążdżewie 
ks. Andrzej Groblewski 

 
Zabrzmiał  Im  ostatni  szkolny  dzwonek 
   Dnia 22 czerwca wraz z zakończeniem roku szkolnego 2006/2007 w Publicz-
nej Szkole Podstawowej w Krasnosielcu byliśmy świadkami pożegnania od-
chodzących na emeryturę po 40 latach pracy w oświacie państwa Zenobii 
i Mieczysława Napiórkowskich. Były kwiaty, chwile wzruszenia i wspomnień.  
   Pani Zenobia urodziła się 7 czerwca 1947 r. w  Grądach. W 1967 r. ukończy-
ła Studium Nauczycielskie w Siedlcach na kierunku biologia z chemią 
a w 1982 studia magisterskie w Wyższej Szkole Rolniczo-Pedagogicznej też 
w Siedlcach. Ukończyła również Studium Przedmiotowo-Metodyczne 
z biologii i nauczania początkowego. W 1987 r. zdobyła pierwszy stopień 
specjalizacji zawodowej w zakresie nauczania początkowego, a w 1988 r. drugi 
stopień specjalizacji w zakresie biologii.  W 1967 r. rozpoczęła pracę w Szkole 
Podstawowej w Amelinie. Od 1969 r. do 1973 r. pracowała w Szkole Podsta-
wowej w Pienicach. W tych szkołach uczyła biologii i chemii oraz nauczania 
początkowego. Od 1973 r. wspomnianych przedmiotów nauczała w Szkole 
Podstawowej w Krasnosielcu. W latach 1977-1998 pełniła funkcję przewodni-
czącej Zespołu Samokształceniowego kl. I-III. Od 1993 do 1999 r. prowadziła 
klasę autorską o profilu przyrodniczo–ekologicznym. Przygotowywała liczne 
sesje ekologiczne dla nauczycieli biologii, wizytatorów i metodyków. Wielu jej 
uczniów było finalistami i laureatami konkursów przedmiotowych z biologii. 
Współpracowała z Kołem Łowieckim „Świt” w Gąsewie. Przez wiele lat pro-
wadziła drużyny zuchowe. Zdobyła stopień podharcmistrza. Była opiekunem 
szkolnego koła Ligi Ochrony Przyrody. W 2003 uzyskała status nauczyciela 
dyplomowanego. Wraz ze swoimi uczniami brała udział w prowadzonych 
przez Krajowe Centrum Edukacji Ekologicznej w Warszawie badaniach 
stwierdzających stopień zanieczyszczenia powietrza w naszej gminie. Na ich 
podstawie zaliczono gminę do „Zielonych Płuc Polski”. Wielokrotnie docenia-
no jej pracę. Otrzymała liczne podziękowania i nagrody, w tym w 1977 roku 
nagrodę ministra III stopnia. 
   Pan Mieczysław urodził się w Pienicach 25 marca 1946 r. Tu ukończył Szko-
łę Podstawową. Liceum Ogólnokształcące w Pułtusku w 1964 r. Następnie 
w Ciechanowie podjął naukę w Studium Nauczycielskim, które ukończył 
w 1967 r. Studia wyższe na kierunku matematyka ukończył w Wyższej Szkle 

Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach w 1981 roku. Pierwszy stopień 
specjalizacji zawodowej uzyskał w 1990 r. a awans nauczyciela dyplo-
mowanego w 2003 r.  Pracę zawodową rozpoczął w roku 1967 w Szko-
le Podstawowej w Amelinie. Od 1968 do 1973 roku był nauczycielem 
w Szkole Podstawowej w Pienicach. Od 1973 r. pracował w Szkole 
Podstawowej w Krasnosielcu jako nauczyciel, a od 1977 r. pełni różne 
funkcje kierownicze. Był zastępcą gminnego dyrektora szkół, dyrekto-
rem Średniego Studium Zawodowego dla dorosłych, pełnił obowiązki 
dyrektora Publicznego Gimnazjum w Krasnosielcu w fazie jego two-
rzenia i organizacji, dyrektorem Szkoły Podstawowej w Krasnosielcu. 
Pan Mieczysław Napiórkowski pełnił wiele funkcji społecznych. Ak-
tywnie współpracował ze strukturami samorządowymi, przez wiele lat 
był przewodniczącym Rady Kultury przy GOK w Krasnosielcu. W la-
tach 1990-1998 był radnym i jednocześnie przewodniczącym Rady 
Gminy Krasnosielc, przez 3 kadencje pełnił funkcję prezesa Zarządu 
Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Przez wiele lat 
był ławnikiem Sądu Rejonowego w Przasnyszu. Współpracował 
z Fundacją „O uśmiech dziecka” i kołem łowieckim „Świt”. Do końca 
swej pracy był inicjatorem wielu działań na rzecz poprawy warunków 
nauki i pracy w Szkole Podstawowej w Krasnosielcu.  Za swą pracę 
zawodową i społeczną otrzymał wiele odznaczeń i wyróżnień. W 1993 
r. został odznaczony „Srebrnym Krzyżem Zasługi”, w 1994 r. „Meda-
lem Komisji Edukacji Narodowej”. Posiada odznakę „Przyjaciel Dziec-
ka” i „Medal za zasługi dla rozwoju sportu szkolnego” oraz Złotą Od-
znakę ZNP. Dwukrotnie otrzymał nagrodę Kuratora, wielokrotnie 
wyróżniany nagrodami Inspektora Oświaty i Wójta Gminy Krasnosielc. 
Na przestrzeni lat miała wielu laureatów i finalistów w konkursach 
przedmiotowych jak i w zawodach sportowych. 
   Za to, że przez te 40 lat swojej pracy byliście obok nas serdecznie 
dziękujemy. A nadchodzący czas niech upływa Wam w zdrowiu i do-
statku. Niech realizują się ukryte dotychczas marzenia i plany. Pamię-
tajcie, że szkoła to wasz drugi dom. Zawsze przywitamy Was tu z rado-
ścią i otwartymi ramionami. 

W imieniu wszystkich uczniów, rodziców i nauczycieli 
Andrzej Maluchnik, Zbigniew Żebrowski 



 

„Mistrz  pięknego  czytania” 
   Czytamy niezbyt chętnie i niestety niewiele, tym cenniejsza jest inicjatywa, 
którą poniżej opisujemy. 
   Propagując akcje „Cała Polska czyta dzieciom” Biblioteka Gminna oraz 
jej filie przy współudziale Szkół Podstawowych w Amelinie, Drążdżewie, 
Pienicach, Rakach i Krasnosielcu zorganizowała wśród uczniów szkół pod-
stawowych konkurs pod tytułem „Wybieramy Mistrza Pięknego Czytania”, 
którego celem była popularyzacja piękna języka polskiego, wyrabianie umie-
jętności czytania ze zwróceniem uwagi na interpretację tekstu oraz wyrabia-
nie nowych zainteresowań czytelniczych.  
   Zainteresowanie konkursem przeszło najśmielsze oczekiwania. Wyłonieni 
w eliminacjach szkolnych 33 uczniowie „starli się” 30 maja 2007 roku w za-
wodach na terenie gościnnej Podstawówki w Rakach. Wysoka Komisja 
/Krystyna Artemiuk, Halina Łapińska i Stanisława Gołaszewska/ najbardziej 
zachwycona była z występów Eweliny Szydlik /Drążdżewo/ i Jakuba Miku-
laka /Raki/, których nazwała „Prawdziwymi rodzynkami”. Ponadto w swoich 
grupach zwyciężyli: Justyna Olkowska i Mateusz Glinka /Krasnosielc/. 
Wyróżniono także następujące osoby: Hubert Regulski /Raki/, Paweł Załęski 
/Pienice/, Sylwia Górska /Drążdżewo/, Łukasz Kaszuba /Raki/, Mateusz 
Badek /Krasnosielc/, Aleksandra Wilkowska /Amelin/, Bartosz Gołota /Raki/ 
oraz Katarzyna Sierak /Krasnosielc/. Imprezę uświetnił specjalnie przygoto-
wany z tej okazji występ artystyczny przygotowany przez uczniów ze szkoły 
w Rakach pod kierunkiem Małgorzaty Regulskiej. 
   Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody książkowe, dyplomy 
i słodycze ufundowane przez Publiczną Bibliotekę Samorządową w Krasno-
sielcu. Mistrzowie zaś zostali dodatkowo udekorowani medalami „Mistrz 
Pięknego Czytania”. Gratuluję wszystkim uczestnikom odwagi udziału 
w konkursie, nauczycielom wspaniałych wychowanków, a rodzicom cudow-
nych pełnych umiejętności latorośli. 

Dyrektor Biblioteki Gminnej w Krasnosielcu  
Krystyna Wierzbicka-Rybacka 

 
    
Trwają prace nad modernizacją dróg gminnych o nawierzchni żwirowej we 
wsiach Bagienice Szlacheckie i Karolewo. Roboty drogowe w Elżbiecinie 
zostały zakończone w połowie czerwca. Inwestycja, sfinansowana w całości 
z budżetu gminy o łącznej wartości 249.902,36 zł, polega na trzykrotnym 
utrwaleniu istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową i kruszywem odpo-
wiedniej średnicy. Długość remontowanych odcinków dróg przedstawia się 
następująco: Karolewo – 1,6 km x 5 m szer., Elżbiecin – 1,0 km x 5 m szer., 
Bagienice – 0,4 km x 4 m szer. Wszelkie prace zostaną zakończone do 
31.07.2007 r. Wykonawcą ww. inwestycji jest Przedsiębiorstwo Robót Mo-
stowych i Drogowych „BUDOMOST” z Białegostoku. Korzystając 
z obecności firmy Gmina zleciła również uzupełnienie ubytków 
w nawierzchni na ulicach Rynek i Młynarska w Krasnosielcu oraz  podwój-
nego utrwalenia całego odcinka ul. Plac Kościelny. 

    Paweł Ruszczyński 
 
 
 
 
 

Przetargi 
Przetarg to rodzaj konkursu, celem którego jest zawarcie /na naj-
korzystniejszych dla organizatora warunkach/ umowy o sprzedaż, 
dostawę, roboty lub usługi. Istnieje kilka postępowań, aby ten cel 
osiągnąć, najczęściej stosowanymi praktykami są: przetarg nieogra-
niczony, przetarg ograniczony, zamówienie z wolnej ręki, a także 
zapytanie o ceną. Przetarg nieograniczony jest dostępny dla wszyst-
kich osób fizycznych /każdy człowiek/ i osób prawnych /instytucje, 
podmioty gospodarcze, spółki itp./. Przetarg nieograniczony może 
być przeprowadzony w formie pisemnej lub ustnej. Forma pisemna 
to składanie przez ewentualnych nabywców ofert w zamkniętych 
kopertach, które otwierane są komisyjnie w wyznaczonym terminie. 
Forma ustna to spotkanie w wyznaczonym czasie wszystkich zainte-
resowanych i komisja drogą licytacji wyłania zwycięzcę przetargu. 
Każdy kto chce wziąć udział w przetargu nieograniczonym na sprze-
daż nieruchomości musi wpłacić wadium. Wadium to kwota określo-
na procentowo /np. 10%/ od ceny wywoławczej przedmiotu przetar-
gu, którą wpłaca biorący udział, aby potwierdzić zamiar dotrzymania 
umowy. Po zakończeniu przetargu oferenci, którzy odpadli, otrzymu-
ją zwrot wadium. 

Ewa Zbrzeska-Zając 
Życie  jak  nowela 
   Ile może wydarzyć się przez sto lat? - Pani Zofia Gajek urodzona 
w Rakach obchodziła 10 maja 2007 roku swoje setne urodziny. Do 
dnia dzisiejszego mieszka w tej miejscowości wśród swych bliskich, 
z najmłodszym synem i jego rodziną. Ma siedmioro dzieci, 16-ro 
wnucząt, 31 prawnuków i 7-ro praprawnuków. Pani Zofia jest osobą 
bardzo pobożną. Od szesnastego roku życia do późnych lat prowadzi-
ła koło różańcowe w Rakach, świadczy to o jej wielkiej aktywności. 
Swoje życie poświęciła dzieciom. W chwili śmierci własnej siostry 
wypełniając ostatnią wolę umierającej, poślubiła jej mę-
ża i zaadoptowała pięcioro dzieci. Najstarsze miało 12 lat, 
a najmłodsze rok i 6 miesięcy. Całe życie pracowała we własnym 
niedużym gospodarstwie rolnym. Szukając środków na wychowanie 
dzieci podejmowała również pracę u innych gospodarzy w rodzin-
nych Rakach i pobliskich Bagienicach. Dziś żyje w spokoju ze swo-
imi dziećmi, wnukami, prawnukami i praprawnukami, którzy dają jej 
dużo ciepła i wsparcia.  
   Składamy Pani Zosi najlepsze życzenia dwustu lat w zdrowiu. 

Dagmara Szewczak 
Rowerowo  do Boga 
   Drążdżewski Caritas z inicjatywy Pani Marii Ciszewskiej – kate-
chetki w miejscowej Szkole Podstawowej, zorganizował w niedzielę 
17 czerwca 2007 roku wycieczkę rowerową przez kompleks leśny 
pomiędzy Kujawami i Lipą, który zakończyło ognisko nad Orzycem 
sponsorowane i przy udziale miejscowego Proboszcza ks. Andrzeja 
Groblewskiego. W czasie ogniska uczestnicy, którymi byli głównie 
absolwenci VI klasy z Drążdżewa, śpiewali, tańczyli i „ucztowali”. 
Pasja sportowej rywalizacji udzieliła się nawet opiekunowi grupy 
naszemu nauczycielowi wf - Panu Mirosławowi Dudkowi, któremu 
udało się wyprzedzić w czasie jazdy własny rower i pięknym szczu-
pakiem odkurzyć ścieżkę leśną przed całą grupą.  
   Dziękujemy za udział i opiekę nad młodzieżą Marii Przetak, Hen-
rykowi Przetak oraz Annie i Zbigniewowi Krawczyk. Młodzi uczest-
nicy zachwyceni imprezą czekają na kolejną inicjatywę w tym zakre-
sie nas dorosłych.  

Sławomir Rutkowski 

Co,  gdzie,  kiedy  ?  … Zapraszamy !!! 
1. Działki na sprzedaż.   W dniu 16 lipca 2007 r. o godz. 10 w Urzędzie Gminy odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nierucho-
mości położonych w Nowym Krasnosielcu (droga na Drążdżewo obok stacji paliw) stanowiących własność gminy: 4 działki o powierzchniach 1 250 
do 1 500 m2  ceny wywoławcze od 10 025 do 10 830 zł, przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe z usługami nieuciążliwymi, oraz 4 działki 
o powierzchniach po 2 000 m2 każda, cena wywoławcza 19 440 zł, przeznaczone pod zabudowę związaną z aktywnością gospodarczą, produkcją 
i przetwórstwem.  Szczegółowych informacji udziela insp. Grażyna Rogala tel. 71 75 073 w. 41. Urząd Gminy, pokój nr 20. 
2. Renty strukturalne   Od 25 czerwca 2007 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Makowie Mazowieckim rozpoczęła przyjmo-
wanie wniosków na renty strukturalne. Warunkiem otrzymania renty strukturalnej jest ukończenie 55 roku życia i przekazanie gospodarstwa rolnego. 
Bliższych informacji udzielają pracownicy Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Krasnosielcu. 
3. Gdzie pytać? Istnieje możliwość publikowania zapytań mieszkańców gminy dotyczących wszystkich spraw ich nurtujących, np. dotyczących 
spraw urzędowych, zgłaszania usterek w oświetleniu ulicznym, składania wniosków o pomoc społeczną, pomocy przy pisaniu wniosków itp. Postara-
my się, aby na zadane pytanie na łamach naszego biuletynu odpowiedziała kompetentna osoba. Pytania można zgłaszać pod nr telefonu 029 71 75 205. 
4. 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. 71 75 205 

Nowe  drogi  gminne   
w Karolewie,  Elżbiecinie   
i  Bagienicach  Szlacheckich 


