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Zima za oknem jak się patrzy. Śnieżna, 
mroźna i chwilami słoneczna. Przed nami 
prawdziwe Święta, czas rodzinnych spotkań, 
opowiadań i refleksji nad minionym rokiem. 
Wcześniej jeszcze domowe porządki i inne ry-
tuały kuchenno-porządkowe, piękne rytuały. 
Cieszmy się i weselmy, bo czas po temu. 

Niech Wigilia i Święta Bożego Narodzenia 
upłyną Wam spokojnie i radośnie i aby Wasze 
marzenia zmieniły się w rzeczywistość, a suk-
cesy przerosły oczekiwania. 

Zdrowych i Wesołych Świąt życzy Redakcja 
Wieści znad Orzyca. 

 

Z  serca  dla  dzieci 
 
Sukces ubiegłorocznej aukcji na rzecz 

dzieci drążdżewskiej szkoły zachęcił 

mnie i w tym roku 
szkolnym do pracy. 
Sama aukcja przeprowa-
dzona w dnu 16 grudnia 
2010 roku była tylko fina-
łem dwumiesięcznych 
działań dzieci i dorosłych. 
Spotykaliśmy się w piąt-
kowe i poniedziałkowe po-
południami oraz sobotnie 
poranki, by wspólnie wy-
konywać różnymi techni-
kami przedmioty i ozdoby 
związane ze Świętami Bo-
żego Narodzenia. Część 
prac wykonały mamy 
uczniów w domach przeka-
zując je następnie na au-
kcję: Pani Halina Ogonow-
ska - kwiaty i bombki ze 
słomy, Pani Bożena Wa-
rych i Pani Joanna Flak - 
choinki z makaronu, szy-
szek i z wikliny oraz pod-
łaźniczki. Uczennice z kla-
sy IV, V i Vi pod okiem 
Joanny Flak, Bożeny Wa-
rych i moim wykonały 
z masy solnej przepiękne 

anioły /jeden z nich powyżej/ i mikołaje, ser-
duszka ze słomy, tworzyły kartki świąteczne 
oraz przeróżne wymyślne ozdoby świąteczne. 
Przyłączyli się do tych działań nauczyciele: 
Pani Anna Zega, Artur Kozłowski i Paulina 
Zduniak oraz wielu rodziców, w tym Magdale-
na Romanowska, Barbara Kubińska, Renata 
Bakuła i Agnieszka Gałązka.  

Grudniową mroźną nocą nasze wsie i miasta  
Przybrały się w choinki i blask wspaniałości 
Pachną wędzone szynki, bigosy i ciasta 
A domy wysprzątane czekają na gości... 
 

W taką noc adwentową Józef i Maryja 
Do drzwi naszych pukają, szukając gościny, 
Odrobiny uwagi, wszystkiego co sprzyja 
By w sercu zrobić miejsce dla Bożej Dzieciny 
 

Bramy, kute żelazem, na nich portret Burka 
To nasza od włóczęgów obrona skuteczna 
Nikogo nie wpuścimy na nasze podwórka! 
Dla ubogich jest przecież opieka społeczna 
 

Więc znowu wśród bydlątek Dziecię się narodzi 
W ubożuchnej stajence, jak przed wieków wiekiem 
Król królów, Emmanuel, co na świat przychodzi 
Po to, bym mógł czasami poczuć się człowiekiem  
My wołki, my osiołki, barankowie mali  
Przy Żłóbku i Dziecinie trwać będziemy szczerze 
I, pełni dobrej woli, będziemy czekali 
Czy przyjdą też z pokojem króle i pasterze... 
 

O gwiazdo betlejemska! Oświeć serca nasze 
Uwolnij je od pychy, zawiści i złości! 
Spraw, by na Ziemi całej, pod każde poddasze 
Zawitał duch pra wdziwej, niebiańskiej miłości! 

Prace wykonywane były z zebranych przez 
uczniów materiałów: wstążek, szyszek, sztucz-
nych kwiatów, bombek i resztek różnych mate-
riałów oraz innych dokupionych: kleju, brokatu 
i świeczek. 

Aukcję poprowadziła Przewodnicząca Rady 
Rodziców Pani Anna Kruk, a dochód który 
wyniósł ok. 2500 zł przeznaczymy wzorem 
ubiegłej aukcji na dofinansowanie wycieczki 
dla dzieciaków, tym razem nie w góry a nad 
morze. 

Przychylność i zainteresowanie rodziców 
oraz pracowników Szkoły, a szczególnie Pani 
Dyrektor, pomimo dużego wysiłku i czaso-
chłonności w przygotowaniu prac i samej au-
kcji, zachęca do kontynuacji tego pomysłu w 
przyszłości. Myślę, że się opłaciło, bo dzieci 
nie tylko świetnie się bawiły, ale czegoś nowe-
go też się nauczyły. 

Aniela Szewczak



Czwarte  koło…w gminie! 
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serca i potrafią dzielić się z innymi tym, co ma-

 
i 

aś 

 
Panie z Amelina postanowiły, że czas zacząć 

działać wspólnie, wyjść z domu, podejmować 
działania na rzecz wsi i gminy. Z inicjatywy 
Doroty Kowalczyk spotkały się w remizie w 
Amelinie 30 października i przy herbatce wy-
brały Zarząd powstającego właśnie Koła Go-
spodyń Wiejskich. Żeby działania te nabrały 
mocy i Koło zostało zarejestrowane 
w RZRKiOR, zaprosiły na kolejne spotkanie 
Prezes Związku, panią Barbarę Gałązkę z 
Ostrołęki. Przy iście arktycznej pogodzie, za-
mieci i śnieżycy, 29 listopada odbyło się ofi-
cjalne zabranie Koła i wybór władz. Przewod-
niczącą została Dorota Kowalczyk, zastępcą 
Gabriela Czaplicka, skarbnikiem Regina Ko-
walczyk, a sekretarzem Sylwia Kowalczyk. 
Powołano też 3-osobową komisję rewizyjną. 

Prezes Gałązka odczytała regulamin Koła, 
który został zaakceptowany przez panie 
z Amelina. Teraz już tylko trzeba pomyśleć 
o realnym działaniu. Formalizacja grupy po-
zwala na składanie wniosków na dofinansowa-
nie różnych działań, choćby przez Lokalną 

Grupę Działania. Ważny jest tylko dobry po-
mysł na działanie, a pieniądze i pomoc zawsze 
się znajdzie. Kobiety z Amelina myślą 
o wspólnym spotkaniu wigilijnym, już jako 
członkinie KGW, na które zaproszą gości z ca-
łej gminy. A potem … może udział zespołu 
z Amelina w Gminnym Przeglądzie Zespołów 
Zapustnych, który zgodnie z obietnicą nowego 
Wójta ma się nadal odbywać w Rakach. 

Koło Gospodyń Wiejskich w Amelinie jest 
czwartym kołem w gminie. A na 4 kołach mo-
żemy daleko zajechać ☺ 

 

Małgorzata Bielawska 
 

Na zdjęciu Dorota Kowalczyk z Amelina i Pani 
Basia Gałązka z Ostrołęki. 

Święto  Biblioteki  Szkolnej 
i  Święto  Pieczonego   
Ziemniaka 

 
   W dniu 25 października 2010 roku w Szkole 
Podstawowej Drążdżewie odbyła się uroczy-
stość Święta Biblioteki Szkolnej im. Kubusia 
Puchatka. Na uroczystość przybyli zaproszeni 
goście – Pani Krystyna Wierzbicka-Rybacka -
dyrektor Publicznej Biblioteki Samorządowej 
w Krasnosielcu i Pani Krystyna Suchołbiak bi-
bliotekarka filii Publicznej Biblioteki Samo-
rządowej w Drążdżewie. 

Na początek uczniowie, rada pedagogiczna 
wraz z Panią dyrektor Barbarą Kluczek wysłu-
chali piosenkę ,,Wyruszać czas’’ z filmu: „Mój 
brat niedźwiedź”, a następnie powitano spe-
cjalnego gościa - Kubusia Puchatka. Później 
obejrzano krótką część artystyczną dotyczącą 
książek, zasad posługiwania się książkami i 
dbania o ich wygląd w wykonaniu uczniów 
kl.3. Miały tu również miejsce zagadki doty-
czące bajek dla dzieci. Następnie odbyło się 
ślubowanie i pasowanie na czytelnika uczniów 
klasy pierwszej. Pani Dyrektor zakładką do 
książki dokonała aktu pasowania pierwszokla-
sistów na czytelników szkolnej biblioteki. Pani 
wychowawczyni wręczyła uczniom klasy 
pierwszej zakładki do książek wykonane przez 
ich starszych kolegów. Nauczyciel bibliotekarz 
wręczył uczniom dyplomy z okazji pasowania 
na czytelnika. 

Następnie odbyła się krótka część artystycz-
na poświęcona świętu pieczonego ziemniaka. 
Przedszkolaki ze starszego oddziału przed-
szkolnego pod opieką wychowawczyni Pani 
Ewy Brzostek przedstawiły własną krótką 
część artystyczną .Dzieci zaśpiewali piosenkę 
,,Październik’’, przedstawili wszystkim zgro-
madzonym zabawy rytmiczne. Następnie 
uczniowie klas IV-V przedstawili wiersze do-
tyczące ziemniaka i obecnej pory roku - jesieni. 

Potem miało miejsce przejście na boisko 
szkolne, pieczenie kiełbasek, konkurencje 
sportowe i pieczenie ziemniaków. 

Wszyscy miło i pożytecznie spędzili czas 
podczas Święta Biblioteki Szkolnej i Święta 
Pieczonego Ziemniaka. 

 
Michał Walasek 

 
 
 

Wycieczka  do  Olsztyna 
 

W dniu 17 listopada 2010 roku 31 uczniów z 
klas III-VI ze Szkoły Podstawowej w  Drąż-
dżewie i 11 uczniów Szkoły Podstawowej w  
Amelinie wybrało się wraz z opiekunami na 
wycieczkę do Olsztyna i do Plusk .Wyjazd na-
stąpił o godz.8:15. 

W Olsztynie wycieczkowicze mieli możli-
wość obejrzenia w Kinie Helios filmu pt: 
,,Mysi agenci”. Półtorej godziny tego bajecznie 
kolorowego filmu kończy morał, że magia by-
wa w życiu potrzebna, rodzina jest najważniej-
sza, a w przypadku pieniędzy warto zachować 
umiar, bo łapczywy cynizm zawsze kończy się 
fatalnie. Nie trzeba jednak zbyt łatwo tym mą-
drościom przyklaskiwać - dzieci warto uczyć, 
ale jeszcze bardziej warto je przed niektórymi 
rzeczami bronić. 

Po obejrzeniu filmu dzieci wraz z opiekunami 
udali się do McDonaldu, gdzie zjedli pyszny 
posiłek. 

Następnie wszyscy wybrali się do pobliskich 
Plusk, gdzie relaksacyjnie spędzili czas w Aqu-
aparku. To właśnie tu w parku wodnym 
wycieczkowicze doznali wielu  przyjemnych, 
regenerujących i zapewniających niezapo-
mniane przeżycia atrakcji. 

Wszyscy zdrowi i bezpieczni wrócili do do-
mu. Wycieczka dostarczyła wielu niezapo-
mnianych i wartościowych przeżyć. 

 
Michał Walasek 

Potrafimy  się  dzielić 
 

Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Krasnosielcu postanowili sprawić odrobinę 
radości dzieciom ze szkoły w Wilkowie. Miej-
scowość ta, latem tego roku, została dwukrot-
nie zalana przez powódź. Z entuzjazmem i o-
gromnym zapałem zabrali się za zbieranie za-
bawek i artykułów szkolnych, żeby zdążyć 
przed Mikołajkami. W klasach pojawiły się 
pluszowe zabawki, długopisy, zeszyty, bloki, 
farby i inne artykuły szkolne. Do akcji włączyli 
się również nauczyciele i inni pracownicy 
szkoły zbierając pieniądze, za które zakupiono 
słodycze dla uczniów wilkowskiej szkoły. 
Okazało się, że w krasnosielckiej szkole 
uczniowie i pracownicy szkoły mają ogromne 

ją. Chociaż Wójt Gminy 
Pan Paweł Ruszczyński 
zapewnił nam transport 
do Wilkowa, to pogoda 
pokrzyżowała nam plany 
i z prezentami na Miko-
łajki nie dotarliśmy. Jed-
nak 15 grudnia upominki 
pojechały do Wilkowa.  

Mamy nadzieję, że 
sprawiły radość dzieciom

wywołały uśmiech na 
twarzach uczniów i na-
uczycieli. 
 

Joanna Kard
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Polskie  kolędy 
 

Jednym z najpiękniejszych zwyczajów bożona-
rodzeniowych jest śpiewanie kolęd. Do tych naj-

starszych, w opowieść 
biblijną o narodzeniu Je-
zusa Chrystusa w Betle-
jem, wplecione zostały 
motywy ludowe. Najczę-
ściej jest to wędrówka 
polskich pasterzy przez 
polskie drogi i zasypane 
śniegiem pola do żłobka 
i Dzieciątka Jezus, z da-
rami. Te wzruszające, 

radosne kolędy, śpiewano głównie podczas ob-
chodów kolędniczych, zabaw i świątecznych spo-
tkań rodzinnych i sąsiedzkich. Cechuje je ser-
deczna poufałość wobec narodzonego dzieciątka, 
które chociaż jest Bogiem jest także bezbronnym, 
małym dzieckiem Człowieczym. Można więc Je 
kołysać, okrywać, ale przede wszystkim zaba-
wiać, grać Mu, śpiewać. Ich największym wdzię-
kiem była naiwność z jaką nasz wiejski świat 
przenosi się w odległe wieki i kraje: 
„U nas w ostrołęckiem, na puszczy starostwie nie 
byłbyś się rodził w takowym ubóstwie, 
mamy tu izb wiele i ciepłe pościele, byłbyś leżał 
wygodnie… 
Miałbyś buraczki i kapustę Panie z tłustą wie-
przowiną zawsze na śniadanie, 
mleko z jagiełkami, chlebek z oładkami a i miodu 
flaszeczkę. 
A na obiad bywa skrzeczków naskwarzyli i kaszy 
gryczanej tłusto nakrasili” 

I tak, kto by dzieje Nowego Testamentu znał 
tylko z kolęd – mógłby pomyśleć, że Pan Jezus 
urodził się nie w Palestynie, ale gdzieś w Polsce, 
w jakiejś polskiej wsi: 
„Ot, trzeba iść do Chorzel, potem do Pinczowa, a 
z Pinczowa na Bielany, potem do Głogowa… 
Od Głogowa do Betlejem będzie już pół drogi, 
weźmiem z sobą ze dwa sadła, by smarować no-
gi…” 

Ponieważ treść polskich kolęd mówi najczę-
ściej o rodzimym mroźnym pejzażu, stanowią one 
też pewne źródło wiadomości o życiu wsi, o jej 
sprawach, uczuciach. Zatem kolędy były nie tylko 
modlitwą czy pieśnią – były opowiadaniami. Ten 
ludowy pierwiastek w kolędzie sprawił, że przy-
brała ona narodowy charakter - wszyscy ją lubili i 
śpiewali. Stała się przez to żywym pomnikiem 
dawnych wieków, spuścizną, która nas z nim łą-
czy, sympatyczna swoją naiwnością i prostotą; 
stała się wyrazem uczuć szlachetnych, delikat-
nych, dobrych: 
„Hej Maluśki, Maluśki kiejby rękowicka, abo tyz, 
abo tyz, kawołecek smycka. 
Hej cemu ześ, cemu ześ nie siedzioł se w niebie, 
kie Twój ociec niebieski nie wyganiał Ciebie 
Tam kukiełki jadałeś, jadałeś z carnuską i mio-
dem, tu się tylko zasilać, zasilać musis samym 
głodem 
Tam se w niebie spijałeś, spijałeś słodkie małma-
zje a tu się Twoja gębusia, gębusia gorzkich łez 
napije” 

Kolęda od wieków wyrażała sobą wiele charak-
terystycznych elementów naszej duszy narodo-
wej. Jest w niej dostojność, słowiańska zaduma, 
tęsknota, rzewność i czułość. Jest i humor, i weso-
łość, i godność chłopa ze wsi nad Orzycem. Kolę-
da oddawała emocje prostego człowieka i mędrca, 
dziecka i dorosłego; przemawiała zatem od 
wszystkich i do wszystkich. Nigdzie chyba na 
świecie pieśń na Boże Narodzenie, pieśń kościel-
na i świecka zarazem – nie jest tak ogólnie przyję-
tą, tak ukochaną pieśnią, jak w Polsce. Śpiewało i 

śpiewa się kolędy od Wielkopolski po Śląsk, od 
Kaszub po Podhale – i to wszędzie te same, w ko-
ściele i w domu, w każdym nastroju ducha, bo do 
każdej sytuacji można dobrać polską kolędę. 

Najwcześniej śpiewano w Polsce kolędy ze 
śpiewników braci czeskich. Na początku XV w. 
przełożono z nich około 31 kolęd. 

Od pierwszej polskiej kolędy przekazanej nam 
w rękopisie z 1424 r., zaczynającej się od słów 
Zdrów bądź Królu Anielski, poprzez Przybieżeli 

do Betlejem z 1631 r., czy Bóg się rodzi z 1792 r., 
do naszych czasów przeszły kolędy ogromną 
ewolucję literacką.  

Złotym wiekiem polskiej kolędy jest przełom 
XVII/XVIII w. W tym czasie powstają najwspa-
nialsze, o wielkiej wartości literackiej kolędy pi-
sane przez najwybitniejszych polskich literatów, a 
wśród nich takie arcydzieła jak np. Gdy śliczna 
Panna syna kołysała, Jezus malusieńki, Ach ubogi 
żłobie, Tryumfy Króla Niebieskiego, Gdy się 
Chrystus rodzi, Mędrcy świata. Powstaje też całe 
mnóstwo naiwnych, ale pełnych ciepła i wrażli-
wości, przepojonych szczerością kolęd ludowych. 
Autorem bardzo popularnej do dziś kolędy W żło-
bie leży był wielki kaznodzieja Piotr Skarga. Ko-
lęda ta napisana została do melodii poloneza ko-
ronacyjnego króla Władysława IV. Nasze kolędy 
często melodią nawiązują do popularnych tańców. 
I tak np. Bóg się rodzi ma melodię poloneza, Hej 
bracia czy wy śpicie – krakowiaka, Dzisiaj w Be-
tlejem – przypomina niezwykle popularnego nie-
gdyś mazura. Wielu kolędom użyczyły melodii 
oberki, góralskie, zbójnickie, ale także menuet i 
gawot. 

W tym też czasie polska kolęda wywiera 
ogromny wpływ na kraje kościoła wschodniego, 
głównie na Ukrainie i Białorusi. Polskie kolędy 
przechodzą tu wraz ze swoimi melodiami. Oto 
dwa przykłady – W żłobie leży i Przybieżeli do 
Betlejem: „W jasłach leżyt chtóż pospieszyt spi-
waty małeńkomu, Isu Chrystu, Bohu istu Nowo-
narożdennomu…” 

„Pribihajut do wertepy pastyrii i z soboju nesut 
dary w ofirii 

sława wo wisznich Bohu, sława po wisznich Bo-
hu, i mir wsim na zemli…” 

W pewnych okresach historycznych kolędy sta-
ły się pieśniami patriotycznymi – symbolizowały 
polskość. Wspaniałą, uroczystą kolędę o pełnym 
powagi tekście i muzyce Bóg się rodzi, po po-
wstaniu styczniowym śpiewano następująco:  

„Bóg się rodzi, moc truchleje, hymn żalu wzno-
szą narody. Piosnkę zemsty lud już pieje, piosnkę 
zemsty i swobody, 

Ach to Maria w bólach rodzi, Bóg się rodzi, Bóg 
się rodzi…We krwi ludu tyran brodzi, opiekuńcze 
widzisz duchy? 

Już piękniejsze słońce wschodzi, wnet opadną z 
nóg łańcuchy…Ach to Maria w bólach rodzi, Bóg 
się rodzi, Bóg się rodzi…” 

Kolęda pomagała nam przetrwać niewolę roz-
biorów, podtrzymywała na duchu:  

„Lulajże Jezuniu, moja perełko, niechże Ci lud 
polski śpiewa pieśń wielką.  

Lulajże Jezuniu, lulajże lulaj, a naród nasz pol-
ski w nędzy otulaj. 

Zawitaj nam Zbawco dziś narodzony i popraw 
nam biednym, los utrudzony… 

Lulajże Jezuniu, lulajże lulaj, od nędzy ciemno-
ty lud nasz otulaj!”  

Kolęda łagodziła gorycz i ból wigilii okresu 
okupacji, wzmacniała we wszystkich trudnych 
momentach:  

„W dzień Bożego Narodzenia radość wszelkiego 
stworzenia, Tylko Polacy płaczą. 

Twarze u nich niby uśmiechnięte, ale serca pod 
uśmiechem ściśnięte rozpaczą… 

Uśmiechamy się siły ostatkiem, już twarze łez 
się wstydzą, już oczy przez łzy nie widzą, 

trzęsie się ręka z opłatkiem…” 
Polska jest jednym z nielicznych krajów, które 

mogą pochwalić się największą liczbą kolęd – 
znamy ich 500. 

 
Zatem śpiewajmy! - Danka Sztych 

 
 

Nowy  gminny  samorząd 
 

W dniach 2 i 3 grudnia 2010 roku odbyły się se-
sje Rady Gminy w czasie których  wybrani radni 
i wójt złożyli ślubowania. Przewodniczącą Rady 
Gminy została pani Ewa Grabowska, a wiceprze-
wodniczącym pan Tomasz Olszewik. Powołane 
zostały stałe komisje Rady Gminy: 

Komisja ekonomicznego rozwoju gminy, finan-
sów i rolnictwa w składzie: 

- Tomasz Kacprzyński – przewodniczący 
oraz członkowie: 
- Ewa Grabowska 
- Bogdan Kęszczyk 
- Tadeusz Kuśmierczyk 
- Zbigniew Żebrowski 
Komisja oświaty, kultury, zdrowia i opieki spo-

łecznej w składzie: 
- Barbara Dobrzyńska – przewodnicząca 
oraz członkowie: 
- Dariusz Wojciech Budny 
- Radosław Kowalczyk 
- Zbigniew Józef Łada 
- Tomasz Olszewik 
Komisja ds. samorządu, przestrzegania prawa, 

porządku publicznego i ochrony środowiska 
w składzie: 

- Małgorzata Bielawska- przewodnicząca 
oraz członkowie: 
- Dariusz Wojciech Budny 
- Cezary Piotr Janowski 
- Przemysław Kuplicki 
- Grzegorz Zduniak 
Komisja Rewizyjna w składzie: 
- Cezary Piotr Janowski- przewodniczący 
- Bogdan Kęszczyk – członek 
- Radosław Kowalczyk- członek 
Wójtem jest pan Paweł Ruszczyński. 
Ponadto Rada Gminy uchwaliła zmiany w bu-

dżecie gminy na 2010 rok. Na dzień 3 grudnia do-
chody wynosiły 20 450 211,67zł a wydatki 25 
519 378,67 złotych, (w tym 5 067 396 zł kredyt). 
 

Sporządziła Ewa Zbrzeska-Zając 
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atel 

 
odbyły się 21 listopa

 

 

asza 

yborach wójta głosowanie na rad-
n

 emocje. O poparcie 
w

ch z PSL oraz jeden z Ziemi Ma-
k wnać 
s a poszczególnych kandyda-
t dach wyborczych, 
p żnicowaną liczbę 
w Jednomandatowych są 
te
ty ył 
z mi – 
p

yborczy ob

Aktywny  obyw
Czas  wyborów  minął 
 

samorządowych, które 
da 2010 roku w gminie 
Krasnosielc, spośród 
uprawnionych do gło-
sowania 5345 
wyborców, udział w 
głosowaniu na wójta 
wzięło 3107 osób. 
Frekwencja wyniosła
zatem 59,4%. Liczba 
oddanych głosów waż-
nych na poszczególnych
kandydatów przedsta-wia się następująco: 

- Paweł Ruszczyński – otrzymał 1843 głosy, 
co stanowi 59,3% wszystkich ważnych; 

- Danuta Szewczak – otrzymała 956 głosów, 
co stanowi – 30,8%; 

- Jerzy Niestępski – 308 głosów, co stanowi - 
9,9%. 

Podczas wyborów

 

 
W wyborach do Rady Powiatu wystartowało 

17 mieszkańców naszej gminy – mandat otrzy-
mały 2 osoby:  
- Pani Ewa Jastrzębska z Krasnosielca, otrzy-
mała 332 głosy /startowała z komitetu Pis/; 
- Pan Daniel Kacprzyński z Drążdżewa, otrzy-
mał 311 głosów /startował z komitetu Ziemia 

Makowska/. 
Poparcie dla poszcze-

gólnych kandydatów do 
rady Powiatu prezentuje 
tabela Nr 1 oraz wykres 
Nr 3. Zgrupowani oni 
byli w 4 komitetach 
wyborczych. Najwięcej 
głosów, bo aż 39% zdo-

Krasnosielc oraz 2886 
/35%/ w Gm. Sypniewo. 
Z reguły więc n

byli członkowie Komi-
tetu Ziemia Makowska. 
Drugim co do liczby 
zdobytych głosów jest 
komitet PiS - 30% gło-
sów, Trzecie miejsce 
zdobył PSL – 24%, ni-
kogo nie wprowadzając 
jednak do rady. Najsłab-
szy wynik osiągnęła PO 
– 7%, i jest to porażka 
tego komitetu. /z PSL 
startował również Piotr 
Talarski otrzymując 40 
głosów/. Gminy Kra-
snosielc i Sypniewo sta-
nowiąc wspólny okręg 
wyborczy przydzielone 
mają 4 mandaty do rady 
Powiatu. Liczba wybor-
ców wynosi odpowied-
nio – 5345 /65%/ w Gm. 

gmina wprowadzała do 
rady trzech radnych, 
Sypniewo jednego – w 
tych wyborach każda z 
ww. gmin wprowadziła 
po dwóch radnych. Wy-
nika to zarówno z fre-
kwencji, rozproszeniu 
się głosów w naszej 
Gminie na wielu kandy-
datach oraz głosowaniu 
na kandydatów z są-
siedniej gminy 
/wyborcy z Gm. Kra-
snosielc oddali takich 
228, wyborcy z Syp-
niewa oddal natomiast 
na kandydatów z g. Kra-
snosielc tylko 67 gło-
sów/. Ponadto w gm. 
Krasnosielc oddano w głosowaniu do Rady 
Powiatu aż 401 głosów nieważnych, w gminie 
Sypniewo - tylko 135. Warto również podkre-
ślić, że nieustająco bardzo wysokie poparcie 
ma Pan doktor Roman Zakrzewski, który 
otrzymał teraz aż 592 głosy. 

 
Wybory  do  Rady  Gminy 
Zaraz po w

ych do Rady Gminy wzbudzało chyba naj-
większe zainteresowanie i

yborców zabiegało 38 kandydatów. W tabeli 
Nr 2 możecie Państwo zobaczyć wynik przez 
nich osiągnięty. Podkolorowane nazwiska 
wskazują na tych którzy otrzymali od nas man-
dat zaufania – jest ich 15. Najwięcej, bo aż 9. 
Radnych wprowadził do Rady Gminy Komitet 
Wyborczy Pawła Ruszczyńskiego. Trzech rad-

nych mamy z Komitetu „Stawiamy na Aktyw-
nych”, dwó

owskiej. Trudno jest jednoznacznie poró
topień zaufania dl
ów we wszystkich obwo
onieważ obwody mają zró
yborców oraz obok. 
ż wielomandatowe. Chyba najbardziej obiek-
wnym będzie procent głosów jaki zdob

wycięzca w porównaniu z konkurenta
rzedstawia to wykres Nr 4. 
 
Samorząd  Województwa 
Radnym Selmiku Województwa Mazowiec-

kiego - z badzo dużym popraciem w naszej 
gminie, został Pan Mirosław Augustyniak, 
 sąsiedniej gminy Sypniewo. Nasz okręg z

w ejmuje powiaty: garwoliński, 

Wykres Nr 1: Wyniki wyborów na wójta 
gminy Krasnosielc - 21 listopada 2010 r. 

Wykres Nr 3: Wynik
cy z terenu gminy Kr

i 
a
wyborów do Rady Powiatu – kandydaci startują-
snosielc. 

Tabela Nr 1: Wyniki wyborów do 
cy z terenu gminy Krasnosielc. Radnymi zostali: Pani Ewa Jastrzębska 
– 332 głosy oraz Pan Daniel Kacprzy

Rady Powiatu – kandydaci startują-

ński – 311 głosów. 

Wykres Nr 2: Wyniki wyborów do Rady Po-
wiatu. Procent głosów oddanych na kandyda-
tów z terenu gminy Krasnosielc z poszczegól-
nych komitetów wyborców: Ziemia Makowska 
– 39%, PIS – 30%, PSL – 24%, PO – 7% 

PO 

PiS 

PSL Ziemia 
Makowska 
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- łowska Janina Ewa z Siedlec, 
ński Marian z Ostrołęki, Augustyniak 

Mirosław z Sypniewa,  
- PiS: Tchórzewski Karol, z Siedlec, 
Żochowski Krzysztof Jan ze Sławin, Koc 
Maria Zofia z Węgrowa, 

- PO: Lanc Elżbieta z Sadownych, Celej 
Leszek Jan z Mińska Mazowieckiego, 

- SLD: Rybski Stanisław z Ostrołęki. 
Mirosław Augustyniak otrzymał łącznie 

10 622 głosy, pokonując przedstawicieli takich 
dużych ośrodków miejskich jak: Siedlce, 
Ostrołęka, Mińsk Mazowiecki czy Wyszków. 
60% wszystskich otrzymanych głosów uzyskał 
w powiecie makowskim, było ich 6 073, w tym 
1 155 w gminie Krasnosielc. Śmiało więc 
możemy powiedzieć, że jest naszym radnym 
w Sejmiku Mazowieckim. 

Podsumowując stwierdzam, że jako wyborcy 
zdaliśmy wzorowo egzamin z frekwencji 
w

 czyli osób tu zameldowanych 

a faktycznie od wielu lat 
przebywających w 

rszawie, Londynie 
ym Yorku jest 

esem naszej 
okracji. Obecność 
o 60% 

nionych do 
owania w lokalach 

borczych, osób które 
yszły i oddały głosy 

dowód wiary i 
eji składany na 

instytucji 
samorządowych, 

ucji w których 
petencji jest 

izowanie najbardziej 
stawowych zadań w 
tanowią trzon naszej 

którą szumnie 
skim” lub po prostu 

 prawie całą nowa 
miana, którą można 
orządu gminnego. 
stała kobieta, Pani 
erzy, że zmiany te 

e. Życzę nowym 
i chęci do pracy na 

społeczności. Życzę 
rozważnych decyzji, 

nomii. 
iska związanego z 
stwierdzam, że bez 

 bez przekazywania 
anych i opinii o 

łego Wójta i byłej 
żo skromniejsza lub 

 radnych poprzedniej 
e zdecydowało się 
sę nowym. Patrząc 

ców do członków 
Żebrowskiego, 

najwięcej głosów, czy 
ra zajęła w tej 

, czy mój wynik 

wyborczy, stwierdzić należy że nasza trójka 
otrzymała bardzo mocny mandat od wyborców 
pelnienia funkcji radnego gminy Krasnosielc. 

Pytanie tylko czy obóz wygrany, którego 
liderem jest obecny Wójt Pan Paweł 
Ruszczyński uszanuje głosy wyborców 
i podejmie rzeczywistą współpracę? Mam 
nadzieję, że każda głowa i każde ręce nowego 
samorządu wykorzystane zostaną do pracy na 
rzecz Gminy Krasnosielc. 

Sławomir Rutkowski  

 
Wybory i związane z nimi emocje mamy już 

za sobą. Ukonstytuowała się odnowiona i od-
młodzona Rada, na której 
czele stanęła kobieta. Na-
leży zatem życzyć nowo 
wybranej władzy, zarów-
no z okazji ich startu do 
kolejnej kadencji, jak też 
zbliżających się Świąt i 

Nowego Roku, samych sukcesów. Wszak ich 
sukces będzie jednocześnie naszym, gdyż de-
cyzje jakie będą podejmować wpłyną również 
na jakość naszego życia. 

Sprawozdanie z XLV, ostatniej w minionej 
kadencji Sesji Rady Gminy zakończyłam sło-
wami: tak oto kończy się miniona kadencja 
Rady i moje opisywanie jej przebiegu. Zgodnie 
z tą obietnicą (a obietnic staram się dotrzymy-
wać) rezygnuję z dalszego relacjonowania ob-
rad Rady. 

ądziłam, 
cji będą miały cał-
rząc, że dzięki Pań-
ład Rady Powiatu, 
lat ubiegłych termi-
 Makowie będą się 

oby mi obecność na 

ę dzieje w gminie, 
g łszowany obraz 
rz

żać. Być może, czas pokaże, że to wyborcy 
mieli rację i właśnie ten Wójt i Rada sprawią, 
że będziemy mogli być dumni z naszej gminy. 
Dorosły człowiek powinien jednak umieć wy-
ciągać wnioski. Skoro nie cieszę się Państwa 
zaufaniem, to nie mam moralnego prawa nadal 
uczestniczyć w sesjach i w Państwa imieniu 

ędy natury osobi-
st szego znaczenia. 
O

łosicki, makowski, miński, ostrołęcki, 
strowski, siedlecki, sokołowski, węgrowso ki, 

wyszkowski oraz miasta Ostrołęka i Siedlce. 
Mandat radnego otrzymało 9. kandydatów, 
z następujących komitetów: 

: OrzePSL
Krupi

yborczej. Tak wysoka frefencja, pomimo 
obecności na listach wyborczych tzw. 
martwych dusz,

Wa
czy Now
sukc
dem
blisk
upraw
głos
wy
prz
to 
nadzi
ręce 

instyt
kom
real
pod

stosunku do obywatela es
wspólnoty narodowej, 
nazywamy „Państwem Pol
Rzeczypospolitą. 

Mamy nowego Wójta i
Radę Gminy, jest to z
nazwać odnową sam
Przewodniczącą Rady zo
Ewa Grabowska. Chcę wi
przyniosą dobre owoc
samorządowcom energii 
rzecz naszej gminnej 
podejmowania mądrych i 
szczególnie w obrzasze eko

Pytany o rolę środow
„Wieściami” w tej zmianie 
aktywności tego zespołu,
Czytelnikom informacji, d
pracy i potknieciach by
Radyta zmiana byłaby du
nie byoby jej wcale. Iluż
kadencji w ogóle ni
kandydować dając szan
również na zaufanie wybor
Redakcji Wieści: Zbigniewa 
który otrzymał w gminie 
Małgorzaty Bielawskiej, któ
ocenie drugie miejsce

Co prawda, jeszcze miesiąc temu s
że motywy mojej rezygna
kowicie inne podłoże. Wie
stwa poparciu wejdę w sk
obawiałam się, iż wzorem 
ny sesji w Krasnosielcu i w
pokrywać, co uniemożliwił
wszystkich posiedzeniach. Na czym opierałam 
swoją wiarę? Na Państwa, Drodzy Czytelnicy, 
opiniach. Po wielekroć przy różnych okazjach 
zapewnialiście Państwo mnie i innych człon-
ków naszej redakcji, jakim dobrem jest ukazy-
wanie się Wieści, mówiliście, że dzięki nim 
m żecie dowiedzieć się co si

Rada  radzi... 
w  nowym  składzie 

o
dyż my dostarczamy niezafa
eczywistości. Czytelnicy współfinansowali 

wydawanie pisma, dopytywali się o kolejne 
numery i bardzo pochlebnie oceniali poszcze-
gólne artykuły. Właśnie to dało nam asumpt do 
wystawienia własnych kandydatów i aktywne-
go udziału w kampanii wyborczej. 

Demokratyczne wybory pokazały jednak, że 
zwolennicy naszego pisma, (a zwłaszcza moich 
artykułów) są w mniejszości. Większa część 
wyborców opowiedziała się po stronie innych 
kandydatur. Na demokrację nie ma co się obra-

pouczać kolejnych Radnych. 
Dziękując zatem tym wszystkim, którzy od-

dali na mnie głos, chcę także podziękować 
tym, którzy zadecydowali inaczej. Proszę mi 
wierzyć, że publiczne wykłócanie się nie spra-
wiało mi przyjemności i obecnie, pozbawiona 
tego obowiązku czuję się znacznie bardziej 
komfortowo. Zdaję sobie sprawę, że pisanie 
o sprawach spornych, kontrowersyjnych, przy-
sporzyło mi wielu wrogów. Dopóki wierzyłam, 
że tak trzeba, że czynię to w Państwa imieniu 
i  dobra wzgldla wspólnego

ej nie miały dla mnie więk
kazuje się jednak, że nikt nie ma patentu na 

nieomylność. Przepraszam zatem tych wszyst-
kich, którzy męczyli się czytając przez cztery 
lata moje artykuły i żegnam się ze wszystkimi 
życząc Wesołych Świąt 

Maria Kowalczyk 

Wykres Nr 4: Wyniki wyborów
cent w

 do Rady Gminy Krasnosielc – pro-
yborców, którzy oddali głosy na danego kandydata. 

Tabela Nr 2: Wyniki głosowania na kandyda-
tów do Rady Gminy. 
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Jak  to  znów  o  historii   
w  Krasnosielcu  prawiono 

 

Jest czas na grzyby, na ryby i ... na wiedzę, w 
tym tę, o nas samych, tylko cokolwiek 
z przeszłości. 

Wiele pracy, czasu i pasji włożył w przygo-
towanie prezentacji opisującej w zasadzie czasy 
od pierwszego rozbioru Rzeczpospolitej Obojga 
Narodów do zakończenia powstania stycznio-
wego w roku 1964 Pan Dariusz Budny. Od-
wieczny spór ludzi zajmujących się badaniem 
dziejów: opisywać z detalami jakiś fakt czy mo-
że prezentować globalną syntezę zjawiska, i na 
tej prelekcji nie został rozstrzygnięty. 

Pan Dariusz dokonał i tego i tego zarazem. 
Opisując każde z powstań narodowych okresu 
rozbiorowego skupił się na wydarzeniach związa-
nych z terenem Ziemi Krasnosielckiej i jej miesz-

zamykającym okres w
ków tzw. Wojny Krym
miała zyskać przydomek „K anych 
nogach”. Wprowadzenie to p  lepiej 

Kolejnym ciekawym aspektem tej pre-
lekcji było przedstawienie przez pana Bud-
nego wykazu opracowań źródłowych doty-
czących powstania styczniowego wraz z ich 
charakterystyką,. Dyskusja która się na-
stępnie wywiązała to dowód na żywe zain-

owanie tematyką historyczną w naszej 
ie. 

Dziękując Panu Dariuszowi Budnemu za 
przygotowanie i wygłoszenie prelekcji 
stwierdzam, że jest on najbardziej zaanga-
żowanym w badania historii nauczycielem 
w naszej gminie. Życzę mu zatem szansy na 

anie się w tej pasji zawodowo, z 
żytkiem dla naszych dzieci i młodzieży. 
 

Sławomir Rutkowski 
 

T  Miłośników  

śn

i ma-

ę ona z kilku części. Zebrani 
m

rzyjaciela 

złowieka szczęśliwym.” 

d

bmawia nas za naszymi plecami. W 
dzisiejszych czasach plotek jest co nie miara, za-

dzić. Zdarza 
si

kańcami, szczególną uwagę poświęcając powsta-
niu styczniowemu. Dokonał również oceny sytu-
acji międzynarodowej po Kongresie Wiedeńskim 

ojen napoleońskich, i skut-
skiej, od której to Rosja 

olosa na glini
ozwoliło nam

zrozumień zasadność wybuchu powstania i jego 
jak najbardziej racjonalne przesłanki.  

teres
gmin

realizow
po

ogli wczuć się w klimat epoki, w której po-
wstawało większość prezentowanych w książce 
przydrożnych kapliczek. Ponieważ konferencja 
była podsumowaniem długiej i wytężonej pracy 
wielu osób naprawdę warto było wziąć w niej 

udział. Składała siCo  piszczy  w  innych  
owarzystwach 

14 grudnia na zaproszenie Towarzystwa Miło-
ików Ziemi Makowskiej oraz Makowskiego 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku uczestniczyłam w 
uroczystej konferencji podsumowującej projekt 

iempod tytułem: „Zamierzchła przeszłość z
kowskiej w przydrożnych kapliczkach, figurkach i 
krzyżach”. Ponieważ zarówno TMZM jak i Ma-
kowski Uniwersytet Trzeciego Wieku swoją sie-
dzibę mają w Miejskim Domu Kultury, właśnie ta 
placówka była zarówno miejscem gdzie odbywała 
się konferencja, jak też jej współorganizatorem. 

Zebranych gości powitała dyrektor MDK, pani 
Bożena Pawłowska ubrana w szlachecki strój z 
XIX wieku aby, jak powiedziała, goście łatwiej 
m

ogli zatem wysłuchać referatu pani Wandy 
Pawłowskiej na temat: „Mała architektura sakral-
na na ziemi makowskiej”, a następnie obejrzeć 
wystawę fotograficzną: „Kapliczki, figurki, krzy-
że ziemi makowskiej w obiektywie” której autor-
ką była Katarzyna Olzacka. Autorka prezentując 
poszczególne obiekty bardzo ciekawie opowiada-
ła o okolicznościach ich powstania. Następnie 
uczestnicy mogli obejrzeć wystawę fotograficzną 
i zapoznać się z projektem książki pod tytułem: 
„Zamierzchła przeszłość ziemi makowskiej 
w przydrożnych kapliczkach, figurkach i krzy-
żach”. Wysłuchaliśmy także operowego wykona-
nia pieśni „Jeszcze jeden mazur dzisiaj”. Niestety 
samej książki nie mogliśmy obejrzeć, ani nabyć, 
ponieważ jej druk nie został jeszcze ukończony. 
Dyrektor MDK zapewniała jednakże, że książka 
ta ukaże się drukiem jeszcze przed świętami. 
Zważywszy, że wszystkie prezentowane kapliczki 
zlokalizowane są w powiecie makowskim, a wiele 
pochodzi z terenu naszej gminy, taka publikacja 
to wspaniała pamiątka, i świetny pomysł na upo-
minek gwiazdkowy, zwłaszcza dla osób, które 

pochodzą stąd, a los rzucił je w inne miejsca w 
kraju czy za jego granicami. 

Maria Kowalczyk 
Na zdjęciu krzyż w Chłopiej Łące.  

,,Nawet  cień  p
starczy  by  uczynić  
c
 

Z pewnością każdemu z nas słowo 
zo dobrze znane. Wielu do-

świadczyło przyjaźni 
szczerej, bezinteresow-
nej, ale także bezwarto-
ściowej. Przyjaźń to nie 
tylko wspólne imprezy, 
zakupy czy długie space-
ry. Źródłem prawdziwej 
przyjaźni jest szczerość, 
wierność, zrozumienie, 
pomoc w trudnych sytu-

,,przyjaźń” jest bar

acjach - to bycie przy 
przyjacielu. Wspólne radości i smutki, rozmowy i 
łzy stają się częścią przyjaźni. Trzeba doskonale 
wiedzieć komu podać pomocną dłoń. 

Rzadkością są stałe przyjaźnie, owszem zdarza-
ją się i wyjątki. Istnieją osoby naprawdę oddane 
drugiej, jak to mówią prawdziwy przyjaciel to ten, 
który nie o

zdrość drugiemu czyni nas okropnymi ludźmi. 
Jednak żyjemy dalej, zagłębiając się w kłam-
stwach i to coraz bardziej. Niektórzy uświadamia-
ją sobie, że źle czynią, a inni nie.  

Stajemy się ofiarami własnych zakłamań, które 
doprowadzają do zguby. Słysząc opowieści osób 
starszych dawniej tego nie było. Człowiek cieszył 
się z tego co miał, dzielił się z drugim, o zazdrości 
nie było mowy, a teraz czasy się zmieniły. Przy-
jaźń powinna zbliżyć, wesprzeć, dora
ę, że mieszkając w tej samej miejscowości, czy 

za płotem sąsiada tego związku nie ma. Wszystko 
podąża ku innemu. Nie raz młodzi zastanawiają 
się jakby to było urodzić się wcześniej, w świecie 
bez kłamstwa i nienawiści. Z pewnością byłoby 

o wiele lepiej, lecz życie biegnie dalej przynosząc 
nam różne niespodzianki. Problemy przynoszą 
kolejne, na tym skonstruowany jest ten świat. Nie 
tylko odkrywamy w nim same złe rzeczy, rów-
nież istnieją i pozytywne. Są przyjaciele nieza-
stąpieni, którym możemy się ze wszystkiego 
zwierzyć. Zaufanie jest podstawą prawdziwej 
przyjaźni. Bez niego nie można zbudować czegoś 
realnego i szczerego. Przyjaźń zawarta w dzieciń-
stwie to jedyne co nie umiera wcześniej niż my. 
Wspólne zabawy z wiekiem zamieniają się na po-
rady i rozmowy. Przyjaciel to ktoś przed kim 
można głośno pomyśleć, to ktoś kto o nas wszyst-
ko wie i mimo to nas kocha. Przyjaciół nie pozy-
skujemy lekkomyślnie, odnajdujemy ich w bie-
dzie. Jeśli potrafimy być sami przyjacielem to 
znajdziemy przyjaciela. Nie można wymagać od 
innych nie dając nic od siebie. Dzięki przyjacie-
lowi stajemy się spokojniejsi, zawsze lepiej z 
kimś porozmawiać, niż dusić wszystko w sobie. 
Z przyjacielem dzielimy się nie tylko radościami, 
ale także problemami i smutkami. Udawanie ko-
goś kim się nie jest, zakładanie na swoją twarz 
drugiej maski nie prowadzi do niczego dobrego. 
Przyjaźń nie jest rozdziałem wyrwanym z życia, 
ale jego częścią. 

Monika Jakubiak 
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ce

lusze, 1 jajko, łyżka mle-

 

-

 
 

wonej słodkiej, 2 łyżki przecieru pomidorowe-

órki po-

Wlać olej, dać listek laurowy i ziele angielskie, 
koncentrat pomidorowy i wymieszać. Dusić 
kilkanaście minut na małym ogniu mieszając. 
Wsypać torebkę rodzynek i jak sos wystygnie, 
przekładać pokrojone śledzie, wstawić do lo-
dówki. Przed podaniem posypać resztą rodzy-
nek i udekorować natką pietruszki. 
 
Galaretka  kurczakiem 
½ opakowania mrożonych brokułów, kilka 
mrożonych (lub ze słoika) mini marchewek, 
strąk czerwonej papryki, po pół puszki kukury-
dzy i groszku, pół kg ugotowanej piersi kurcza-
ka, kostka bulionowa drobiowa, żelatyna, sok z 
cytryny, sól, pieprz. 

gotowaniu 
mięsa (zmierzyć szklanką ilość) rozpuścić 
kostkę bulionową i odpowiednią ilość żelatyny, 

 

 

śmietan
jemy
skow
 
Com

Składniki na podłużną zaokrągloną foremkę: 
15 dag migdałów, 6 jajek, 20 dag gorzkiej cze-

Biało wszędzie, mroźno wszędzie, co to bę-
 przy-
 tego-

ma. Wszystko 
zykryte
 i co ja 

e
się w swoich dywagacj
właśnie coś zielonego 
(mam taką nadzieję!)
sztuczna choinka, bo o
łączny element świąt 
cóż ja mogę napisać o
sztuczną to trzeba w s

ą podlewa-
ni

do naszych mieszkań z kwiaciarni, lub ostatnio 
słyszałam, że też z supermarketów (kurczę, 
czego oni tam nie mają?) i zdobi nasz świą-
teczny stół! 

Aby tak się stało, podczas kupowania tej ro-
śliny musimy zwróci szczególną uwagę 

ślina nie „wyłysieje”, tzn.
by gwiazda 

betlejemska czuła się dobrze w naszym domu 
powinni  

ięte liście, generalnie na „ca-
łokształt” rośliny, bo nawet par

Na   świąteczny  stół 
 

Pieczarki  w  panier   
na  przystawkę 
0,5 kg pieczarek - kape-

ka, mąka i bułka tarta 
do panierki, olej do
smażenia, sól, pieprz. 
Kapelusze dużych pie

czarek umyć, oprószyć solą i pieprzem. Obta-
czać w mące, rozbełtanym z mlekiem jajkiem i 
bułce tartej i smażyć na rozgrzanym oleju w
obu stron. Podajemy na przystawkę na liściach
sałaty lodowej. 
 
Rolmopsy  z  cebulą 
50 dag filetów śledziowych solonych, 5 ogór-
ków konserwowych, 2 cebule, łyżka musztardy, 
łyżeczka miodu, szklanka oleju, kilka ziaren 
pieprzu, listek laurowy, łyżeczka papryki czer-

Mrożone warzywa wrzucić do osolonego 
wrzątku, gotować 5 minut, odcedzić. Groszek 
i kukurydzę odcedzić. Paprykę i mięso z piersi 
kurczaka pokroić w kostkę. Warzywa i mięso 
rozłożyć do 12 szklanek (pucharków) albo wy-
łożyć na półmisek. W rosole po 

go. 
Śledzie umyć i pomoczyć 2 godz. Og
kroić w kostkę, cebulę w piórka. Musztardę 
utrzeć z miodem, wlewać olej cały czas mie-
szając. Wymieszać z przecierem pomidoro-
wym. Doprawić papryką i pieprzem, dodać 
ziarna pieprzu i listek laurowy. Każdy płat śle-
dzia posypać ogórkami, włożyć po kawałku 
cebuli, zrolować. Układać w szerokim naczy-
niu, przekładając cebulą, zalać sosem i wstawić 
do lodówki na kilka godzin. 
 
Śledzie  na  słodko 
50 dag filetów śledziowych solonych, 2 łyżki 
cukru, ¼ szklanki oleju, 4 łyżki octu winnego, 
4 łyżki koncentratu pomidorowego, 2 cebule, 
15 dag rodzynek, liść laurowy, kilka ziarenek 
ziela angielskiego. 
W rondlu rozgrzać olej, zeszklić pokrojoną 
w piórka cebulę, dodać cukier i chwilę smażyć. 

doprawić solą i pieprzem i jak zacznie tężeć, 
zalać warzywa i mięso. Odstawić do stężenia 
w chłodne mięso. Przed podaniem udekorować
natką pietruszki. 
 
Krówka 
Ciasto: 3 szklanki mąki, 4 żółtka, szklanka cu-
kru, kostka margaryny, łyżeczka proszku do 
pieczenia, 2 łyżki miodu 
Krem: puszka mleka skondensowanego słodzo-
nego, ¼ kostki masła, ½ litra śmietany 36%, 
2 opakowania fixu do śmietany, orzechy do de-
koracji. 
Z podanych składników zagnieść ciasto i po-
dzielić na 2 części. Upiec 2 placki. Puszkę 
mleka gotować w garnku z wodą 3 godz. 
I schłodzić. Masę przełożyć do miski i zmik-
sować z miękkim masłem. Śmietanę ubić 
z fixem. W formie układać warstwami: ciasto, Małgorzata Bielawska 

st. doradca rolniczy MODR

O  gwieździe  na  Gwiazdkę! 
 

cja – przecudnej urody roślina kojarząca się 
z tymi właśnie świętami. Najczęściej przybywa 

a, ciasto, masa toffi. Wierzch dekoru-
 siekanymi orzechami włoskimi lub la-
ymi. 

ber  czekoladowy 

kolady, 20 dag masła, 20 dag cukru pudru, łyż-
ka cukru, 10 dag mąki, 2 łyżki ciemnego kakao, 
½ łyżeczki proszku do pieczenia, 30 ml spirytu-
su lub rumu, masło i mąka do formy. 
Migdały zalać wrzątkiem i obrać ze skórki, 
10 sztuk zostawić do dekoracji, resztę zrumie-
nić na patelni i zemleć. Żółtka oddzielić od bia-
łek. 15 dag czekolady rozpuścić z masłem na 
małym ogniu, cały czas ubijając trzepaczką. 
Zdjąć z ognia i stopniowo dodawać żółtka. 
Białka ubić ze szczyptą soli, wsypać cukier, 
zmielone migdały i jeszcze chwilę ubijać. Mą-
kę, proszek do pieczenia i kakao wsypać do 
masy czekoladowej, wlać alkohol, wymieszać 
z połową piany i po chwili z resztą. Foremkę 
wysmarować masłem i posypać mąką. Wlać 
ciasto i wstawić do nagrzanego do 170 st. pie-
karnika na 40 min. Po ostudzeniu polać rozto-
pioną pozostałą czekoladą, z 3 łyżkami wody 
i łyżką cukru. Odłożone migdały pociąć 
w słupki i wbić jak kolce w ciasto. 
 

dzie, co to będzie…! Taki oto scenariusz
gotowała dla nas
roczna zi
szczelnie pr
śnieżną pierzyną

 

biedna mam począć w 
takiej sytuacji? O czym 
tu pisać gdy wszystko, 
co zielone zniknęło 
z naszego pola widze-

dnak trochę zapędziłam 
ach, ponieważ na dniach 
zawita do każdego domu 
. Czy to żywa, czy 

 niej tu mowa, to nieod-
Bożego Narodzenia, ale 
 choince – jeśli chodzi o 
klepie wybrać taką, jaka 

nam się spodoba i zmieści się w mieszkaniu, co 
do żywej to każdy wie, że najlepiej „zainstalo-
wać” ją w pojemniku z możliwości

nia? Hola, hola…, j

a wodą, to jest szansa, że doczeka Sylwestra. 
Wraz z choinką coraz częściej na przestrzeni 

kilku lat w ten szczególny, świąteczny czas go-
ści w naszych domach GWIAZDA 
BETLEJEMSKA znana też pod nazwą poinse-

w mroźne dni na odpowiednie zabezpieczenie 
jej przed działaniem niskiej temperatury (rośli-
na bardzo źle znosi temp. poniżej 15 st.C). Naj-
lepiej będzie poprosić sprzedawcę o porządne 
zawinięcie kwiatka w papier. Gdy uda nam się 
szczęśliwie dostarczyć ją do domu (to będzie-
my wiedzieć dopiero po kilku dniach, jeśli ro-

śmy ustawić ją w miejscu słonecznym,
ale nie w bezpośrednim słońcu i z dala od źró-
dła ciepła (kaloryferów). Nie cierpi gorącego 
powietrza (wiemy już, że zimnego też nie) i na 
znak buntu przeciwko tak niedogodnych dla 
niej warunków ostentacyjnie zrzuca liście, któ-
re są jej największą ozdobą (uważajmy więc, 
aby na święta nie został nam sam badyl, 
upsss… łodyga znaczy się!). Najwygodniej 
w związku z tym będzie jej na stole, bądź ko-
modzie w ładnej, świątecznej osłonce. Świeżo 
zakupionej gwiazdy nie przesadzamy tylko 
umieszczamy w osłonce, tzn. doniczce bez 
dziurki na dnie. Roślina lubi wilgotne podłoże, 
więc podlewamy ją dosyć często i aby zapo-
biec zalaniu pięknej, świątecznej serwety leżą-
cej pod doniczką bezpieczniej jest wykorzystać 
właśnie osłonkę bez owej dziurki. 

Poinsecja występuje w przeróżnych bar-
wach, ale w naszym kraju najczęściej można 
spotkać rośliny w kolorze czerwonym lub ecru. 
Wybierajmy więc, oglądajmy - proszę zwrócić 
uwagę na spodnią stronę liści, gdzie przeważ-
nie czają się szkodniki, na wszelkie brązowe 
plamy, przyschn

 nie opadną jej 
wszystkie liście - jest O.K.). Aże

ę złotych wyda-
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 to zbyt wie-

s
(wow, ale ten czas lec
łamach „Wieści” skład
nicy życzenia świątec
zmierna to dla mnie ra
być z Wami. Nie raz 
to, że moje artykuły cz
w nich zawartych. Ma

 bezpłatny egzemplarz, bo od-
tania tego miesięcznika 

 Egiptu w latach 
yć kolejowa; 8) sklep sa-

zwajcarii” 30) do kreślenia K+M+B na 
dr

żo
ny myśliciel z Rotterd

ryjny; 6) szal używany podczas modlitw przez 
wyznawców judaizmu; 10) pieczywo w powie-

ym dolnym rogu, utworzą rozwiązanie - 

tytuł jednej z najbardziej znanych kolęd na 
świecie. 
Tadeusz Kruk 

W
  m
  T
  P
  K

    

warzy jaciół Ziemi Krasnosielckiej, 06-212
K łd
jny: 

ne na chorą i zainfekowaną roślinę
e! l

I tak proszę Pań twa już po raz czwarty 
i!) mam przyjemność na 
ać Wam, drodzy Czytel-
zne i noworoczne! Nie-
dość przez tak długi czas 

dawaliście mi dowody na 
ytacie i korzystacie z rad 
m nadzieję, że paskudny 

czas przedwyborczy, w czasie którego wycho-
dzi z ludzi prawdziwe „człowieczeństwo” 
w złym tego słowa znaczeniu, mamy już za so-
bą (do następnych wyborów) i Ci, co suchej 
nitki nie zostawili na „Wieściach” nie wycią-
ną teraz ręki pog

bierają szansę przeczy
tym, którzy po prostu lubią go czytać! 
Życzenia świąteczne i noworoczne składam 

wszystkim naszym wiernym Czytelnikom, aby-
śmy się otworzyli na innych, częściej się do 
siebie uśmiechali i pomagali sobie nawzajem, 
bo to nic nie kosztuje, a przynosi jakże wy-
mierne korzyści. Do siego Roku! 

 
Iwona Pogorzelska

 

Krzyżówka znad Orzyca  
nr 30 
 Poziomo: 
2) nowa (nasza) liczona od narodzenia Jezusa 
Chrystusa; 4) niebawem pożegnamy stary, po-

itamy nowy; 5) prezydentw
1970-81; 7) może b
moobsługowy; 9) dalszy plan; 11) śpiewak za-
wodowy, solista; 13) autor „Opowieści o pilo-
cie Pirxie”; 15) jeden ze zmysłów; 17) francu-
ski historyk i pedagog (1863-1937), inicjator 
powstania nowożytnego ruchu olimpijskiego; 
19) namiastka, surogat; 20) gaz szlachetny; 23) 
ogrodowa budowla; 24) parzy; 26) masowe 
wysiedlenia Polaków w zaborze pruskim w la-
tach 1885-90; 27) ma podkomendnych; 28) 
stan z Honolulu; 29) dopływ Renu wspomnia-
ny przez J. Słowackiego w poemacie „W 
S

zwiach mieszkań przed kolędą. 

narodzeniowe; 2) sław-
amu; 3) motyw dekora-

 Liter
w praw

     
ieści  znad  Orzyca 

iesięcznik  
owarzystwa   
rzyjaciół  Ziemi  
rasnosielckiej 

Wydawca: To
Nr konta TPZ
Zespół redakcy

 Pionowo:  
1) przedstawienie bo

cyjny z wizerunkiem liści; 5) sprzęt laborato-

dzeniu z babą; 11) kolacja wigilijna; 12) straż 
przednia; 14) wymarły ptak nowozelandzki; 
15) część wiecznego pióra; 16) wiecznie zielo-
ny krzew śródziemnomorski; 18) dobrze, jeśli 
dobry; 19) szal futrzany; 21) ongiś zastępowała 
skarpetę; 22) osad w silnikach spalinowych; 
25) np. 06-212 Krasnosielc, Rynek 39A.  

 
 egzemplarz bezpłatny 

stwo Przy
: 29 8917 00

y z pól ponumerowanych od 1 do 8, 

Rozwiązanie Krzyżówki znad Orzyca nr 29. 
Poziomo: przypis, pik, zmowa, koszowy, dal, 
ociec, Chanel, Kain, osąd, kaznodzieja, Ina, la-
ba, herszt, por, mebel, zmora, umiar, konik, cy-
tra. Pionowo: Zosia, procesor, szyk Podhale, 
iwa, Kalinka, koc, ochrana, Zenon, ląd, dzie-
dzic, kilimek, zabobon, jęzor, sport, trawa, 
Kluk, May.  
Hasło: STAWIAMY NA AKTYWNYCH. 

 

 Krasnosielc, ul. Rynek 39a, tel. 29 71 75 205 
01 0000 1544 2000 0010 Bank Spó zielczy w Krasnosielcu  

Sławomir Rutkowski kom. 727 253 751 rutkowski.plus@gmail.com 
ki kom. 604 645 355 oraz Małgorzata Bielawska kom. 6  7Tomasz Bielaws 92 81 745 dotomka@vp.pl  

Maria Kowalczyk 29 71 75 503 mania.kowalczyk@neostrada.pl Ewa Zbrzeska-Zając 602 717 942 emawa@wp.pl  
Zbigniew Żebrowski 600 415 814 auto_klinika@wp.pl  

y zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji pub
 wyrażane w artykułach są poglądami ich autorów, a ni

Druk: Drukarnia J.J. Maciejewscy, Przasnysz ul. Gdańska 1 

Zespół redakcy
tytułami. Poglą
Nakład: 1 000 eg

jn li
dy e
z. 

kowanych tekstów, a także opatrywania ich własnymi 
 wydawcy. 
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tywnych” serdecznie dziękuje Mieszkańcom
datkę na Wójta Danutę Iwonę Szewczak. 

ydaci życzą Państwu wszelkiej pomyślności. 

ie 
Komitet Wyborczy Wyborców „Stawiamy na Ak

dydatów na radnych Rady Gminy oraz kandy
Z okazji Świąt i Nowego Roku Wszyscy  Kand
 

 Gminy Krasnosielc za głosy oddane na kan-

Pełnomocnik KWW
„Stawiamy na Aktywnych”

Robert Ziemski




