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Wprowadzenie   Wspaniałe dziewczyny
Szanowni Czytelnicy. 
 
Rozpoczynamy nowy rok. 
Jak zwykle pełen jest on nadziei i planów. 
Chcemy, by było lepiej, przyjemniej, lżej 

i radośniej. Czy tak będzie, zależy jednak naj-
bardziej od nas samych. 

Czyż nie widzimy wokół nas wiele osób, 
które mają to, czego my sami pragniemy a jed-
nak szczęścia po nich nie widać? Poczucie 
szczęścia, spełnienia i radości z przeżywania 
tego, co nam jest dane, zależy - zaręczam - od 
nas samych! Od tego, jak postrzegamy nasze 
życie. 

Życzę więc wam, drodzy Czytelnicy, by dą-
żąc do szczęścia TU i zbawienia TAM, ciesząc 
się z tego, co przynosi nam kolejny dzień, i, by 
pracując, dawać radość i szczęście innym. 

 
w imieniu zespołu redakcyjnego 

Sławomir Rutkowski 
 

 

Za nami 27. finał Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy, który zagrał dla specjalistycz-
nych szpitali dziecięcych w całej Polsce.  

W Krasnosielcu i Drążdżewie  13 stycznia 
można było spotkać wolontariuszki z Zespołu 
Szkół im. Tadeusza Kościuszki i Szkoły Pod-
stawowej w Krasnosielcu, które włączyły się do 
tej ogólnopolskiej akcji. Natalia Kurzyńska, 
Sandra Czaplicka, Sylwia Więcek, Patrycja 
Kłyszewska, Wiktoria Beczak oraz Marysia 
i Madzia Rykaczewskie, nie zważając na pogo-
dę, dzielnie trwały na posterunku. 

Zbiórka do puszek jak co roku została ciepło 
przyjęta przez mieszkańców naszej gminy, któ-
rzy ponownie okazali wielkie serce... 

ciąg dalszy na s. 3, fot. 1 na s. 1 
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Wycieczka do Wioski 
Świętego Mikołaja 

 
W dniach 18 i 19 grudnia dzieci z Przedszko-

la w Krasnosielcu odwiedziły Wioskę Święte-
go Mikołaja w Pięknej Górze koło Giżycka. 

Przystań Świętego Mikołaja, która stacjonuje 
w Ośrodku Wypoczynkowym Gwarek, ma na 
celu propagowanie kultury tradycji Świąt Bo-
żego Narodzenia, kultywowanie dziedzictwa 
narodowego w postaci przekazywanych z po-
kolenia na pokolenie bożonarodzeniowych ob-
rzędów, promowanie regionu Wielkich Jezior 
Mazurskich, podkreślanie najważniejszej war-
tości, jaką jest rodzina i uciekanie od komer-
cyjnego szaleństwa. Różnorodność form spra-
wiła, że dzieci podczas zajęć nie nudziły się, 
lecz z chęcią oraz niecierpliwością czekały na 
kolejne. Świąteczna scenografia i atmosfera 
sprawiły, że wszystko stało się magiczne, a 
realizacja założonych celów przychodziła z ła-
twością. 

Zajęcia, w których dzieci brały udział, to: El-
fowa Ciemnia, fabryka zabawek, komnata 
Świętego Mikołaja, Plac Zabaw im. Rudolfa 
Czerwonosego, Bożonarodzeniowa Poczta. Na 
koniec wycieczki dzieci dostały certyfikat po-
mocnika Świętego Mikołaja w jego polskiej 
siedzibie w Pięknej Górze.  

Wszyscy uśmiechnięci, choć zmęczeni, ale 
pełni wrażeń wrócili do przedszkola. Mamy 
nadzieję, że ta wycieczka długo zostanie w na-
szej pamięci, a Święty Mikołaj spełni nasze 
nawet najskrytsze marzenia. 

 

A. Gałązka, fot. 1 na s. 2 
 
 

Jasełka 
 
Ze Świętami Bożego Narodzenia wiąże się 

wiele pięknych tradycji. Jednym z nich jest od-
grywanie Jasełek, czyli inscenizacji o Bożym 
Narodzeniu. Dzieci i młodzież ze Szkoły Pod-
stawowej w Krasnosielcu 20 XII 2018 r. 
z wielkim zaangażowaniem odegrali różne ro-
le, doskonale oddając klimat wydarzeń Betle-
jemskiej Nocy. Dzieci wcieliły się w role Ma-
ryi i Józefa, pasterzy, aniołów. Uroku jasełkom 
dodały kolędy, które sprawiły, że poczuliśmy 
magię zbliżających się świąt. Po występie głos 
zabrała pani dyrektor Anna Kardaś, która zło-
żyła wszystkim świąteczne życzenia.  

 
 

E. Błaszczak, fot. 5 na s. 2 
 
 

Koncert  
„Przy wigilijnym stole” 

 
W dniu 7 XII 2018 r. już po raz trzeci ucz-

niowie kl. I–III i klas czwartych mieli okazję 
uczestniczyć w koncercie muzycznym pod ty-
tułem „Przy wigilijnym stole”. Dzieci miały 
okazję posłuchać kolęd, a także je wspólnie za-
śpiewać. Jak zwykle podsumowaniem był kon-
kurs śpiewania kolęd. Najładniej zaśpiewała 
Alicja Regulska z klasy IIa, która otrzymała 
kubek. 

 
A. Błaszkowska, fot. 7 na s. 2 

Jasełka ,,Maleńka Miłość” 
w krasnosielckim przedszkolu 

 
Jak co roku, tuż przed świętami Bożego Na-

rodzenia, w naszym przedszkolu odbyły się ja-
sełka. Są one nieodłącznym elementem przeżyć 
tych świąt, szczególnie wśród najmłodszych, 
gdyż poprzez artystyczne środowisko przybli-
żają historię i sens narodzenia Pana Jezusa. 

W rolę Maryi, św. Józefa, aniołów, pasterzy 
i Mędrców ze Wschodu w tym roku wcieliły 
się dzieci z grupy III i częściowo z grupy IV. 
Swój debiut jasełkowy dzieci przeżyły już 11 
grudnia podczas wigilii dla członków Klubu 
Seniora, która odbyła się w Gminnym Ośrodku 
Kultury. Mali artyści bez skrępowania i ocho-
czo odegrali swoje role. Nie zabrakło też kolęd 
i pastorałek. Obok znanych tradycyjnych ko-
lęd, jak np. ,,Przybieżeli do Betlejem”, śpiewa-
ne były też pastorałki: ,,Maleńka Miłość”, 
,,Skrzypi wóz”, ,,Znak pokoju”. Za swój wy-
stęp przedszkolaki zostali nagrodzeni przez se-
niorów głośnymi brawami oraz obdarowani 
słodkimi upominkami.  

Po raz drugi Jasełka zostały zaprezentowane 
21 grudnia podczas przedszkolnej wigilii. Na 
uroczystości obecny był ks. proboszcz Andrzej 
Kotarski, który pobłogosławił opłatek. Przed-
szkolaki z wielkim przejęciem dzieliły się 
opłatkiem między sobą i pracownikami przed-
szkola. Widać było, że tradycja Bożego Naro-
dzenia jest im dobrze znana i potrafią ją odpo-
wiednio przeżywać.  

Pani dyrektor Agnieszka Gałązka złożyła 
wszystkim zebranym świąteczne życzenia i 
podziękowała p. W. Szewczak, p. B. Zaleskiej i 
p. A. Kiliańczyk za przygotowanie Jasełek.  

 
B. Zaleska, fot. 3 na s. 2 

 
 

 

Konkurs plastyczny 
„Czar choinki” 

 
Na początku grudnia świetlica szkolna dzia-

łająca przy Szkole Podstawowej im. Jana Paw-
ła II w Krasnosielcu ogłosiła konkurs plastycz-
ny „Czar choinki”. Należało wykonać choinkę 
z dowolnych materiałów, dowolnej wielkości 
w formie przestrzennej. Jury w składzie: Alina 
Błaszkowska, Ewa Olkowska, Ewa Majkowska 
– oceniało samodzielność wykonania oraz ory-
ginalność. Przyznano miejsca: 

Kl. I–III: 
I miejsce – Jakub Kowalczyk kl. Ib, 
II miejsce – Nadia Sęk kl. IIa, 
III miejsce – Albert Sendal kl. IIa. 
Kl. IV–VIII: 
I miejsce – Zofia Jastrzębska kl. Vb, 
II miejsce – Zofia Tadrzak kl. Vb, 
III miejsce – Weronika Wronowska kl. VIIb 
Gimnazjum: Oliwia Leonik IIIb. 
 

Alina Błaszkowska 
 

Mikołaj  
w przedszkolu 

 
Nadszedł wreszcie długo oczekiwany dzień 

w naszym przedszkolu.  
W dniu 6 grudnia wszystkie dzieci już od 

samego rana z wielką niecierpliwością nadsłu-
chiwały mikołajkowych dzwoneczków. Święty 
Mikołaj nie zawiódł dzieci. Przybył do przed-
szkola w towarzystwie swoich pomocników. 
Dzieci z ogromną radością przywitały Św. Mi-
kołaja, śpiewając mu piosenki. Obiecały, iż bę-
dą grzeczne przez cały rok. W zamian Mikołaj 
obdarował ich słodkimi prezentami. 

Miło spędzony czas uświetniły wspólne zdję-
cia z Mikołajem i jego pomocnikami. 

Mikołaju, bardzo dziękujemy za odwiedziny, 
prezenty i czekamy na Ciebie za rok. 

 
M. Wnuk, fot. 2 na s. 2 

  
 

„Świąteczne Kaligramy”  
Szkolny Konkurs  
Bożonarodzeniowy 

 
Konkurs „Świąteczne kaligramy”, który zo-

stał zorganizowany przez anglistki ze Szkoły 
Podstawowej im. Jana Pawła II w Krasnosiel-
cu, miał na celu promowanie języka angiel-
skiego, poznawanie świątecznych tradycji kra-
jów anglojęzycznych oraz rozwijanie umiejęt-
ności plastycznych i wyobraźni uczniów. 
Wszystkie prace były pomysłowe i piękne. 
Zwycięzcami zostali: 

Klasy I–III: 
1. Michał Szczepański kl. Ia 
2. Piotr Czajkowski kl. Ia 
3. Franciszek Lewandowski kl. Ib 
Klasy IV–VI: 
1. Julia Ciuchta kl.VIa 
2. Łucja Sendal kl. VIa 
3. Weronka Kosińska kl. IVa 
 

Edyta Błaszczak, fot. 4 na s. 2 
 
 

Wspaniałe dziewczyny! 
 

dokończenie ze s. 1. 
  ... Po zbiórce puszki odwieziono do naszego 
sztabu głównego w Makowie Mazowieckim, 
gdzie zostały zliczone. W sumie uzbieraliśmy 
2.519,41 zł, co stanowi nasz nowy rekord.  

Z całego serca dziękujemy wszystkim, którzy 
przyczynili się do tego sukcesu. Jak mówi te-
goroczne hasło Orkiestry, „Pomaganie jest 
dziecinnie proste”.  

Pozdrawiam serdecznie.  
 

Aleksandra Rykaczewska 
 

PS. Tytuł artykułu nadał w tajemnicy przed je-
go autorką Sławomir Rutkowski  
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Przedstawienie teatralne 
,,Piotruś Pan i piraci” 
 

W dniu 4 I 2019 r. uczniowie edukacji wcze-
snoszkolnej Szkoły Podstawowej im. Jana 

Pawła II 
w Krasnosielcu 

wyjechali do 
Ostrołęki, aby 
obejrzeć przed-
stawienie teatral-
ne Katolickiego 

Teatru Edukacji z Krakowa pt. „Piotruś Pan i 
piraci”. Był to spektakl o tym, że wszystkie 
dzieci kiedyś dorastają. Wszystkie, z wyjąt-
kiem jednego – Piotrusia Pana. Był to spektakl, 
podczas którego dzieci z zapartym tchem śle-
dziły wątek piratów, Indian i krokodyla oraz 
dorosłych, w których zawsze drzemie tęsknota 
za młodością. 

 

Alina Błaszkowska 
 

Koncert muzyczny 
„Piotruś Pan” 
 

W dniu 25 I 2019 r. w Szkole Podstawowej 
im. Jana Pawła II w Krasnosielcu odbył się ko-
lejny koncert muzyczny „Piotruś i Wilk”. 
Dzieci wcieliły się w role: Piotrusia, wróbelka, 
kaczuszki, dziadka i kotka. Zdobyły wiadomo-
ści o rosyjskim kompozytorze Sergiuszu Pro-
kofiewie, muzyce ilustracyjnej, zobaczyły flet 
poprzeczny oraz klarnet, a także posłuchały ich 
brzmienia. 

Alina Błaszkowska 
 

Spotkanie z policjantem 
 
Zbliżają się ferie zimowe czas wyjazdów na 

zimowiska, zabaw na świeżym powietrzu. Dla-
tego 25 I 2019 r. w Szkole Podstawowej im. 
Jana Pawła II w Krasnosielcu odbyło się spo-
tkanie najmłodszych uczniów z policjantem 
sierżantem sztabowym Łukaszem Łazarzem, 
naszym dzielnicowym.  

Pan policjant przypomniał o zagrożeniach 
czyhających na dzieci w trakcie ferii zimo-
wych, omówił zasady bezpieczeństwa podczas 
uprawiania sportów zimowych i zabaw na 
świeżym powietrzu. Przestrzegał również 
przed ślizganiem się na skutych lodem stawach 
i rzekach, a także przed zjeżdżaniem z górek 
znajdujących się blisko ruchliwych ulic. Funk-
cjonariusz udzielał wskazówek, jak bezpiecz-
nie bawić się na śniegu i jak zachowywać się 
na kuligu. Poinformował dzieci pozostające w 
domu o konieczności zamykania drzwi od we-
wnątrz i o zakazie wpuszczania osób niezna-
jomych. Policjant zwrócił uwagę na niebezpie-
czeństwa, jakie mogą czyhać na dziecko na 
drodze oraz omówił sposoby ich unikania. Po-
nadto podkreślił, jak ważną rolę pełnią elemen-
ty odblaskowe. Poinformował też o zagroże-
niach ze strony internetu, nie należy podawać 
adresu, swoich danych na wszelkich portalach 
internetowych. 

Uczniowie aktywnie uczestniczyli w spotka-
niu, zadawali pytania. Dziękujemy za spotka-
nie i życzymy panu policjantowi bezpiecznej 
pracy. 

A. Sierak 

Szkolny konkurs 
języka rosyjskiego – dyktando 
 

W dniu 24 I 2019 r. w Szkole Podstawowej 
im. Jana Pawła II odbyło się podsumowanie 
szkolnego konkursu języka rosyjskiego – dyk-
tando. Celem konkursu było zachęcenie 
uczniów do poznawania zawiłości gramatycz-
nych i ortograficznych tego języka. Organiza-
torami konkursu były nauczycielki języka ro-
syjskiego: Ewa Majkowska i Wanda Dziąba. 
W konkursie wzięło udział 24 uczniów z klas 
VII–VIII oraz III klas gimnazjalnych. 

Wyniki konkursu przedstawiają się następu-
jąco: 

1. Mateusz Wróblewski kl. VIIIa, 
2. Małgorzata Kossakowska kl. VIIb, 
3. Jagoda Graczyk kl. IIIb, 
4. Wiktoria Perzanowska kl. VIIa, 
5. Joanna Popielarska kl. IIIb. 
 

Uczniowie otrzymali dyplomy oraz nagrody. 
Zwycięzcom gratulujemy. 

 

A. Sierak, fot. 8 na s. 11 
 
 

Kolędnicy 
Caritas w Drążdżewie 

 
W Uroczystość Objawienia Pańskiego 

w parafii św. Izydora w Drążdżewie po raz 
kolejny pełnili swoją misję Kolędnicy Caritas. 

Kolędnicy bezinteresownie odwiedzali domy 
parafii, w których są osoby niepełnosprawne, 
samotne, starsze, oczekujące naszych 
odwiedzin. 

Wolontariusze ze Szkolnego Koła Caritas 
wraz z opiekunami z Parafialnego Zespołu 
Caritas z radością poświęcili swój czas, aby 
jako misjonarze – na wzór Trzech Mędrców – 
mogli dzielić się radością z narodzin Pana 
Jezusa.  

Życzymy „Niech pokój i dobro w Waszych 
sercach gości, niech radość i miłość płyną 
w obfitości”. 

Opiekun SKC,  
Maria Cieszewska  

fot. 2 na s. 1 
 

Chłopcy z Amelina 
trzecią drużyną w powiecie  
makowskim w unihokeju!  

 
W sobotę 12 I 2019 r. w hali SP nr 2 w Ma-

kowie Mazowieckim uczestniczyliśmy w za-
wodach powiatowych w unihokeju chłopców 
klas IV–VI. W rozgrywkach wzięło udział 8 
drużyn, rozlosowanych do dwóch grup. Nasza 
szkoła trafiła do grupy A wraz ze SP Krasno-
sielc, SP Gąsewo i SP Raki. W rozgrywkach 
grupowych nie daliśmy szans żadnemu prze-
ciwnikowi i z 9 punktami awansowaliśmy do 
półfinału. Tam czekał nas mecz z SP Rzewnie. 
W regulaminowym czasie gry padł remis 2:2, 
chociaż w ostatnich minutach sytuacji do zdo-
bycia zwycięskiej bramki mieliśmy bez liku, 
niestety piłka już więcej nie wpadła do siatki i 
o awansie do finału zadecydowały rzuty karne. 
Niestety w rzutach karnych okazaliśmy się gor-
si, przegrywając 1:2. 

Na koniec czekał nas mecz o 3 miejsce. Chy-
ba całą złość z przegranego półfinału udało się 
dobrze wykorzystać bo zdeklasowaliśmy Kra-
snosielc 5:0, ostatecznie zajmując 3 miejsce w 
turnieju. W finale SP z Szelkowa pokonała 
Rzewnie 2:1, zostając mistrzami naszego po-
wiatu. 

 

Wyniki meczów grupowych: 
SP Amelin – SP Gąsewo 3:1 bramki: 2x Ma-

ciej Ryłka, Mikołaj Gwiazda. 
SP Amelin – SP Krasnosielc 1:0 bramka: 

Mikołaj Gwiazda. 
SP Amelin – SP Raki 6:1 bramki: 6x Maciej 

Ryłka. 
 

Półfinał: SP Amelin – SP Rzewnie 2:2 bram-
ki: 2x Maciej Ryłka. 

 

Mecz o 3 miejsce: SP Amelin – SP Krasno-
sielc 5:0 bramki: 2x Maciej Ryłka, 2x Mikołaj 
Gwiazda, Igor Mroczkowski. 

 

Skład drużyny: od lewej Oskar Szcześniak, 
Szymon Morawski (bramkarze) dalej Igor 
Mroczkowski, Karol Mroczkowski, Mikołaj 
Gwiazda, Maciej Ryłka (kapitan drużyny), 
Wiktor Kowalczyk i Paweł Rutkowski. Opie-
kun: Tomasz Rogala 

 
Zajmując III miejsce, otrzymaliśmy dyplom, 

puchar i medale. Gratulacje dla całej ekipy :) 
 

Tomasz Rogala, fot. 8 na s. 2 
 
 

Do autorki  
„W stronę dojrzałości”  
z nr 139–140 „Wieści znad Orzy-
ca” 
 

Dostosowując się do języka i formy, chciał-
bym zapytać... 

Jaką ekspansję środowiskowo-społeczną ma 
charakterystyka prokreacji współbieżnej w no-
watorskim, subkulturowym odzwierciedleniem 
realizacji postępowań młodzieży w subiektyw-
nych wdrożeniach ponadnormatywnych metod 
współdziałania zależnego ludzi młodych w osi 
kulturowo obyczajowej dysonansu środowi-
skowego? 

W związku z możliwością zawiłości odpo-
wiedzi proszę o rozwinięcie tematu na adres 
mailowy: asser-wzo@wp.pl 

 

Z poważaniem  
Asser 

 

Prelekcja historyczna 
 
W dniu 28 XII 2018 r. o godzinie 

19:00 rozpoczęliśmy w gościnnej szkole 
w Drążdżewie kolejne spotkanie sympatyków 
historii. Tym razem porozmawialiśmy o świe-
żo wydanym „Krasnosielckim Zeszycie Histo-
rycznym” nr 36 oraz planowanym „Krasno-
sielckim Zeszycie Historycznym” nr 37. Po-
śród pełnych pasji wielu dyskusji powstało kil-
ka pomysłów do realizacji. Spotkanie prowa-
dziłem wspólnie z Marią Weroniką Kmoch. 

Zapraszam na kolejne w dniu 7 IV 2019 r. 
o godz. 15:00 do Gminnego Ośrodka Kultury 
w Krasnosielcu. 

 
Sławomir Rutkowski, fot. 3 na s. 1 
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Lato seniorów w terenie 
 
Jak powszechnie wiadomo lato 

sprzyja wszelkiej aktywności, 
a szczególnie na łonie przyrody. 
Sprzyja także seniorom, którzy 

spotykają 
się często 
w plenerze. 
W lipcu 
odbyła się 
wycieczka 
po naszych 
sąsiednich 
powiatach, a w sierpniu 
następne imprezy inte-
grujące wszystkich klu-

bowiczów chętnych do spotkań w większym 
gronie.  

Jedną z nich był piknik nad Orzycem, który 
zgromadził wiele osób wokół ogniska przygo-
towanego przez jednego z seniorów. Ale cóż 
warte byłoby takie spotkanie bez tradycji? Nad 
ogniskiem smażyły się klasyczne kiełbaski, 
skwierczące apetycznie na ekologicznych pa-
tykach. Do tego pyszne bułeczki i świeże wa-
rzywa z ogródka koleżanki seniorki w doboro-
wym towarzystwie smakowały wybornie! Na-
stroje dopisały, seniorzy się rozśpiewali na do-
bre i odnowili sobie w pamięci serię piosenek 
harcerskich oraz biesiadnych. Przy okazji od-
było się pasowanie na członka klubu osób nie-
dawno zgłoszonych do naszego grona, jako że 
lista członków ciągle się wydłuża. Niepowta-
rzalna atmosfera sprzyja niepowtarzalnej twór-
czości. Taką właśnie natchnioną weną oświe-
cony kolega senior zaprezentował piosenki 
własnego autorstwa na temat Krasnosielca i je-
go mieszkańców, a wtórowali mu wszyscy 
zgromadzeni. Niestety wkrótce słońce schowa-
ło się za horyzontem i przyszedł czas na sprzą-
tanie terenu, a potem rozstanie. Jak mówi przy-
słowie: wszystko co dobre, szybko się kończy. 

Nie trzeba było długo czekać na drugą im-
prezę plenerową. Tym razem zaplanowaliśmy 
wycieczkę na Mazury. Dzień zaczął się zwie-
dzaniem kościoła w Świętej Lipce, a po infor-
macji przewodniczki wysłuchaliśmy koncertu 
wykonanego na sławnych organach z rucho-
mymi figurkami. Potem obejrzeliśmy zbiory 
tamtejszego muzeum i udaliśmy się do ogro-
dów pokazowych. Pani przewodnik przekazała 
nam porcję wiedzy o roślinach egzotycznych, 
przywiezionych z wielu krajów oddalonych od 
Polski o tysiące kilometrów, a my rejestrowali-
śmy co ciekawsze okazy na zdjęciach. A po 
przerwie obiadowej w tradycyjnie wyposażonej 
Chacie Mazurskiej popłynęliśmy tramwajem 
wodnym na jezioro Czos, korzystając ze sło-
necznej pogody i miłego wiatru dającego 
wspaniały relaks po wielu atrakcjach tego dnia. 
Zrelaksowani wróciliśmy z piosenką na ustach 
do naszego Krasnosielca. 

 
Wizyta dziennikarza TVP2  
u Seniorów 

 
W Gminnym Klubie Seniora ciągle dzieje się 

coś ciekawego. Tym razem odbyło się spotka-
nie z panem Adamem Krzykowskim, który jest 
ogólnie znanym prezenterem bieżących wia-
domości w codziennym programie telewizyj-
nym pod nazwą PANORAMA. 

Gość opowiadał o etapach swojej drogi do 
zatrudnienia w telewizji o krajowym zasięgu. 
Jego przygoda z mediami zaczęła się już pod-
czas nauki w szkole średniej, którą realizował 
w Olsztynie. Po wysłuchaniu audycji lokalnej 
rozgłośni Radio Kortowo zainteresowały go 
kulisy pracy osób tam występujących. Szukał 
kontaktów z młodymi reporterami i tak zaczął 
spędzać coraz więcej czasu na przygotowaniu 
materiałów do emisji. W miarę rosnącego do-
świadczenia wykonywał coraz trudniejsze te-
maty z nadawaniem audycji radiowej „na ży-
wo”.  

Kiedy w TVP Gdańsk powstał oddział 
w Olsztynie, podążył za nowym wyzwaniem 
i pracował tam w roli dziennikarza. Jego do-
ciekliwość w szukaniu źródeł w kraju i za gra-
nicą oraz umiejętne redagowanie zebranych in-
formacji zaowocowało współpracą z telewizją 
ogólnopolską. Po etapie okolicznościowych re-
portaży otrzymał propozycję stałej pracy 
w TVP2 i tam pracuje, przygotowując aktualne 
wiadomości o wydarzeniach krajowych i świa-
towych, które następnie prezentuje w głównym 
wydaniu Panoramy.  

A dlaczego został zaproszony do Klubu Se-
niora w Krasnosielcu? Odpowiedź jest prosta: 
ponieważ jest naszym ziomkiem! Tu się wy-
chował, tu uczęszczał do przedszkola i szkoły 
podstawowej. To w naszym środowisku doj-
rzewało jego wyobrażenie o pracy za kulisami 
tego, co widzimy na ekranach naszych telewi-
zorów. 

Gratulujemy Panu Adamowi jego konse-
kwencji w dążeniu do realizacji wymarzonego 
celu zawodowego oraz życzymy dalszych suk-
cesów i kolejnych awansów.  

 
Seniorki  
w salonie kosmetycznym 

 
Jako że kobiet nie trzeba zachęcać do dbało-

ści o swój wygląd i kondycję, systematycznie 
spotykają się z profesjonalistką w dziedzinie 
kosmetyki. Od wstępnego wykładu na temat 
różnorodności środków dostosowanych do po-
trzeb konkretnej cery, przez pokazowe zabiegi 
wykonane w siedzibie Klubu Seniora, doszło 
do wyjazdu na praktyczne zajęcia w lokalu sa-
lonu kosmetycznego. Seniorki  zapoznały się 
z rodzajami zabiegów, jakie można wykonać w 
gabinecie i wysłuchały informacji o zalece-
niach współczesnej kosmetologii korzystnych 
dla pań w różnym wieku. Skorzystały z możli-
wości poddania się wybranym metodom pielę-
gnacji skóry twarzy, szyi, dekoltu, dłoni i stóp, 
aby na własnej skórze odczuć efekty pracy do-
świadczonych pań kosmetyczek. Po serii ko-
smetycznych trików panie poznały również za-
sady bieżącego dbania o stan skóry w różnych 

etapach życia oraz po-
szczególnych porach 
roku. Ponadto wsłucha-
ły się w informacje 
o skutkach stosowania 
środków kosmetycz-
nych nieodpowiednich 
dla danego wieku i ro-
dzaju cery oraz o wi-
docznych oznakach za-
niedbania tej sfery ży-
cia, a także o wpływie 
wyglądu na samoocenę, 
stan pewności siebie 

podczas podejmowania codziennych decyzji 
i ogólnie na psychikę.  

Zadbane i pełne pozytywnej energii Seniorki 
dziękują pracownikom Urzędu Gminy za zor-
ganizowanie transportu do Przasnysza 
i zapewnienie powrotu z salonu kosmetyczne-
go do Krasnosielca. 

Zofia Beczak-Radomska  
 
 
Bezpieczne ferie  
– spotkanie z policjantem 

 
Ferie to czas beztroskich zabaw na śniegu, 

jazda na sankach czy nartach. W trosce o bez-
pieczeństwo naszych przedszkolaków dnia 22 I 
2019 r. zostało zorganizowane spotkanie z po-
licjantem. Wspólnie z dziećmi omówił on za-
sady bezpieczeństwa podczas zabaw na świe-
żym powietrzu. Przestrzegał przed organizo-
waniem kuligów za pojazdami mechanicznymi; 
mówił o niebezpieczeństwie zjazdów sankami 
w okolicach dróg; wchodzenia na zamarznięte 
zbiorniki wodne. 

Podczas spotkania przedszkolaki dowiedziały 
się również, jak bezpiecznie zachować się 
w domu – komu i kiedy możemy otwierać 
drzwi; ile czasu i jak bezpiecznie korzystać 
z komputera czy telefonu.  

Na zakończenie Pan policjant przypominał 
dzieciom – jak prawidłowo przechodzić przez 
jezdnię oraz o konieczności noszenia przez 
dzieci odblasków.  

 
M. Wnuk 
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Głęboka studzienka, 
głęboko kopana,  
a nad nią Kasieńka  
jak wymalowana… 

 
Woda jest czynnikiem niezbędnym do życia 

i z tego powodu osiedla ludzkie od najdaw-
niejszych czasów za-
kładano nad rzekami 
oraz w pobliżu innych 
zbiorników wodnych. 
Ceniono szczególnie 
wodę źródlaną (zdro-
jową).  

Nasza rzeka Orzyc 
z unikalną przyrodą 
także miała ogromny 

wpływ na rozwój okolicznych wsi. Od wiosny 
do jesieni schodziły się nad nią kobiety, aby 
prać bieliznę, bielić płótna, a następnie wysta-
wiać je na działanie promieni słonecznych. 
Jeszcze inaczej toczyło się nad wodą życie 
mężczyzn wędkarzy. Wykorzystując fakt, iż 
Orzyc był ostoją olbrzymiej różnorodności ga-
tunkowej roślin i zwierząt, łowili niemalże 
w każdym jego miejscu klenie, jazie, szczupa-
ki, okonie, leszcze, płocie, a nawet sumy.  

Na terenach pozbawionych naturalnych źró-
deł zaopatrzenia w wodę kopano studnie. 
W zależności od składu chemicznego pozyski-
wano wodę „miękką” i „twardą”. Woda twarda 
posiada w składzie dużo wapnia, który w trak-
cie gotowania wytrąca się w postaci kamienia, 
widocznego szczególnie w postaci osadu na 
ściankach czajnika. Woda twarda nie jest 
smaczna, stąd często bywało, że po wodę lep-
szą do picia i gotowania potraw trzeba było 
czasami chodzić do odległej studni sąsiada. 
Również do mycia i prania lepsza była woda 
miękka, za którą uchodziła także „deszczów-
ka”, zbierana do naczyń wystawionych na 
dwór podczas opadów.  

Studnie dostarczały wody dla ludzi, nato-
miast wodopojami dla zwierząt były rzeki, 
strumienie, sadzawki i stawy. Woda z tych 
zbiorników służyła także do zaspokajania 
wszelkich potrzeb gospodarczych. Była nie-
zbędna do zabiegów związanych z utrzyma-
niem higieny, pielęgnowaniem roślin w ogro-
dach i ogródkach przydomowych, produkcji 
płótna lnianego, moczenia sprzętów i narzędzi 
w celu zabezpieczenia ich przed rozsychaniem 
podczas upałów (wozy, beczki i inne naczynia 
klepkowe).  

Zapewnienie wody w gospodarstwie stawało 
się problemem wielkiej wagi, stąd prace bu-
dowlane w nowej zagrodzie rozpoczynano 
zwykle od wykopania studni. Na terenach, 
gdzie poziom wód gruntowych znajdował się 
nisko, budowa studni była przedsięwzięciem 
trudnym i kosztownym, czasami przekraczają-
cym możliwości jednego gospodarstwa. Czę-
stym zjawiskiem były tam studnie kopane 
wspólnie przez sąsiadów na granicy siedlisk. 
Każdy rolnik pragnął mieć jednak studnię wła-
sną, wykopaną jak najbliżej domu i budynków 
gospodarczych. Dokonując wyboru miejsca 
pod budowę studni, korzystano często z pomo-
cy różdżkarzy. Aby zapewnić sobie obfitość 
wody i dobrą jej jakość, należało przestrzegać 
pewnych norm i wykonywać różne zabiegi. 
Nie wolno było do studni pluć ani wyrzucać do 

niej żadnych nieczystości. Według powszech-
nej opinii dobrą jakość wody gwarantowało 
wlewanie do studni odrobiny wody święconej 
oraz wrzucenie w noc wigilijną odrobiny 
opłatka. Wody nigdy nie odmawiano potrzebu-
jącym. Moja babcia wspominała o dawnym 
zwyczaju stawiania wiadra z wodą i kubka dla 
podróżnych. 

Studnie wiejskie posiadały cembrowiny mu-
rowane z kamieni polnych lub wykonane 
z drewna. Dół studzienny kopano w kształcie 
walca głębokości około 1,5–5 m i średnicy 1–
1,5 m i obmurowywano go dookoła kamienia-
mi. Aby wykonać cembrowinę drewnianą, 
w dno dołu studziennego wkopywano cztery 
drągi wyznaczające kwadrat, do których przy-
bijano deski lub wpuszczano w nie przepoło-
wione okrąglaki lub bale.  

W latach międzywojennych (1918–1939) 
popularne stały się cembrowiny z kręgów be-
tonowych wykonywanych w formach. Wodę 
czerpano ze studni różnymi sposobami. Jeżeli 
jej lustro znajdowało się płytko, to można było 
posłużyć się „kluczką”. Była to tyczka zakoń-
czona metalowym haczykiem umożliwiającym 
zaczerpanie wiadra. Powszechnie stosowanym 
urządzeniem był żuraw, czyli rozwidlony 
u góry słup wkopany w ziemię. W rozwidleniu 
pnia leżał długi drąg (tzw. „śmiga”). Na jed-
nym jego końcu zaczepiona była kulka z ha-
czykiem, na drugim zaś przywiązywano ka-
mień, kawałek drewna lub metalu. Ramię ob-
ciążone takim balastem utrzymywało drąg 
w pozycji pionowej i ułatwiało wyciąganie ze 
studni wiadra napełnionego wodą. Aby drąg 
nie wypadał z rozwidlenia, osadzano go na me-
talowym trzpieniu. Dźwignię dwustronną na-
zywano żurawiem, ponieważ jej wygląd sche-
matycznie przypominał postać ptaka o tej na-
zwie. Poza tym śmiga tej dźwigni, poruszająca 
się na osi podczas czerpania wody, powoduje 
tarcie o tę oś i skrzypiąc wydaje głos podobny 
do przelatujących w górze żurawi, gdy odlatują 
jesienią do ciepłych krajów, a wiosną znowu 
do nas powracają.  

W przypadku głębokich studni posługiwano 
się kołowrotami. Nad cembrowiną umieszcza-
no wałek drewniany wystrugany z kawałka 
pnia, osadzony w dwóch słupkach wkopanych 
w ziemię po bokach cembrowiny. Do wałka 
umocowany był łańcuch lub sznur konopny 
z doczepionym wiadrem. Obracanie wałka po-
wodowało rozwijanie lub nawijanie nań łańcu-
cha. Kołowrót wprawiany był w ruch za pomo-
cą metalowej korby, stanowiącej przedłużenie 
trzpienia, na którym osadzony był wałek. Koń-

ce wałka zabezpiecza-
no przed pękaniem 
metalowymi obręcza-
mi. Kołowrót stu-
dzienny osłaniał zwy-
kle przed wpadający-
mi liśćmi, kurzem i 
innymi śmieciami, 
dwuspadowy daszek. 
Czasami daszek po-
siadał wydłużone po-
łacie, opierając się na 
cembrowinie i osłania-
jąc cały otwór studni. 
Dostęp do wału umoż-
liwiały wówczas 
drzwiczki umocowane 
na zawisach. 

 
Z serdecznymi pozdrowieniami 

Danuta Sztych 
fot. „Rozmowa przy studni”, Józef Brandt 

 
 

Panie Dzień Babci i Dziadka 
 
Dzień Babci i Dziadka to święto, które na 

stałe wpisało się do kalendarza uroczystości 
naszej szkoły. Święto jest okazją, żeby naszym 
babciom i dziadkom podziękować za czas po-
święcony swoim wnukom. Za nieprzespane 
noce, za bajki czytane przed snem, za jesienne 
i wiosenne spacery, za zimowe bałwanki, 
śnieżki i letnie zabawy nad rzeką…  

W dniu 22 I 2019 r. sala gimnastyczna Szko-
ły Podstawowej im. Jana Pawła II w Krasno-
sielcu wypełniła się po brzegi. Babcie 
i dziadkowie uczniów klas I–III licznie przyby-
li, aby obejrzeć występy swoich pociech.  

Część artystyczną dzieciaki rozpoczęły polo-
nezem W. Kilara z filmu Pan Tadeusz. W spo-
kojnym, nastrojowym utworze Griega Poranek 
najmłodsze uczennice zamieniły się w rusałki, 
budzone o poranku przez zimowe słońce. Był 
też żywiołowy trojak Zasiali górale. Dzieciaki 
z wielkim przejęciem recytowały wiersze 
o babciach i dziadkach i o ich święcie. 

Występy artystyczne przeplatane były 
wspólnym karaoke. Razem z dziadkami wyko-
nywane były takie piosenki jak: Stokrotka, 
Gdzie się podziały tamte prywatki i Słoneczna 
Kalifornia. Na zakończenie wszyscy razem za-
śpiewali Sto Lat, każdy gość został obdarowa-
ny pamiątkowym słoiczkiem miodu. 

Uroczystość została przygotowana pod kie-
runkiem pań z edukacji wczesnoszkolnej: 
A. Kardaś, zadbała o piękną oprawę muzyczną, 
Hanna Flejszer, Anna Chodkowska, Weronika 
Chojnowska, Alina Błaszkowska przygotowały 
recytacje. Za dekoracje odpowiedzialne były 
Weronika Chojnowska i Alina Błaszkowska. 

 
A .Błaszkowska, A. Sierak 
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Aktywny radny 
 

W dniu 4 I 2019 r. wspólnie ze Zbigniewem 
Deptułą, Starostą Makowskim oraz Zdzisła-

wem Sobolem, Dyrek-
torem Powiatowego Za-
rządu Dróg w Makowie 
Mazowieckim dokona-
liśmy roboczego objaz-
du dróg powiatowych 
na terenie gminy Kra-
snosielc. Podczas ob-
jazdu oceniliśmy nowo 
wyremontowane odcin-
ków dróg powiatowych 

oraz stan pozostałych dróg powiatowych, w 
tym m.in. ich nawierzchni, zieleni znajdującej 
się w pasie drogowym oraz stanu poboczy.  

Poza realizowaniem bieżącego utrzymania 
dróg Powiatowy Zarząd Dróg w Makowie: 

1. wykonuje sukcesywnie na terenie powiatu 
porządkowanie zieleni w pasach drogowych 
tj. m.in. wycinkę odrostów i krzewów przy 
drogach na terenie gminy Krasnosielc; 

2. prowadzi kolejne etapy przygotowania in-
westycji drogowych polegających m.in. na 
modernizacji drogi powiatowej z Drążdżewa 
do Karolewa oraz z Drążdżewa do Krasnosiel-
ca – obecnie trwa przygotowanie dokumentacji 
przetargowej na wykonawstwo. Planowany 
termin wykonania obydwu inwestycji, jeżeli 
nie zaistnieją nieprzewidziane czynniki nieza-
leżne od Powiatu, przewidywany jest na pierw-
sze półrocze 2019 r.  

3. prowadzi działania celem opracowania 
projektu modernizacji i zabezpieczenia przed 
obsuwaniem się nasypu ziemnego w rejonie 
tzw. stawów w Drążdżewie, po którym biegnie 
droga powiatowa z Drążdżewa w kierunku Ba-
ranowa. Powyższe zabezpieczenie jest ko-
nieczne przed dalszymi pracami modernizacyj-
nymi na tym odcinku drogi. 

4. prowadzi działania przedprojektowe, 
zmierzające do poprawy bezpieczeństwa ruchu 
na drodze powiatowej przy wyjeździe z Drąż-
dżewa w kierunku Krasnosielca, na odcinku od 
tzw. kopca do końca zabudowy miejscowości. 

5. uznając je za priorytetowe, jednak uzależ-
niając prace od możliwości pozyskania środ-

ków zewnętrznych oraz wsparcia Gminy Kra-
snosielc, zamierza modernizować drogi po-
wiatowe: z m. Grądy do m. Klin, od drogi wo-
jewódzkiej nr 544 do m. Pach oraz począwszy 
od ul. Chłopiołąckiej w Krasnosielcu drogę 
przez Chłopią Łąkę, Bagienice Szlacheckie 
i Grabowo. Droga z Grądów oraz do Pachu 
posiadają jako jedyne z powiatowych w gmi-
nie Krasnosielc nawierzchnię żwirową.  

 
W dniu 7 I 2019 r. z inicjatywy Starosty 

Makowskiego Zbigniewa Deptuły odbyło się 
spotkanie przedstawicieli firmy INEA S.A. 
z wójtami gmin powiatu makowskiego. Celem 
spotkania było zaprezentowanie przez ww. 
firmę realizacji projektu cyfryzacji obszaru 
ostrołęckiego tj. powiatów: makowskiego, 
ostrołęckiego, przasnyskiego, ostrowskiego 
i wyszkowskiego. Cyfryzacja ma polegać na 
doprowadzeniu do gospodarstw domowych 
i innych podmiotów, w tym przede wszystkim 
placówek oświatowych internetu, poprzez pod-
łączenie światłowodu do budynków odbiorców 
docelowych. 

Projekt jest elementem działania ogólnokra-
jowego prowadzonego przez Centrum Projek-
tów Polska Cyfrowa. Sama firma INEA S.A. 
jest dużym podmiotem gospodarczym z terenu 
Wielkopolski, specjalizującym się w usługach 
telekomunikacyjnych. Wygrała przetarg na 
powyższe działanie i za kwotę 92,4 mln zł do-
prowadzi światłowód do co najmniej 31 tys. 

odbiorców w ramach pięciu ww. powiatów. Na 
powyższe działanie uzyskała dofinansowanie 
w kwocie 73,9 mln zł. 

W powiecie makowskim przewidziane jest 
podłączenie 3 739 odbiorców, w tym w gminie 
Krasnosielc 1 044. Liczbę planowanych przy-
łączy w poszczególnych miejscowościach na-
szej gminy przedstawiam w poniższej tabeli.  

Imienną listę abonentów przewidzianych do 

podłączenia INEA S.A. uzyskała z Urzędu 
Komunikacji Elektronicznej. Samemu można 
sprawdzić, czy jest się przewidzianym do pod-
łączenia, logując się na adres UKE: 
https://cppc.gov.pl/wp-
content/uploads/Obszar_3_1_14_26.pdf, 
następnie należy pobrać plik excel widoczny 
po prawej stronie „pobierz punkty”. Niestety, 
aby wysortować w tym pliku dane, potrzebna 
jest znajomość excela. 

Jak widać na wykazie przedstawionym w ta-
beli, brak jest niektórych miejscowości naszej 
gminy, i nie jest to dobra informacja dla ich 
mieszkańców. Jednak przedstawiciel INEA 
S.A. na przedmiotowym spotkaniu w Staro-
stwie Makowskim zadeklarował chęć zwięk-
szenia liczby abonentów o 1/4, uzależnił to 
jednak od wysokości opłaty za wykorzystanie 
pasa drogowego, którą pobierają samorządy: 
gminne i powiatowy. Istnieje również możli-
wość przesunięć w uzasadnionych przypad-
kach do 15% przyznanych przyłączy. 

W połowie lutego br. ma zostać rozstrzy-
gnięty konkurs na wykonawstwo konkretnych 
robót i wtedy zapewne poznamy przybliżony 
czas podłączenia naszych domów do światło-
wodów. Nastąpi to jednak najpóźniej za dwa 
lata, bo taki czas ma INEA S.A. na zrealizo-
wanie całego przedsięwzięcia.  
 

Sławomir Rutkowski 
radny powiatu makowskiego 

kom. 796 030 115 

Starosta Makowski 
zaprasza zainteresowanych 

mieszkańców gminy Krasnosielc 
na spotkanie, podczas którego 

przedstawione zostaną informa-
cje o planowanych działaniach  
Powiatowego Zarządu Dróg. 

 

Spotkanie odbędzie się 
w budynku Szkoły  

Podstawowej w Drążdżewie  
w dniu 21 I 2019 r.,  

początek o godzinie 19:00. 

Drogi powiatowe na obszarze  
gminy Krasnosielc,  
czarna linia to granica gminy 
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Gminne spotkanie opłatkowe 
druhów OSP 

 

Jak co roku 20 grudnia w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Krasnosielcu odbyła się wigilia dru-
hów ochotniczych straży pożarnych z terenu 
gminy Krasnosielc. Wszystkich zgromadzo-
nych powitali: Wójt Gminy – Paweł Ruszczyń-
ski oraz Tomasz Płocharczyk – Prezes ZOG 
ZOSP RP. Wśród zaproszonych gości byli: 
Sławomir Królak – zastępca Komendanta Po-
wiatowego Policji w Makowie Mazowieckim, 
ks. Leszek Kamiński – proboszcz parafii 
w Drążdżewie oraz ks. Andrzej Kotarski – pro-
boszcz parafii w Krasnosielcu. 

Po przemówieniach i życzeniach zgodnie 
z tradycją strażacy przełamali się opłatkiem. 
Wszyscy świętowali przy uroczyście nakrytym 
stole, na którym znajdowały się pyszne wigilij-
ne potrawy przygotowane przez nieocenione 
panie z Pienic. 

fot. na 9 na s. 11 
 

Nowy mini-ciągnik 
w gminie Krasnosielc 

 
W ramach zadania pn. „Zakup i dostawa mi-

ni-ciągnika”, Gmina Krasnosielc zakupiła mini 
ciągnik marki Kubota o mocy 17 KM z 3 cy-
lindrowym silnikiem wysokoprężnym o po-
jemności 778 cm3. Koszt zakupu maszyny to 
52 890 zł. Ponadto dokupiony został kompaty-
bilny osprzęt w postaci posypywarki do pi-

sku/soli oraz hydraulicznego pługu do odśnie-
żania o szerokości roboczej 117 cm za kwotę 
6 519 zł. Ww. koszty w całości pokryte zostały 
z budżetu gminy.  

Dokonany zakup przyczyni się do poprawy 
bezpieczeństwa mieszkańców gminy Krasno-
sielc oraz usprawni pracę szczególnie w okre-
sie zimowym. 

Za realizację zamówienia odpowiedzialna 
była firma HURT-DETAL „AGRO-METAL” 
z Ostrołęki.  

 fot. również na s. 2 
 

Zwrot podatku akcyzowego 
dla rolników w 2019 r. 

 
Wszystkim rolnikom przypominamy o moż-

liwości odzyskania części pieniędzy wydanych 
na zakup oleju napędowego używanego do 
produkcji rolnej. Aby otrzymać zwrot podatku, 
należy złożyć odpowiedni wniosek w Urzędzie 
Gminy. 

W ustawie o zwrocie podatku akcyzowego 
wprowadzono zmiany: zwiększenie limitu zu-

żywanego oleju napędowego na 1 ha 
użytków rolnych z 86 do 100 l 
i wprowadzenie limitu zużycia oleju 
napędowego do 1 dużej jednostki prze-
liczeniowej (DJP) bydła (w przypadku 
prowadzenia chowu lub hodowli by-
dła). Limit ten wyniesie 30 l na 1 DJP. 

I. w terminie od 1 I 2019 r. do 28 II 
2019 r. wraz z fakturami VAT (lub ich 
kopiami), stanowiącymi dowód zakupu 
oleju napędowego w okresie od 1 VIII 
2018 r. do 31 I 2019 r. 

II. w terminie od 1 VIII 2019 r. do 31 
VIII 2019 r. wraz z fakturami VAT (lub 
ich kopiami), stanowiącymi dowód za-
kupu oleju napędowego w okresie od 
1 II 2019 r. do 31 VII 2019 r. 

Limit zwrotu podatku w 2019 r. 
kwoty stanowiącej iloczyn stawki 

zwrotu podatku na 1 litr oleju napędo-
wego, liczby 100 oraz powierzchni 
użytków rolnych będących w posiada-
niu lub współposiadaniu producenta 
rolnego określonej w ewidencji grun-
tów i budynków, według stanu na dzień 
1 lutego danego roku oraz 

kwoty stanowiącej iloczyn stawki 
zwrotu podatku na 1 litr oleju napędo-
wego, liczby 30 oraz średniej rocznej 
liczby dużych jednostek przeliczenio-
wych bydła będącego w posiadaniu 
producenta rolnego w roku poprzedza-
jącym rok, w którym został złożony 
wniosek o zwrot podatku.  

Do wniosku o zwrot podatku akcy-
zowego należy dołączyć: dokument 
wydany przez kierownika biura powia-
towego Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa zawierający 
informacje o liczbie dużych jednostek 
przeliczeniowych (DJP) bydła będące-
go w posiadaniu producenta rolnego, 
w odniesieniu do każdej siedziby stada 
tego producenta, w ostatnim dniu każ-
dego miesiąca roku poprzedzającego 
rok, w którym został złożony wniosek 
o zwrot podatku. 
Pieniądze wypłacane będą w 2 termi-

nach: 
1–28 IV 2019 r. w przypadku złoże-

nia wniosku w pierwszym terminie; 
1–31 X 2019 r. w przypadku złożenia 

wniosku w drugim terminie w sposób 
wskazany we wniosku. 

Wzór wniosku o z zwrot podatku ak-
cyzowego zawartego w cenie oleju na-
pędowego wykorzystywanego do pro-
dukcji rolnej dostępny jest w tutejszym 
urzędzie. 

Jeżeli w danym roku producent rolny 
wykorzysta cały roczny limit zwrotu 
podatku akcyzowego na podstawie zło-
żonego wniosku w pierwszym terminie, 
to zbędne jest składanie przez niego ko-
lejnego wniosku w drugim terminie. 

 
 

Anna Zabielska 
UG Krasnosielc 

Informacje z Urzędu Gminy Krasnosielc 
Apel o pomoc! 

 

Wskutek pożaru w gospodarstwie rolnym Państwa 
Perzanowskich w miejscowości Raki w dniu 26 I 
2019 r. uszkodzeniu uległ budynek stodoło-obory. 
Spłonęła również część maszyn rolniczych, w tym 
2 ciągniki – fot. poniżej. Zwierzęta hodowane w go-
spodarstwie udało się uratować. Z domowników na 
szczęście nikt nie ucierpiał.  

W związku z powyższym Wójt Gminy Krasnosielc 
Paweł Ruszczyński zwraca się z prośbą do wszyst-
kich mieszkańców oraz ludzi dobrej woli o udziele-
nie wsparcia poszkodowanym. Obecnie niezbędna 
jest pomoc finansowa, jak również materialna, dzięki 
której zakupione zostaną materiały budowlane.  

Za wszelką pomoc z góry dziękujemy i zachęcamy 
do dokonywania wpłat na konto: BS Krasnosielc 
76 8917 0001 0003 3066 3000 0010 z dopiskiem: 
„pomoc w odbudowie”. 

Dodatkowe informacje udzielane są w sekretariacie 
Urzędu Gminy w Krasnosielcu pod numerem telefo-
nu: 29 71 75 073. 
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Życzenia wielosezonowe 
 

Witajcie Drodzy Czytelnicy! Życzę Wam 
Wszystkiego Najlepszego... Chociaż... Znowu je-

stem spóźniony z ser-
decznymi życzeniami 

świąteczno-
noworocznymi! Mam 
jednak nadzieję, że zo-
staną one przez Was 
przyjęte, czym okażecie 
mi swoją wielką cierpli-
wość. Spóźniłem się, bo 

musiałem dorobić do renty, aby starczyło mi na 
prezenty. Mam nadzieję, że to poetyckie wytłu-
maczenie mojej nieobecności na łamach naszych 
świątecznych „Wieści...” zostanie zaakceptowane 
i pozwolicie mi „reporteżyć” dalej. A więc, je-
dziemy!  

Wróciło pod mój dach stare powiedzenie 
„Święta, święta i po świętach”. Po rodzinnej Wi-
gilii i Pasterce goście już (ufff...) wrócili do swo-
ich własnych domów. Nasi młodzi synowie „roz-
płynęli” się wśród swoich równolatków, a my, 
oderwawszy się wreszcie od jadła i napitków, 
mogliśmy w spokoju udać się na poobiednią sje-
stę. Aby nie marnować całkiem czasu na tę sjestę, 
w jej rzymskim wydaniu spędzaliśmy ją przed te-
lewizorem, aby sjestować po polsku i, za jednym 
zamachem, obejrzeć coś dobrego, świątecznego! 
No i udało się! Przypomniały nam się dawne, ale 
piękne, bo młode, lata! Mogliśmy obejrzeć 
wszystkie filmy i seriale, które wtedy powstały. 
A na wszystkich dostępnych nam programach by-
ło ich co niemiara. Oboje oglądaliśmy te filmy już 
kilkakrotnie! Jednak ani fizycznie ani psychicznie 
one nas nie odmłodziły. Raczej odwrotnie...  

Więc nam już się trochę „przejadły” i zaczęli-
śmy szukać czegoś równie dobrego, ale nowego 
i odświeżającego! Czegoś, czego jeszcze nie 
oglądaliśmy! Ale to, niestety, nam się nie udało. 
Wszystkie te „nowości” mógłbym opowiedzieć 
małym dzieciom przed snem. Z zamkniętymi 
oczami! Oglądaliśmy już te hity kilkakrotnie! Te-
lewizor wyłączyliśmy więc „na amen”. Żona zna-
lazła jakąś książkę, której (chyba) jeszcze nie czy-
tała, a ja wyciągnąłem prasę z ostatnich dni, którą 
kupiłem, ale przeczytać nie zdążyłem. Przelecia-
łem więc ją szybko, gdyż większość wiadomości 
była już mi znana. Ze słyszenia, gdyż, dorabiając 
do renty, miałem cały czas włączone radio.  

Do tego radia wykorzystałem zasilanie bateryj-
ne, gdyż dowiedziałem się, że ceny sieciowej 
energii elektrycznej rosły przez cały rok (o czym 
nikt, łącznie z naszym rządem, nie wiedział), a i 
rosnąć mają dalej! Kiedy ta wiadomość dotarła do 
wszystkich, spowodowała ona niespodziewany 
wzrost oporu i napięcia. Ale nie elektrycznego. 
Społecznego! W takiej sytuacji ja, jako elektryk, 
chociaż „nie chcem, ale muszem” Wam powie-
dzieć, że takie dane, chociaż dotyczą one tylko 
energii elektrycznej, to dodatkowo, podnoszą wy-
soko temperaturę atmosfery społecznej. Aż wrze! 
Aby społeczeństwo uspokoić i go niechcący nie 
przegrzać, bo może wybuchnąć (a tu wybory!!!) 
rząd włączył medialny stabilizator. Mocą propa-
gandową (nie elektryczną!) ma on hamować i stu-
dzić napięcie społeczne, informując wszystkich, 
że żadnych podwyżek nie będzie! Chyba tylko 
w tym, kończącym się już, roku 2018. Bo w na-
stępnym to ani obecny rząd (to chyba dla wszyst-
kich, żadna nowość?), ani niebiosa, ani sami dia-
bli, nie będą wiedzieć, co się na polskiej ziemi 
dziać będzie.  

Aby cokolwiek wiedzieć, czego się mogę spo-
dziewać w Nowym, 2019, Roku, muszę być na 
bieżąco z wiadomościami o wszelakich podwyż-
kach. Czy po nich, jeżeli nastaną, jakoś docią-

gniemy z rodziną do następnej renty? Czy dorobić 
trzeba, bo możemy jej nie dożyć?! Słyszałem w 
kółko o L-4-owych strajkach, których działacze 
centralni i ich uczestnicy dążyli, aby dzięki nim 
dojść do podwyżek w swoich resortach! Zwolnie-
niowo strajkowali już policjanci, strażacy, nau-
czyciele, pielęgniarki i lekarze, pracownicy (nie 
członkowie!!!) Prawa i Sprawiedliwości. Podobno 
(tu pewności 100% nie mam, gdyż te wieści uzy-
skałem z tzw. „trzeciej ręki”) również nasze siły 
zbrojne grożą (czego „nie daj Boże!”) strajkową 
epidemią podwyżkową! Wszyscy zakażeni tą epi-
demią liczą na to, że jeżeli jednym (policji) udało 
się wyzdrowieć, po zaszczepieniu ich podwyżką, 
to rząd może i ich zaszczepi tym lekarstwem?!  

Cholera! Może i my, emeryci i renciści, zastraj-
kujemy o podwyżkę systemem epidemiologicz-
nym L-4, który, jak dotąd, odnosi dobre skutki dla 
protestujących. Szczególnie dla ich działaczy cen-
tralnych, którzy poświęcają się za wszystkich, aby 

chociaż sobie wyrwać coś od wszystkich... Tak 
jak działacze Związ... Zaw... Solidar... Cholera, 
coś mi się wkręciło w tę moją pisaninę... Za dia-
bła nie mogę tego skasować... Coś w tym (sprzę-
cie czy wiadomościach?!) chyba jednak siedzi?! 
No, ale nawet, gdybym znalazł się w centrum tego 
L-4-owego strajku, to dobrego wiele by mi to nie 
przyniosło. Dostalibyśmy L-4 z naszych „dorob-
kiewiczowych” ćwierć- i pół-etatów, ale do tego, 
dołączono by nam zaraz recepty na leki, które 
piorunem by nas finansowo wyleczyło z chorób 
protesto-strajkowych! Na wieki! Nie, strajki 
zwolnieniowe nam w niczym nie pomogą.  

Jasny gwint! Co by tu wymyślić?! A może by 
tak na odwrót! W tym dniu Wielkiej Wypłaty na-
szej rento-emerytury zanieść do ZUS-u naszą dy-
misję (czyli rezygnację) z pełnienia tej zasłużonej, 
chlubnej i szczytnej funkcji emeryta i rencisty i, 
tego samego dnia, jak jeden, zgłosić się do naj-
bliższej, przepraszam, PUP-y (wyjątkowo odpo-
wiednia nazwa firmy)! A tam wszyscy zareje-
strować się... jako bezrobotni, bo ze względu na 
wiek i stan zdrowia nikt do pracy nas przyjąć nie 
zechce, a na niskich rento-emeryturach przeżyć 
się nie da. Uzyskawszy status bezrobotnego, po-
czekamy na pierwszą „kuroniówkę”, zsumujemy 
ją razem z pozostałościami renty i... może się 
uda?!  

Ale by się zrobiły jaja! Ale niestety, nie da ra-
dy! Ani L-4, ani dymisja, ani rezygnacja, ani ofi-
cjalny strajk wiele nam nie pomogą! Prędzej nas 
starszych, czyli już weteranów wojny ZUS-
owskiej, szlag by trafił! Już niepełnosprawni, 
wraz ze swoimi rodzicami i opiekunami, próbo-
wali wszelkimi siłami, jakie los im jeszcze zosta-
wił, wyrwać małe co nie co od rządzących, aby 
choć trochę swe życie polepszyć! O tych niepeł-
nosprawnych w sejmie było głośno we wszystkich 
mediach, które są u nas jeszcze dostępne. I nagle 
strajkujący niepełnosprawni z sejmowych po-

mieszczeń... zniknęli! Medialna kanonada o całej 
tej głośnej sprawie ucichła... I świat (szczególnie 
typu politycznego) o strajkujących zapomniał. Co 
z nimi się stało? Nikt nic nie wiedział!  

Aż wreszcie Szydło, nie mające czasu dla nie-
pełnosprawnych, po ich zniknięciu wyszło z sej-
mowego worka i orzekło wszystkim obywatelom, 
że im wszystkim (czyli rządzącym) wszystko 
(łącznie z premiami) się należało! A że wszyscy 
niepełnosprawni do nich wszystkich nie należą, 
więc i im, zgodnie z Prawem i Sprawiedliwością, 
też nic się nie należy! Proste? Jak spirala z drutu!  

Z nami byłoby podobnie. Wybory jeszcze dale-
ko przed nami, ale politykieria, trzymająca cugle 
władzy, już rozpoczęła kanonadę medialną o wy-
borowych rencistach i wybornych emerytach, któ-
rzy, szczególnie w czasie wyborów, są bardzo 
cenni dla większości rządzącej! Ta większość 
z większości kraju już nam o obiecuje „Wszystko 
dla wszystkich”, aby tylko głosujący oddali swój 
głos, na wszystkich rządzących... Ale, zgodnie 
z rządową tradycją, już po zdobyciu władzy... na-
stanie cisza! Wszyscy emeryto-renciści będą już 
niepotrzebni. Wystarczyły ich głosy! Wtedy 
Wielki, chociaż mały, zawiadowca stacji „Polska 
Władza”, skieruje nas na bocznicę. Tam ciągnącą 
nas, emeryto-rentalną ciuchcię ZUS-owską wyga-
si, bo jest przestarzała i dymi. Stamtąd można już 
tylko dotrzeć na złomowisko, zarosnąć zielskiem 
nowych afer i popaść w letarg zapomnienia. Z ta-
kiego miejsca postoju ostatniego, o czym rządzą-
cy dobrze wiedzą, niepełnosprawni renciści 
i dziadkowie emeryci za wysoko i za mocno im 
nie podskoczą! Ale podskoczy za to stan konta 
ZUS-u i, co za tym idzie, polepszy się wizja przy-
szłych jego klientów! A ich głosy znów się mogą 
przydać... 

Wybory tuż, tuż… Cholera! Chyba znowu 
ugrzązłem w tym bagiennym błocie polityki! 
A ono wciąga wszystkich, którzy mają z nim kon-
takt! Wracam więc z powrotem do roboty, czyli 
na twardy grunt! Oby to moje czarnowidztwo się 
nie spełniło… Dlatego na koniec życzę Wam, 
chociaż już jest po sezonie, dużo zdrowia i dłu-
giego życia! Oby się Wam spełniło! 

126p-Nick 
 

 

Przepraszam Cię Polsko 
 

Za okradanie i obłudę, za fałsz, 
za kłamstwa i faszystów marsz, 
i poniewieranie obcych naszych braci, 
na których czyhają „patriotyczni” kaci.  
Za sprzedaż i za Judaszowe cokoły, 
za wybrańców ociekające jadłem stoły, 
za kalumnie, oplute godła i symbole, 
za wzgardzone bohaterów wole, 
za brak szacunku i za warcholstwo, 
Przepraszam, przepraszam Cię Polsko! 
I za obdzieranie ojczyzny z godności, 
i za podłe traktowanie twoich gości, 
za bohaterów strącanie z pomników,  
za chciwość, za garście srebrników, 
za wypchany patriotyzm wybranych, 
i głupotę Twoich szarych poddanych. 
Rwą „patrioci” twe barwy i szaty 
Oby być przy władzy, oby być bogatym. 
I za kreowane wypaczeń w historii, 
niegodnych narodu otaczanie w glorii, 
za prezydenta, rząd i za Twój oręż - wojsko 
Przepraszam cię, przepraszam Cię Polsko! 

 
Asser 
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Noworoczne porządki 
 

Ludzie o wiele łatwiej wierzą w kłamstwo, które 
słyszeli już setki razy, niż w prawdę, która jest dla 
nich całkiem nowa. 

Alfred Polgar 
 

Jakie porządki??? Przecież każdy sprzątał przed 
Świętami i przed Sylwestrem, to jest czysto!!! Ale 

ja mam na myśli po-
rządki wśród znajo-
mych, a raczej „znajo-
mych”. Po Świętach 
i Sylwestrze zrobiłam 
wreszcie porządki na 
portalach społeczno-
ściowych i … w telefo-
nie. Jak takie porządki 
wyglądały? Po prostu 
wyrzuciłam część osób 
z grona „znajomych” 
tak w necie, jak i w tele-

fonie. Spytacie, dlaczego? Już odpowiadam. 
Otóż miałam już dość „znajomych”, którzy od-

zywali się tylko wtedy, kiedy czegoś chcieli, a nie 
raczyli nawet odpisać (bo już zadzwonić to zbyt 
wiele, za ciężki ten telefon) na złożone przeze 
mnie życzenia z okazji Świąt i Nowego Roku. 
Nigdy nie wysyłam życzeń wieczorem, bo wiem, 
że wszyscy są zaabsorbowani 
Wigilią czy Sylwestrem i nie 
mają głowy do pilnowania tele-
fonu czy komputera. Wysyłam 
je więc zwyczajowo rano 
(z reguły jeśli nie dzwonię oso-
biście, wysyłam sms-a), tak by 
dać szansę na odpowiedź. Tak 
wytrzymałam kilka lat. W końcu 
powiedziałam DOŚĆ. 

Od najmłodszych lat w moim 
domu rodzinnym wbijano mi do 
głowy, iż jedną z podstawowych 
wartości jest szacunek dla siebie 
i dla drugiego człowieka. Jeśli 
ktoś powie ci „dzień dobry”, to 
należy też odpowiedzieć „dzień dobry”, jeśli ktoś 
składa ci życzenia, to szacunek wymaga od nas 
postępowania w taki sam sposób, jeśli przy każdej 
okazji dostajesz od kogoś kartki z życzeniami, to 
należy odpowiedzieć tym samym, czyli też pa-
miętać o wysłaniu do niego kartki. Obecnie zgod-
nie z postępem technologii przeniosło się to na in-
ternet i telefon. Odpowiadanie na jakiekolwiek 
wiadomości tekstowe (czy to w formie maila, 
sms-a czy listu) jest przejawem grzeczności, do-
brego wychowania (tak mocno zapomnianego 
w obecnych czasach) i szacunku dla drugiej oso-
by. Jeśli więc po raz kolejny wysyłam życzenia 
i przez ponad tydzień nie dostaję odpowiedzi, to 
znaczy, że ta osoba ma mnie w d…., a tym sa-
mym nie jest warta mojego czasu i uwagi.  

To samo tyczy się poszanowania czasu drugiej 

osoby. Umawianie się i nie zjawianie się w umó-
wionym miejscu, o ustalonej godzinie i nawet nie 
poinformowanie, że „coś wypadło”, a potem 
rżnięcie głupa w stylu „nie pomyślałem, żeby na-
pisać”, to jest to lekceważenie drugiej osoby. To 
ktoś poświęca swój czas, stawia się na spotkanie 
(lub czeka w domu) i co? I nawet „przepraszam” 
nie usłyszy. Takie osoby też nie są warte, by zali-
czać ich do grona „znajomych”. Nie zliczę, ile ra-
zy siedziałam w domu jak idiotka, czekając na 
kogoś, zerkając na zegarek (bo miałam załatwić 
sprawę i wyjść), a tu cicho. Pięć minut po czasie, 
piętnaście, dwadzieścia, pół godziny. Ciekawe, 
kto by się nie wkurzył. Tym bardziej, jeśli dana 
osoba wywija taki numer co jakiś czas, tłumacząc 
się potem tym, iż „nie zdążyła”, „coś nagle wypa-
dło”, a o tym, by powiadomić, że jej nie będzie, 
„nie pomyślała”. Ja wyniosłam z domu, że takie 
zachowanie to lekceważenie. Można usprawie-
dliwić jeden taki przypadek, no, góra dwa (ale 
w odstępie długiego czasu), a nie co drugie, trze-
cie spotkanie.  

Ale jak taka osoba będzie od was coś chciała… 
ooo, to błyskawicznie znajdzie drogę, zapamięta 
numer telefonu, adres mailowy. A jeśli dodatko-
wo na czymś jej ogromnie zależy, to kontakt z nią 
będzie wręcz stały. Wtedy zawsze „znajdzie 
czas”, nic jej „nie wyskoczy” a jeśli już to ZAW-
SZE zawiadomi, że jej „nie będzie”. 

Nie wiem, jak Wy, dro-
dzy czytelnicy, ale ja nie 
znoszę być lekceważona 
i nie cierpię, gdy się mnie 
nie szanuje. Moje grono 
ZNAJOMYCH w interne-
cie i w telefonie mocno się 
uszczupliło. Jak mi już tro-
chę złość przeszła, przyj-
rzałam się, tym którzy zo-
stali i tym których wyrzuci-
łam. Zostali ludzie, którzy 
mnie szanują, są ze mną 
szczerzy. Może nie rozma-
wiamy co drugi dzień ani 

nawet co tydzień (bo zdarza się nam gadać dwa 
razy do roku), ale jestem pewna, że jeśli się umó-
wimy, to się z nimi zobaczę, jeśli napiszę czy za-
dzwonię, to odpowiedzą. Jeśli o coś poproszę, to 
odpowiedzą mi szczerze. Co nie znaczy, że cza-
sem nie usłyszę „nie” na swoją prośbę, ale nawet 
jak mi powiedzą „nie, bo mi się nie chce”, to wie-
dzą, że się nie obrażę, bo to jest szczere. I wiem 
też, że jeśli oni coś będą potrzebować, to powie-
dzą od razu, a nie będą eskalować tych próśb, 
jedna większa od drugiej, taki łańcuszek (stosując 
metodę „gwoździka”).  

Ci, którzy „odeszli”, to, jak się okazało, ludzie 
z różnymi aspiracjami „wielko…” jakimiś. Może 
to dlatego lekceważą innych, nie szanują ich, bo 
uważają się właśnie za „wielko…”-coś, za lep-
szych od innych?  

Jeśli tak, to już mi tych 
ludzi żal. Uważając się za 
„wielko…”, nie zauważa-
ją, jacy są mali. Zastano-
wiłam się, dlaczego 
w ogóle chcieli mnie 
mieć w gronie znajo-
mych? Po co? By mieć 
w razie czego jednego 
więcej słuchacza swoich 
dokonań? Chyba tak. By 
móc w każdej chwili 
zgłosić się z kolejną 
prośbą (brrr, to pewnie 
byłaby najmniejsza z ca-
łego łańcuszka)? Być 
może. Szkoda tylko, że ci 

ludzie nie potrafią zrozumieć odmowy (obraza 
murowana). 

Też macie takich ludzi wokół siebie? Rozej-
rzyjcie się, może i Wy zrobicie takie noworoczne 
„porządki”? Pozostawiam to Wam do rozważenia, 
drodzy czytelnicy. 

Życzę wszystkim dużo zdrowia i radości w no-
wym 2019 r. oraz grona sprawdzonych, życzli-
wych znajomych!!! 

Tym bardziej, iż tym artykułem żegnam się 
z Państwem i „Wieściami”. Czy na długo? Jesz-
cze nie wiem. 

Kama 
 

Igrzyska młodzieży szkolnej 
w unihokeju chłopców  
– ponownie III miejsce dla 
Amelina! 

 
W niedzielę 20 I 2019 r. w hali SP nr 2 w Ma-

kowie Mazowieckim braliśmy udział w zawodach 
powiatowych w unihokeju chłopców klas VII–
VIII i III gimnazjum. W zawodach uczestniczyło 
udział 9 drużyn, rozlosowanych do trzech grup. 
Mecze rozgrywane były 2 x 8 minut ze zmianą 
stron.  

Nasza szkoła trafiła do grupy B wraz z III klasą 
Gimnazjum z Szelkowai z Zespołem Szkół 
z Rzewnia. W rozgrywkach grupowych pokonali-
śmy Rzewnie, lecz musieliśmy uznać wyższość 
murowanego faworyta do końcowego zwycięstwa 
– Gimnazjum Szelków. Awansowaliśmy do półfi-
nału z drugiego miejsca w grupie. 

Tam czekał nas mecz z Zespołem Szkół z Pło-
niaw. W regulaminowym czasie gry padła tylko 
jedna bramka, lecz to Kacper Kowalczyk znalazł 
drogę do siatki rywali i po końcowym gwizdku 
już wiedzieliśmy, że możemy cieszyć się z meda-
lu! Oprócz nas do finału, gdzie mecze rozegrano 
systemem „każdy z każdym”, awansowało Gim-
nazjum z Szelkowa i Zespół Szkół w Czerwonce. 
Najpierw zagraliśmy z naszymi grupowymi rywa-
lami – faworyci nie dali nam szans. Później cze-
kał nas mecz z Czerwonką, gdzie wiedzieliśmy, 
że do drugiego miejsca wystarczy nam remis. 
I taki wynik utrzymywał się przez większość cza-
su. Niestety w końcówce straciliśmy bramkę 
i mecz zakończył się wynikiem 1:2. Ostatecznie 
zajęliśmy bardzo dobre III miejsce, biorąc pod 
uwagę, że mierzyliśmy się ze starszymi rywalami 
 Zawody wygrała niepokonana ekipa z Szelko-
wa, która tylko w samym finale strzeliła 17 bra-
mek, nie tracąc żadnej! 

Wyniki meczów grupowych: 
SP Amelin – ZS Rzewnie 2:0 bramki: Kacper 

Kowalczyk i Piotr Perzanowski. 
SP Amelin – Gimnazjum Szelków 0:3 
Półfinał: 
SP Amelin – ZS Płoniawy 1:0 bramka: Kacper 

Kowalczyk 
Finały: 
SP Amelin – Gimnazjum Szelków 0:8 
ZS Czerwonka – Gimnazjum Szelków 0:9 
SP Amelin – ZS Czerwonka 1:2 bramka: Jakub 

Kowalczyk 
Skład drużyny: Damian Gołota (bramkarz) – 

Piotr Perzanowski, Kacper Perzanowski, Kacper 
Ryfa, Kacper Kowalczyk (kapitan), Jakub Kowal-
czyk, Marcin Rutkowski. 

Opiekun drużyny: Tomasz Rogala 
Zajmując III miejsce, otrzymaliśmy dyplom, 

puchar i medale. Gratulacje dla całej ekipy   
 

Tomasz Rogala, fot. 7 na s. 11 
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