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Wprowadzenie  Dni Krasnosielca 2019 już za nami!!!
Szanowni Czytelnicy. 

Po dłuższej, zupełnie nie planowanej prze-
rwie, mam przyjemność w imieniu autorów 
wszystkich artykułów, przekazać w Państwa 
ręce kolejne Wieści znad Orzyca. Zawierają 
one i dokumentują opis wydarzeń, których 
twórcami i uczestnikami są nasi najbliżsi, są-
siedzi i inne osoby, którym mówimy "dzień 
dobry".. 

Sławomir Rutkowski 

   Dni Krasnosielca to 
coroczne lokalne 
święto plenerowe. 
W tym roku przypa-
dło ono na 3 dni 
„długiego weekendu 
tj. 16, 17 i 19 sierp-
nia 2019 r. W piątek 
od godzinie 21 w 
parku rozpoczynał 
się seans kina plene-
rowego ...  

 

cd. na s. 3 

Gminny Ośrodek Kultury 
w Krasnosielcu 

zaprasza na: 

WIECZÓR ROSYJSKI 
29 września 2019r. godz. 15 
koncert Andrzeja Koryckiego 
i Dominiki Żukowskiej  

WIECZÓR WŁOSKI 
13 października 2019r. godz. 15 
Koncert Roberto Zucaro 

WIECZÓR BIAŁORUSKI 
20 października 2019r. godz. 15 Koncert 
zespołu PRYMAKI 

Uroczyste, symboliczne oddanie do użytku  
ośmiokilometrowego odcinka drogi powiatowej, czytaj na s. 19. 
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Dni Krasnosielca 2019  
już za nami!!!   

cd. ze s. 1 
 
Dni Krasnosielca to coroczne lokalne święto 

plenerowe. W tym roku przypadło ono na 3 dni 
„długiego weekendu tj. 16, 17 i 19 sierpnia 
2019 r. W piątek od godzinie 21.00 w parku 
rozpoczynał się seans kina plenerowego prze-
znaczonego dla najmłodszych widzów z fil-
mem pt. „Kumple z Dżungli”. Nieco starsi wi-
dzowie mogli obejrzeć film pt. „Historia Ma-
rii”. W sobotę miłośnicy przyrody i aktywnego 
wypoczynku w godzinach od 10-17 mieli moż-
liwość uczestnictwa w spływie kajakowym 
rzeką Orzyc. Czas takiego spływu wynosił 
około 1 godziny. Uczestnicy wypływali z przy-
stani kajakowej na Błoniach, a trasę kończyli w 
okolicach Sulichy. Niedziela natomiast to dzień 
nieprzebranych atrakcji, niespodzianek i kon-
certów.  

Na błoniach o godz. 12 rozpoczął się mecz 
piłki nożnej, będący inauguracją sezonu 
2019/2020 w „A” Klasie, gdzie GUKS Krasno-
sielc pokonał 3:1 Boruta Kuczbork. Uroczyste 

rozpoczęcie imprezy odbyło się o godzinie 16 
na targowicy w Nowym Krasnosielcu, gdzie 
Wójt Gminy Krasnosielc – Paweł Ruszczyński 
wraz z Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultu-
ry w Krasnosielcu – Beatą Heromińską powita-
li wszystkich przybyłych gości. W tym roku na 
scenie wystąpili: orkiestra dęta OSP z Pienic, 
chór KGW z Grabowa, grupa taneczna HIP-
HOP, koncert zespołu "Za 5 Dwunasta", wy-
stęp a capella grupy "North Cape". Koszykar-
skie triki prezentował półfinalista programu 
Mam Talent Mieszko Włodarczyk. W taneczne 
rytmy wprowadził nas zespól "Casandra" 
i gwiazda wieczoru zespół "After Party". Wie-
czorna zabawa taneczna odbyła się przy ryt-
mach  zespołu "Ymax i Chojnacki Band".  

Oprócz występów artystycznych  na scenie 
był szereg dodatkowych atrakcji poza nią. We-
sołe miasteczko, stoiska gastronomiczne z de-
gustacją potraw przygotowanych prze Koła 
Gospodyń Wiejskich, kucyki z bryczką czy 
wystawa rękodzieła ludowego.  

Gośćmi tegorocznej imprezy byli m.in. 
przewodniczący rady powiatu – Dariusz 
Wierzbicki i starosta Zbigniew Deptuła oraz 
Marian Krupiński Dyrektor Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy w Ostrołęce. Krasnosielckie 

święto odwiedził także minister środowiska 
Henryk Kowalczyk. Radny Mirosław Augu-
styniak, dyrektor WORD jak zwykle przyjechał 
z rowerem, który wylosowała Marta Prokop-
czyk z Chłopiej Łąki. 

Późnym wieczorem na niebie można było 
podziwiać zjawiskowy pokaz sztucznych ogni, 
który sprawił, iż niebo przybierało wszystkie 
kolory tęczy.  

Dziękujemy Państwu za to, że znaleźliście 
czas aby wspólnie świętować. Dziękujemy tak-
że gościom z innych miejscowości za to, że nas 
odwiedzili i bawili się razem z nami. Gorące 
podziękowania pragniemy również złożyć 
współorganizatorom i wszystkim zaangażowa-
nym w przygotowanie tej imprezy m.in. pra-
cownikom Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka 
Kultury, druhom z jednostek OSP, wolontariu-
szom, funkcjonariuszom policji i wszystkim 
zaprzyjaźnionym za ich pomoc. Serdeczne po-
dziękowania kierujemy  w stronę sponsorów, 
których wkład w tą imprezę był nieoceniony. 

 
Anna Zabielska 

 
patrz. fot. na s. 1 oraz  fot. nr 9 na s. 2. 

Festyn wiejski  
- „Drążdżewiak” 
 

Festyn wiejski pn. „Drążdżewiak” odbył się 
13 lipca - w sobotę - na placu szkolnym 
w Drążdżewie dzięki współpracy z Samorzą-
dem Województwa Mazowieckiego, który 
stworzył możliwość ubiegania się o środki na 
działania społeczno-kulturalne. Gmina Krasno-
sielc skorzystała z takiej sposobności i uzyska-
liśmy wsparcie finansowe w kwocie 14.500 zł.  

Spotkanie to, o charakterze społeczno-
kulturalnym, było doskonałą okazją do upo-
wszechniania kultury, jak również integracji 
lokalnej społeczności. Dzięki organizacji tego 
typu wydarzeń, nasi mieszkańcy, w głównej 
mierze rolnicy, mają chwilę wytchnienia po 
ciężkiej pracy. Zaangażowanie wielu osób i in-
stytucji, ich dobra współpraca daje wspaniałe 
rezultaty. I tak Koła Gospodyń Wiejskich oraz 
indywidualne gospodynie przygotowały ciasto 
i ciasteczka, chleb ze smalcem, ogórki mało-

solne oraz inne wspaniałości, Ochotnicza Straż 
Pożarna oraz indywidualne osoby i młodzież 
(męska) zajęli się przygotowaniem placu: 
przewożeniem i rozstawianiem namiotów, sto-
łów, ławek oraz podestów, które tworzyły par-
kiet do tańca. Dyrektor miejscowej szkoły udo-
stępniła zaplecze z toaletami, a pracownicy 
szkoły czynnie włączyli się w organizację fe-
stynu. Radni gminni i powiatowi oraz sołtysi 
(Drążdżewo i miejscowości ościenne), oprócz 
osobistego zaangażowania w pracę przed i na 
imprezie udostępniali plakaty informacyjne 
oraz reklamowali naszą imprezę na szerszą 

skalę. Mieszkanki naszej miejscowości wraz 
ze strażakami zajęły się przygotowaniem i ob-
sługą bufetu oraz stoiska gastronomicznego, 
a także odkryły swoje talenty tworząc piękne, 
bajkowe makijaże na twarzach dzieci. 

Tego dnia była piękna, słoneczna pogoda, 
która oprócz programu artystycznego i wielu 
atrakcji dla dzieci zachęcała do przyjścia na 
nasz festyn. Przez 4 godziny zapewniliśmy dla 
dzieci dwie dmuchaną zjeżdżalnię oraz zamek, 
strzelnicę laserową, szereg konkurencji z na-
grodami- także rodzinnych, lody włoskie, watę 
cukrową, popcorn itp. Odbył się także konkurs 
wiedzy o przepisach ruchu drogowego - dla 
dzieci z główną nagrodą - rowerem. 

Popołudniowy program artystyczny rozpo-
czął niezwykle utalentowany Piotr Bielak - 
akrobata rowerowy. Dostarczył widzom wielu 
wrażeń wykonując skomplikowane figury 

i skoki na rowerze angażując do tego publicz-
ność. Po tym występie odbyło się rozstrzygnię-
cie konkursu wiedzy o bezpieczeństwie w ru-
chu drogowym zorganizowanym prze WORD 
w Ostrołęce, z główna nagroda rowerem. Mie-
liśmy także okazję usłyszeć i bawić się z ze-
społem disco polo - Verdis. Natomiast zabawę 
taneczną do białego rana prowadził zespół 
Wilkowski Band z Pienic. Dobra, taneczna 
muzyka porywała do tańca. 

Dziękujemy wszystkim współorganizatorom 
za zaangażowanie a przybyłym gościom za 
obecność. 

Zapraszamy do galerii zdjęć z imprezy. 
 

Beata Heromińska 
patrz. fot. nr 8 na s. 2. oraz nr 2, 5 i 7 na s. 23.
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Tenisiści stołowi z Amelina  
z awansami do finałów wojewódzkich! 
 

W weekend 27 i 28 kwietnia w Łysych, odbyły się finały mię-
dzypowiatowe w drużynowym tenisie stołowym dziewcząt 
i chłopców. Możemy pochwalić się poczwórnym sukcesem - we 
wszystkich kategoriach awansowaliśmy do finałów wojewódz-
kich!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dziewczęta: 
 

Kategoria klas VII, VIII i III gimnazjum: 
I miejsce (wygrana w finale z zespołem SP Poścień Wieś) - Łu-
cja Klimkiewicz i Julia Mroczkowska. 
 

Kategoria klas V i VI: 
II miejsce (przegrana w finale z zespołem SP Żelazna Rządowa 
– Parciaki) - Oliwia Mroczkowska, Karolina Zduńczyk i Maja 
Olbryś. 
 

Chłopcy: 
 

Kategoria klas VII, VIII i III gimnazjum: 
I miejsce (wygrana w finale z zespołem SP Gąsewo) - Piotr Pe-
rzanowski i Marcin Rutkowski. 
 

Kategoria klas V i VI: 
II miejsce (przegrana w finale z zespołem SP Krysiaki) - Maciej 
Ryłka, Wiktor Kowalczyk, Mikołaj Gwiazda. 
 

Na zakończenie zmagań, zostaliśmy nagrodzeni pucharami, 
medalami i dyplomami. 

Dwie najlepsze drużyny w każdej kategorii awansowały na fi-
nały wojewódzkie gdzie zmierzą się z 14 najlepszymi zespołami 
na Mazowszu, więc to nie koniec sportowych emocji Naszych 
uczniów :) 

Opiekun drużyn: Tomasz Rogala 
rys. Tomasz Bielawski 

 
 
 

Święto Konstytucji 3 Maja 
 
Aby przypomnieć wszystkim o ważnym wydarzeniu w historii 

Polski, jakim było uchwalenie Konstytucji 3 maja w 1791 r. ucz-
niowie klas IV–VIII przygotowali uroczystą akademię.  

Rozpoczęto ją wspólnym odśpiewaniem hymnu państwowego. 
Podczas niezwykłej lekcji historii zwrócono uwagę na to, czym 
jest patriotyzm dla współczesnego Polaka, a także na znaczenie 
symboli narodowych w naszym życiu. 

Ewa Grabowska 
 

fot. od lewej: Tomasz Rogala /trener/ oraz zawodnicy: Marcin Rutkowski, 
Piotr Perzanowski, Mikołaj Gwiazda, Maciej Ryłka i Wiktor Kowalczyk. 

fot. od lewej: Tomasz Rogala /trener/ oraz zawodniczki: Julia Mroczkowska, 
Łucja Klimkiewicz, Wiktoria Lis na dole: Karolina Zduńczyk, Maja Olbryś i 
Oliwia Mroczkowska. 
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Uroczyste obchody 
jubileuszu 90-lecia 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Grądach 

 
Strażakiem być… to wielka odpowiedzial-

ność, odwaga i zaszczyt.  
11 maja 2019 roku odbyły się gminne uro-

czyste obchody dnia św. Floriana – patrona 
strażaków. Uroczystość ta rozpoczęła się mszą 
św. odprawioną w intencji strażaków w koście-
le parafialnym w Krasnosielcu, której prze-
wodniczył ks. dziekan Andrzej Kotarski. Przed 
nabożeństwem odbył się przemarsz pocztów 
sztandarowych i przedstawicieli wszystkich 
jednostek strażackich ulicami Krasnosielca. 

Ciąg dalszy uroczystości odbył się wokół 
remizy strażackiej w Grądach. Był to szczegól-
ny dzień dla druhów z Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Grądach, ponieważ w tym roku ob-
chodzili jubileusz 90-lecia powstania jednostki. 

Wójt Gminy Krasnosielc wygłosił krótkie 
przemówienie, złożył gratulacje dla Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Grądach i podziękował 
wszystkim mieszkańcom za ogromny wkład w 
pracę na rzecz całej miejscowości. Podczas 
uroczystości każdy z zaproszonych gości dzię-
kował strażakom za ich pracę, poświęcenie i 
ogromną odwagę życząc każdemu tylu powro-
tów z akcji co i wyjazdów.   

Święto strażackie 
było również okazją 
do wręczenia medali 
i odznaczeń. W tym 
roku Marszałek Wo-
jewództwa Mazo-
wieckiego Adam 
Struzik przyznał 
swoje odznaczenie, 
które w jego imieniu 
wręczył Radny Sej-
miku Województwa 
Mazowieckiego Mi-
rosław Augustyniak. 
Medalem ProMaso-
via została uhonoro-
wana Jednostka 
Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Grądach. 

 

Złoty medal „ZA ZASŁUGI DLA 
POŻARNICTWA„ otrzymali: 

1.  dh Łukasiak Jerzy – OSP Grądy, 
2.  dh Modzelewski Mirosław – OSP Grądy, 
3.  dh Ptaszyński Cezary – OSP Grądy, 
4.  dh Jastrzębski Roman – OSP Chłopia Łą-

ka, 
5.  dh Tupacz Krzysztof - OSP Chłopia Łąka. 

6.  

Srebrny medal „ZA ZASŁUGI DLA 
POŻARNICTWA„ otrzymali: 

1. dh Ptaszyński Janusz – OSP Grądy, 
2. dh Święcki Piotr – OSP Grądy. 
 

Brązowy medal „ZA ZASŁUGI DLA 
POŻARNICTWA„ otrzymali: 

1. dh Cierliński Krzysztof – OSP  Grądy, 
2. dh Lesiński Tomasz – OSP Grądy, 
3. dh Łukasiak Andrzej– OSP Grądy, 
4. dh Kardaś Jarosław – OSP Grądy. 
 

Odznakę „STRAŻAK WZOROWY” otrzy-
mali: 

1. dh-na Modzelewska Ilona – OSP Grądy, 
2. dh Ferenc Przemysław – OSP Grądy, 
3. dh Mizerek Mateusz – OSP Grądy, 
4. dh Zakrzewski Jerzy - OSP Grądy. 
 

Anna Zabielska, fot. nr 1 i 2 na s. 2 
 

Wycieczka do Warszawy - I 
 
W środę 8 maja nasze przedszkolaki z grupy 

I i II wybrały się na wycieczkę do 
warszawskiego ZOO i sali zabaw ,,Kolorado”. 

Była to doskonała okazja do poznania 
i zobaczenia na własne oczy zwierząt 
egzotycznych. Dzieci zobaczyły m.in. słonie, 
hipopotamy, pelikany, foki, węże inne 
różnorodne zwierzęta zamieszkujące tutejsze 
ZOO. Pobyt w Ogrodzie zoologicznym 
dostarczył im wiele radości i był dla niech 
wielką lekcją przyrody, przeżytą 
w atrakcyjnym miejscu. Dzieci 
z niecierpliwością czekały, kiedy odwiedzą 
salę zabaw. Tak więc, kolejne dwie godziny 
spędziliśmy w sali, w której znajdowały się 
różnorodne przeszkody, labirynty, zjeżdżalnie 
i basen z piłeczkami. 

Pełni niezapomnianych wrażeń i emocji 
wróciliśmy do przedszkola. 

 
I. Chełchowska i K. Radomska 

 
Wycieczka do Warszawy - 
II 

 
Dnia 7 maja dzieci z grupy III i IV wraz 

z opiekunami wyjechały na wycieczkę do 
Warszawy. Na początku dzieci zwiedzały 
ogród Zoologiczny. Zachwycone były pawiem, 
który na widok dzieci rozkładał kolorowy 
ogon. W ZOO dzieci poznały bliżej zwierzęta 
egzotyczne, słonie, żyrafy, hipopotama, foki i 
wiele innych różnorodnych zwierząt. Następ-
nie udaliśmy się do kina IMAX gdzie obejrza-
ły 2 filmy 3D: "Dzika Afryka" i "Spacer z di-

nozaurami". Były to 
zajęcia filmowe, któ-
re zmieniły wizytę 
dzieci w kinie w cie-
kawą edukacyjną po-
dróż wśród zwierząt 
Afryki i dinozaurów. 
Dużą atrakcją było 
Centrum Rozrywko-
we: Hulakula, które 
zakończyło wspania-
łą wycieczkę. Tu 
dzieci zjadły pyszny 
obiad, a potem 
świetnie bawiły się 
na placu zabaw. Za-
dowoleni, pełni wra-
żeń wróciliśmy do 
przedszkola. 

 
Wanda Szewczak, 

Anna Daliga 

TYNKI  MASZYNOWE 
506 814 073 

* tynki gipsowe Knauf Diamant i lekkie 
* darmowa wycena, szybka realizacja 
* profesjonalne wykonanie 

Wieści znad Orzyca Nr 4-5 (144-145) kwiecień-maj 2019, strona 5 



Wycieczka  klas  drugich 
 

W dniu 10 maja 2019 roku uczniowie klas 
IIa i IIb Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II 
w Krasnosielcu wraz z opiekunami: p. Anną 
Chodkowską, p. Anną Krukowską oraz p. Ewą 
Ochtera wyruszyły do Olsztyna.  

Pierwszym punktem naszej wycieczki było 
Olsztyńskie Planetarium, gdzie obejrzeliśmy 
pokaz filmowy pt. „Ziemia, Księżyc i Słońce”. 
Autorzy seansu odpowiedzieli na najbardziej 
nurtujące ludzkość pytania: Dlaczego świeci 
Słońce? Jak „działa” Księżyc? Jak zmieniają 
się pory roku? Jak wygląda jesienne niebo no-
cą? To niezwykle pasjonujący seans, który w 
sposób bardzo prosty wyjaśnił jak Słońce 
i Księżyc determinują życie na Ziemi, jak po-
wstał kalendarz i jak przebiegała historia ko-
smicznych podróży oraz lądowań na Srebrnym 
Globie. Uczestnikom bardzo podobał się po-
kaz. 

Po filmie, wzięli-
śmy udział w warsz-
tatach, na których 
dzieci poznały wy-
brane zagadnienia 
z dziedziny fizyki, 
takie jak: grawitacja, 
fale dźwiękowe, 

przyśpieszenie, pole 
magnetyczne. Mo-
gliśmy zobaczyć 
świat oczami owa-
dów, zaobserwować 
zjawisko rozszcze-
pienia światła, wy-
tworzyć iskrę elek-
tryczną – burzowy 
piorun. Jednym sło-
wem uczniowie ba-
wili się i uczyli jednocześnie. 

Wszyscy pełni wrażeń udaliśmy się do re-
stauracji na smaczny obiad.  

Pełni sił i energii wyruszyliśmy na 
podbój „Warmiolandii - Krainy Warmi-
sia” to największa sala zabaw w Olsz-
tynie, która posiada jedną z najwięk-
szych konstrukcji tego typu w Polsce, to 
1400 m2 kładek i ścieżek. Kryje ona 
setki przeszkód, kryjówek, i różnych 
form aktywności dla dzieci. Uczestnicy 
mogli skorzystać więc ze wszystkich 
atrakcji Krainy Warmisia. Te zabawy 
dały niesamowitą dawkę adrenaliny, 
pobudziły ich aktywność psychorucho-
wą oraz wyobraźnię. Podczas badania 
niezliczonych labiryntów, wyścigów 
autkami akumulatorowymi, kolorowej 
bitwy przy użyciu armatek, akrobacji na 
trampolinach i zjazdach z gigantycznej, 
dmuchanej zjeżdżalni, jazdy mini po-
jazdami formuły, ścianek wspinaczko-
wych oraz wielu innych atrakcji dzieci 
mogły dać upust swojej naturalnej po-
trzebie bycia w ciągłym ruchu.  

Czas spędzony na wycieczce minął 
nam tak szybko, że gdy dotarliśmy peł-
ni wigoru do Krasnosielca była już go-
dzina 19.30. Stęsknieni rodzice czekali 
na swoich „małych podróżników”. 
Wszyscy z zadowolonymi minami 
i głowami pełnymi nowych doświad-
czeń wróciliśmy do domów. 

Mamy nadzieję, że w następnym roku 
znów pojedziemy odkrywać piękne, 
nowe miejsca naszej Ojczyzny. 

 
E. Ochtera 

 

Czwarty Karolewski 
Rajd Rowerowy już za nami 

 
Już po raz 4 mieszkańcy wsi Karolewo ru-

szyli na rowerowy szlak, aby aktywnie spędzić 
majówkę.  

Pomimo niesprzyjającej pogody fani dwóch 
kółek z Karolewa nie wyobrażali sobie innego 
początku maja. W święto Konstytucji 3 maja 
po raz kolejny przyczepili biało-czerwone flagi 
do rowerów i pokonali 18 km. Spod Karolew-
skiej remizy ruszyło ok. 20 osób. Znaleźli się 
w nich przedstawiciele młodszego oraz star-
szego pokolenia. Pod czujnym okiem prze-
wodnika, Pana Marka Zadrożnego, rowerzyści 
przejechali m.in. przez Drążdżewo, Elżbiecin 
oraz Drążdżewo-Kujawy. Chociaż pod koniec 
rajdu zaczął padać deszcz, wszyscy z uśmie-
chami na twarzy dojechali do celu, gdzie cze-
kał rozpalony grill oraz ciepła herbata.  

 
Małgorzata Bieńkowska, fot. nr 3  na s. 2 

Wycieczka  krasnosielckich 
przedszkolaków 
do  Jednostki  Wojskowej 
w  Przasnyszu 

 
Dnia 26 kwietnia dzieci z naszego przed-

szkola odwiedziły Jednostkę Wojskową 
w Przasnyszu, uczestnicząc w Dniach Otwar-
tych Koszar.  

Dni Otwarte to jedyna okazja, aby zwiedzić 
jednostkę wojskową, obejrzeć sprzęt 
i uzbrojenie. Mają one przybliżyć dzieciom 
specyfikę jed-
nostki woj-
skowej, zapo-
znać ich z jej 
przeznacze-
niem, zada-
niami, a także 
dokonaniami 
żołnierzy. 
Dzięki bezpo-
średnim kon-
taktom budo-
wane jest wza-
jemne zaufanie 
i zrozumienie 
dla trudnej pro-
fesji żołnierza 
zawodowego. 
Dzieci miały 
okazję zoba-

czyć i zaznajomić się z wojskowymi pojazdami 
oraz sprzętem, z którego żołnierze korzystają w 
czasie służby. Dużą atrakcją dla dzieci była 
możliwość wejścia do pojazdów wojskowych i 
poczucia się przez chwilę jak prawdziwi żoł-
nierze. Wiele emocji towarzyszyło dzieciom 
również podczas trzymania prawdziwego kara-
binu. 

Zadowoleni i pełni wrażeń wróciliśmy do 
przedszkola. 

A. Kiliańczyk 
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"Maszer" Krzysztof w ojczyźnie Mikołaja 
 

Dnia 24 kwietnia 2019 r. Publiczna Biblioteka Samorządowa w Kra-
snosielcu zorganizowała dla uczniów klas V i VI ze szkół podstawo-
wych w Krasnosielcu i w Drążdżewie spotkanie pn. "Psim zaprzęgiem 
przez życie" z Krzysztofem Nowakowskim - podróżnikiem, maszerem, 
miłośnikiem gór i psich zaprzęgów. Podróżnik przybył na spotkanie ze 
swoim czworonożnym przyjacielem - Henią rasy Alaskan husky, która 
jest liderem psiego zaprzęgu. Lider to bardzo silny pies, który potrafi 
samodzielnie podejmować decyzje i sam poprowadzić zaprzęg.  

Pan Krzysztof 
wspomagając się 
bogato popartą 
zdjęciami i filmem 
prezentacją multi-
medialną, przybli-
żył uczniom za-
gadnienia związa-
ne z psimi zaprzę-
gami. Uczestnicy 
spotkania mogli 
dowiedzieć się 
wielu ciekawostek 
z życia psów bie-
gaczy, a także te-
go, jak wyglądają 
przygotowania do 
wyprawy oraz 
zwyczaje podró-
żowania psimi zaprzęgami. Wyprawa psim zaprzęgiem wymaga nie-
zwykłej dyscypliny i siły wewnętrznej. Mimo dokładnego planowania 
może być nieprzewidywalna. 

Nasz gość sporo miejsca poświęcił również na opowieść o swoich 
wyprawach. Ulubionym celem jego eskapad jest fińskie Jezioro Inari, 
położone w Laponii, na północ od koła podbiegunowego. Zamarznięte 
od listopada do czerwca, o rozbudowanej linii brzegowej długości ponad 
3 tyś. km, jest idealnym miejscem dla organizowania tego typu wypraw.  

Maszer mówił także o wyścigach psich zaprzęgów, w których brał 
udział – szczególnie norweskim Finnmarksløpet, który rozgrywany jest 
w okolicy miejscowości Alta na północy kraju. Doświadczenia z tego 
właśnie wyścigu stały się kanwą dla książki zatytułowanej „23 kilo-
metr”, którą napisał nasz gość, a która wzbogaciła księgozbiór naszej bi-
blioteki oraz filii bibliotecznej w Drążdżewie. 

Uczniowie z zaciekawieniem słuchali podróżnika oraz chętnie zada-
wali pytania. To było niecodzienne spotkanie, w końcu nie często moż-
na, w naszym klimacie, porozmawiać z prawdziwym maszerem. 

 

E. Ochtera 
 

„Pracownie  wielkanocnych jajeczek” 
 

W dniu 8 kwietnia w naszym przedszkolu w ramach współpracy z ro-
dzicami i z Klubem Seniora, odbyły się wielkanocne warsztaty plastycz-
ne wprowadzające dzieci w tematykę tego wyjątkowego 
w roku okresu. Wychowawczynie wraz z rodzicami 
i Paniami z Klubu Seniora przygotowały dla dzieci 
w poszczególnych grupach ”Pracownie Wielkanocnych 
Jajeczek”. Mając do dyspozycji różnorodność materia-
łów (bibuła, włóczka, sznurki, farby, koronki, kolorowe 
tasiemki, wstążki, kolorowe piórka, mulinę, cukier, pa-
tyczki szaszłykowe, klej i wreszcie jajka styropianowe) 
dzieci z wielką radością i dużym zaangażowaniem przy-
gotowywały przepiękne efekty wspólnej pracy. 
W trakcie warsztatów odbyły się pogadanki nt. symboli, 
tradycji i zwyczajów wielkanocnych, a niektóre grupy 
swoje jajeczka wykonywały podśpiewując znane przed-
szkolne piosenki. 

Serdecznie dziękuję Paniom: Małgorzacie Nidzgor-
skiej, Magdalenie Tadrzak i Marcie Czajkowskiej oraz 
członkiniom miejscowego Klubu Seniora: p. K. Wierz-
bickiej–Rybackiej, p. D. Czarneckiej, p. R. Białobrzew-
skiej oraz p. D. Okoniewskiej za okazaną pełną pasji 
i miłości do dzieci pomoc. 

 

Agnieszka Gałązka, fot. obok. 

 

 
Teatr Cieni w krasnosielckim przedszkolu 

 
W dniu 25 kwietnia do naszego przedszkola zawitał teatr cieni 

z Gniezna. Dzieci miały niecodzienną okazję zobaczyć spektakle bajek: 
,,O trzech świnkach”, ,,Przygody smerfów” i ,,Czerwony Kapturek”, 
dzięki którym odkryły magię teatru cieni. Ten wyjątkowy rodzaj teatru 
lalkowego młody widz oglądał za pomocą ekranu, na którym pojawiały 
się tradycyjne cienie rzucane za pomocą dekoracji, rekwizytów, lalek, 
a także samych aktorów. Niezapomnianym elementem dla dzieci było 
pojawienie się również kolorowych cieni na ekranie. 

Po przedstawieniu dzieci mogły wejść za kulisy sceny i samodzielnie 
operować sylwetkami postaci w ramach wspólnej nauki tworzenia róż-
norodnych cieni. Spotkanie te na długo pozostanie w pamięci dzieci i z 
chęcią do niego wrócimy.  

M. Wnuk
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Jakub Szewczak  
i Piotr Oleksy  
Finalistami Konkursu 
Geograficznego 

 
Uczniowie naszego gimnazjum, Jakub Szew-

czak z klasy IIIa i Piotr Oleksy z klasy IIIc bra-
li udział w finale wojewódzkim przedmioto-
wego Konkursu Geograficznego organizowa-
nego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty. 
Jakub i Piotrek zdobyli tytuł finalisty konkursu 
kuratoryjnego. Nasi podopieczni jako jedyni 
reprezentowali w finale tych zawodów Powiat 
Makowski. Uczniowie Ci kontynuują corocz-
ne, bardzo wysokie osiągnięcia wychowanków 
krasnosielckiego gimnazjum w tym konkursie: 
Sebastiana Jędrzejewskiego – dwukrotnego fi-
nalisty konkursu, Adriana Goździewskiego – 
finalisty konkursu, Basi Kaczorek – finalistki 
konkursu, Wiktorii Załęskiej – finalistki kon-
kursu, Kacpra Włodarskiego – laureata konkur-
su, Adama Suskiego – finalisty konkursu, Eli 
Tupacz – laureatki konkursu i Dominiki Do-
mińskiej – finalistki konkursu. 

Kuratoryjne konkursy przedmiotowe to za-
wody najwyższej rangi, cieszą się one najwięk-
szym prestiżem, ale są to jednocześnie konkur-
sy o największym stopniu trudności. 

Konkursy te są organizowane z myślą 
o uczniach zdolnych, wykazujących szczególne 
zainteresowania wybranym przedmiotem nau-
czania, wykorzystujących umiejętność twór-
czego myślenia do rozwiązywania trudnych 
zadań problemowych. Lista finalistów tego 
konkursu obejmuje wyłącznie uczniów ze 
szkół warszawskich. Uzyskując ten sukces Ja-
kub i Piotrek otrzymają dodatkowe punkty 
podczas rekrutacji do szkoły ponadgimnazjal-
nej, oraz oczywiście stopień celujący z geogra-
fii na świadectwie końcowym. Życzymy na-
szym prymusom osiągnięcia również innych 
nagród. 

A oto co piszą sami finaliści o swoim udziale 
w konkursie: 

 
Jakub Szewczak 
,,Już podczas lekcji przyrody zainteresowały 

mnie tematy związane z różnymi pięknymi 
miejscami w Polsce i na świecie. Lubię podró-
żować, więc postanowiłem wziąć udział 
w konkursie geograficznym, wiedząc, że po-
szerzy on moją wiedzę o różnych regionach, że 
poznam nowe kultury świata. Ciekawie prowa-
dzone lekcje przez pana nauczyciela zainspi-
rowały mnie w trzeciej klasie do wzięcia udzia-
łu w tym konkursie. Już pierwszy etap konkur-
su był dla mnie prawdziwym wyzwaniem, ale 
byłem dobrze przygotowany i dopisało mi 
szczęście, więc przeszedłem do etapu rejono-
wego. Kolejne zmagania – na drugim etapie 
odbyły się w Ostrołęce – zadania były bardzo 
trudne, ale wykonałem je dzięki dodatkowym 
zajęciom koła przedmiotowego. Razem z moim 
kolegą Piotrkiem znaleźliśmy się w kilkuoso-
bowej grupie uczniów, która awansowała do 
Warszawy. Ostatni etap - wojewódzki to praw-
dziwe doświadczenie – mieliśmy rywalizować 
z warszawską elitą uczniów, najczęściej ze 
szkół społecznych, czy dwujęzycznych. Dalej 
pracowaliśmy pod opieką naszego nauczyciela, 
także podczas ferii zimowych. Zadania na III 
etapie były trudne, ale i podstępne. Daliśmy 

radę. Uzyskałem tytuł finalisty konkursu. Je-
stem bardzo zadowolony z udziału w tym kon-
kursie, ponieważ poszerzyłem swoją wiedzę, 
spełniłem swoje marzenie. Na koniec chciał-
bym podziękować panu wychowawcy Edmun-
dowi Mące, który bardzo dobrze mnie przygo-
tował do wszystkich etapów konkursu i moty-
wował mnie do pracy. Dziękuję moim rodzi-
com, że bardzo mnie wspierali przez cały czas 
przygody z konkursem”. 

 
Piotr Oleksy  
„Od dawna interesuję się geografią. Już od 

najmłodszych lat, wraz z tatą uczyłem się róż-
nych ciekawostek z tego przedmiotu oraz czę-
sto spoglądałem na mapy. Od początku nauki 
w gimnazjum, czyli od 2016 roku – dzięki cie-
kawie prowadzonym lekcjom – geografia stała 
się jednym z moich ulubionych przedmiotów. 
Już wtedy wiedziałem, że w trzeciej klasie bę-
dę chciał spróbować swoich sił w konkursie 
geograficznym, aby rozwijać swoje zaintere-
sowania. Po udanym dla mnie pierwszym eta-
pie, do którego byłem dobrze przygotowany, 
jeszcze bardziej zmotywowałem się do dalszej 
nauki. Zadania na etapie rejonowym, który się 
odbył w Ostrołęce były trudne, ale dotyczyły 
geografii regionalnej, czyli mojego ulubionego 
zakresu w gimnazjum. Awansowaliśmy z Ja-
kubem do III etapu. Przed nami była geografia 
naszego kraju – dalej uczyliśmy się systema-
tycznie i wytrwale. Pod koniec lutego nadszedł 
czas na ostatnią fazę konkursu – wyjazd do 
Warszawy i rywalizację z najlepszymi w na-
szym województwie. Test napisałem dobrze, 
chociaż zadania konkursowe były trudne, ale 
też nie miałem za wiele szczęścia. Osiągnąłem 
tytuł finalisty. Uważam swój udział w konkur-
sie za duże osiągnięcie. Cieszę się, że mogłem 
poszerzyć swoją wiedzę, która z pewnością 
przyda mi się w liceum. Bardzo dziękuję panu 
Edmundowi za poświecony czas i włożone ser-
ce w przygotowanie mnie do każdego z trzech 
etapów konkursu. Dziękuję moim rodzicom za 
wsparcie, bez którego na pewno nie udałoby mi 
się osiągnąć aż tak dużo”. 

 
Serdecznie gratulu-

jemy Jakubowi 
i Piotrkowi sukcesu 
w konkursie kurato-
ryjnym, a także gorą-
co gratulujemy ro-
dzicom finalistów. 
Życzymy Wam, aby-
ście nadal rozwijali 
swoje naukowe pasje 
w wybranych szko-
łach ponadgimna-
zjalnych. 

Tradycyjnie, gorą-
co pozdrawiam na-
szych absolwentów - 
laureatów i finalistów 
kuratoryjnych kon-
kursów z geografii i z 
historii, których 
przygotowywałem - 
szczególnie tych 
z ostatnich lat: Seba-
stiana Jędrzejewskie-
go, Adriana Goź-
dziewskiego, Basię 
Kaczorek, Wiktorię 

Załęską, Kacpra Włodarskiego, Adama Su-
skiego, Elę Tupacz, Dominikę Domińską, Olę 
Wilkowską, Radka Ładę. Realizujecie swoje 
zamierzenia i spełniajcie swoje marzenia! 

 
Edmund Mąka 

Jakub Szewczak 
Piotr Oleksy 

 

“Wiosna w obiektywie”  
Konkurs Fotograficzny  
w Przedszkolu w Krasnosielcu 

 
W czwartek 11 kwietnia 2019 r. w naszym 

przedszkolu odbyło się rozstrzygnięcie konkur-
su fotograficznego pt. „Wiosna w obiektywie”. 
Celem konkursu było rozwijanie u dzieci umie-
jętności dostrzegania i uwrażliwiania na piękno 
przyrody, dostrzegania zmian zachodzących w 
przyrodzie.  

W konkursie wzięło udział 28 dzieci 
z wszystkich grup, najwięcej zdjęć było z gru-
py III. Konkurs cieszył się ogromnym zaintere-
sowaniem przedszkolaków. Wszystkie prace 
były przepiękne I ciekawe. Dzieci zostały na-
grodzone książeczką i dyplomem. Dziękujemy 
wszystkim za udział w konkursie i zapraszamy 
do udziału w następnych organizowanych 
w przedszkolu.  

 
Anna Daliga 
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Szkolenie  
„Aktywna tablica” 

 
We wtorek 21 maja 2019 roku nauczyciele 

pracujący w szkołach w Gminie Krasnosielc 
uczestniczyli w szkoleniu z zakresu wykorzy-
stania TIK, tablic i monitorów interaktywnych 
w ramach programu „Aktywna Tablica”.  

Szkolenie odbyło się w Szkole Podstawowej 
w Drążdżewie. Poprowadził je p. Tomasz Dur-
kacz - specjalista w zakresie wdrażania pro-
gramu „Aktywna tablica”, właściciel firmy 

„Bez Kredy” - rozwiązania inte-
raktywne dla edukacji. Szkolenie 
w sposób profesjonalny, przy-
stępny i komunikatywny, a przy 
tym okraszony poczuciem humo-
ru, z dużą dozą łagodności oraz 
cierpliwości ukazało jak ważne 
jest stosowanie w pracy technik 
multimedialnych. Uczestnicy 

w trakcie 
szkolenia 

nauczyli się, 
jak obsługi-
wać tablice 
interaktywne 
i monitory 

dotykowe 
oraz najbar-
dziej przy-
datne funk-

cje 
w dołączony
m do roz-
wiązań inte-

raktywnych 
oprogramo-

waniu ClassFlow i wreszcie - jak łatwo przygo-
tować pomoce dydaktyczne, możliwe do wyko-
rzystania na tablicy i monitorze podczas zajęć 

z uczniami. Bliżej poznali nowoczesne opro-
gramowanie ClassFlow w 1teorii i w praktyce. 
Uczyli się tworzyć ciekawe lekcje 
z zastosowaniem bogatych zasobów interneto-
wych, w tym filmów oraz publikować je 
w ogólnodostępnej sieci współpracy z innymi 
szkołami. Podczas szkolenia nauczyciele chęt-
nie układali krzyżówkę, grę typu memory, two-
rzyli diagramy, fiszki, linię czasu, dopasowanie 
itp. Nauczycielom uczestniczącym w omawia-
nym doskonaleniu przyjemność sprawiły po-
szczególne ćwiczenia, a jako że nauka nowych 
umiejętności połączona była z dobrą zabawą 
w sympatycznej atmosferze to wiadomo, że 
nabyta wiedza będzie nie tylko trwała, ale też 
chętnie wykorzystywana w praktyce, w trakcie 
zajęć z uczniami. 

 
Barbara Kluczek 

 

,,Witaj majowa jutrzenko” 
 

W dniu 30 kwietnia 2019 roku uczniowie 
klas drugich i trzeciej Szkoły 
Podstawowej im. Jana Pawła II 
w Krasnosielcu uroczystą 
akademią uczcili Święto 
Konstytucji 3 Maja. Przybliżyli 
zebranej na sali gimnastycznej 
społeczności uczniowskiej to 
ważne dla naszej historii 
wydarzenie. Była to bowiem 
pierwsza w Europie a druga na 
świecie Konstytucja.  

Konstytucja 3-Maja – to 
ustawa zasadnicza zatwierdzona 
przez Sejm Wielki w roku 1791, 
była efektem pracy i zabiegów 
stronnictwa patriotycznego, które 
dążyło do zreformowania ustroju 
ówczesnej Rzeczypospolitej. 
Całość uroczystości rozpoczął 
,,Polonez” W. Kilara z filmu 
,,Pan Tadeusz’’, który zatańczyli 
najmłodsi uczniowie. Te 
poważne treści wzbogacały 
piosenki - ,,Witaj majowa 
jutrzenko”, ,,Ojczyzno ma”, 
,,Polskie ABC”, ,,Jak długo na 
Wawelu”. 

Apel został przygotowany pod 
kierunkiem pań: 
A. Błaszkowskiej, 
A. Chodkowskiej, A. Kardaś 
i A. Krukowskiej. 

 
AS 

Symbole Rosji 
 

W dniu 9 maja 2019r. odbyło się rozdanie 
dyplomów i nagród dla laureatów Szkolnego 
Konkursu "Symbole Rosji". Konkurs został 

zorganizowany przez nau-
czycieli języka rosyjskiego: 
p. Ewę Majkowską oraz p. 
Wandę Dziąba. Jego celem 
było popularyzowanie wie-
dzy na temat Rosji oraz 
rozwijanie umiejętności 
plastycznych.  

Wzięli w nim udział ucz-
niowie Szkoły Podstawowej 
z klas IV–VIII oraz III klas 
gimnazjalnych. Łącznie na 
konkurs wpłynęło 25 sta-
rannie wykonanych prac. 
Zwycięzcami konkursu zo-
stali: 

I – Jagoda Graczyk kl. 
IIIa, 

II – Oliwia Leonik kl. 
IIIb, 

III – Oliwia Morawska kl. 
VIIb, 

        Magdalena Sobociń-
ska kl. VIIb, 

IV – Aleksandra Sobociń-
ska kl. VIIIb, 

        Roksana Kowalczyk 
kl. VIIIb. 

Wyróżnienia: Rafał Re-
kosz kl. VIIIb oraz Patrycja 
Wilkowska kl. VI b. 

Gratulujemy zwycięz-
com! 

 
E. Majkowska 
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II Gminny Konkurs Matematyczny 
 
21 maja 2019 roku w Szkole Podstawowej w Drążdżewie odbył się II 

Gminny Konkurs Matematyczny, który zorganizowany był wspólnie ze 
Szkołą Podstawową w Rakach. Adresatami konkursu byli uczniowie 
klas I–VIII szkół podstawowych z terenu naszej gminy, podzieleni na 
trzy kategorie wiekowe: I–IV, V–VI oraz VII–VIII.  

W konkursie wzięło udział łącznie 35 uczniów ze szkół podstawo-
wych z Amelina, Drążdżewa, Krasnosielca i Raków. Uczestnicy mieli 
za zadanie rozwiązać testy składające się z 24 zadań. Zmagania trwały 
60 minut. W komisji konkursowej zasiadły panie nauczycielki, które 
przyjechały ze swoimi podopiecznymi: Beata Skoroda i Anna Brzozo-
wa oraz organizatorki konkursu: Edyta Grabowska i Marzena Nowak. 
Po analizie prac konkursowych przyznano nagrody następującym: 

 

Klasy I–IV:  
I miejsce – Dominika Orzoł SP Amelin, 
II m. – Szymon Krajewski SP Drążdżewo, 
III m. – Mateusz Więcek SP Krasnosielc. 
 

Klasy V–VI: 
I m. – Julia Grabowska SP Raki, 
II m. – Amelia Sierak SP Krasnosielc, 
III m. - Natalia Grabowska SP Drążdżewo. 
 

Klasy VII–VIII: 
I m. – Szymon Kacprzyński SP Drążdżewo, 

II m. – Oliwia Płuciennik SP Drążdżewo, 
III m. - Adrian Rykowski SP Drążdżewo. 
 

Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe w postaci gier 
planszowych, logicznych i dydaktycznych oraz akcesoriów komputero-
wych i rowerowych. Dodatkowe nagrody w postaci książek i gadżetów 
związanych z powiatem makowskim ufundował pan Darek Wierzbicki. 
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali upominki. 

Konkurs miał na celu zainteresowanie uczniów matematyką i kształ-
towanie logicznego myślenia. 

Serdecznie gratulujemy nagrodzonym. 
 

Edyta Grabowska, Marzena Nowak
 

Warszawa jest ciekawa 
 

W dniu 17 maja 2019r. klasy 0-IV ze szkoły w Amelinie odwiedziły 
Warszawę. Pierwszym punktem pobytu było oglądanie spektaklu mu-
zycznego „Śpiąca królewna” w Teatrze Guliwer. Spektakl opowiadał 
o miłości, wolności i przyjaźni rodzica z dzieckiem, a także o tym, jak 
zmienił się świat w ciągu stuletniego snu królewny. W musicalu pio-
senki były śpiewane w różnych stylach: rock, blues, reggae i hip hop. 
Po spektaklu udaliśmy się do Mc Donald’s. Miłe wrażenie wywarły na 
nas ogrody umiejscowione na dachach Biblioteki Uniwersytetu War-
szawskiego. Największą satysfakcję sprawił jednak pobyt w Centrum 
Nauki Kopernik. Zwiedzaliśmy stałe wystawy m.in.: Nowy Świat w Ru-
chu, Strefa Światła, Człowiek i Środowisko, Korzenie Cywilizacji, Stre-
fa Światła. Uczestniczyliśmy też w zajęciach prowadzonych przez „Te-

atr Wysokich Napięć”. Zadowoleni i zmęczeni około godziny 18 wyru-
szyliśmy w drogę powrotną.  

Barbara Dobrzyńska 
 

Wycieczka do Studzienicznej 
 
W dniach 6–7 czerwca 2019r. uczniowie klasy IIIa Szkoły Podstawo-

wej w Krasnosielcu wraz z opiekunami: s. Agnieszką Ciurzyńską, wy-
chowawczynią Aliną Błasz-
kowską oraz ks. Andrzejem 
Kotarskim wyruszyli na wy-
cieczkę do Studzienicznej. 
Była to wycieczka dziękczyn-
na po przyjęciu przez uczniów 
pierwszej komunii świętej po-
łączona ze zwiedzaniem 
i dobrą zabawą. Uczniowie 
zwiedzili skansen kurpiowski 
w Nowogrodzie, obejrzeli 
zgromadzone w muzeum die-
cezjalnym w Łomży obrazy, 
monstrancje, szaty liturgiczne, 
a także ikony. W radio 
,,Nadzieja” mieli możliwość 
odwiedzenia studia nagrań, 
gdzie nagrali wspólnie za-
śpiewaną pieśń ,,Jezus jest tu”. 
Kolejnym etapem wycieczki 
było zwiedzanie muzeum 
mleka w Gajewie. Było to mu-
zeum interaktywne, gdzie 
dzieci doskonale bawiły się 
poznając wiadomości o mleku. 

Wiele emocji wzbudziła możliwość wydojenia sztucznej krowy. W mu-
zeum przyrodniczym w Drozdowie dzieci miały możliwość obejrzenia 
pomieszczenia dawnego dworu Lutosławskich oraz okazów różnych 
zwierząt. W Studzienicznej ks. Andrzej odprawił mszę św., po której 
zmęczone, ale szczęśliwe dzieci udały się na spoczynek. Rano po mszy 
św. Dzieci z niecierpliwością oczekiwały na rejs Kanałem Augustow-
skim ze Studzienicznej do Augustowa. Dzieci były zachwycone stat-
kiem, jak i otaczającymi je widokami. Zainteresowanie dzieci wzbudziło 
wpłynięcie do śluzy i wyrównywanie poziomu wody. Po wspaniałym 
rejsie, na dzieci czekały zabawy w ,,Darach lasu” w Kopcu. Dzieci mia-
ły możliwość poznania życia mrówek, pszczół, świetnie się bawiąc pod 
okiem Jagodowego Króla i Panny Borówczanki na podst. lektury ,,Na 
jagody ” – Marii Konopnickiej. Rozbawione dzieci wracały szczęśliwe 
do stęsknionych rodziców. 

Alina Błaszkowska 
patrz również fot. nr 8 na s. 23. 
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O przyjaźni i marzeniach  

na spotkaniu autorskim  
z Jakubem Skworzem 

 
Jakub Skworz, polski pisarz, dziennikarz, re-

redaktor, a przede wszystkim autor książek dla 
dzieci, 10 czerwca odwiedził Szkołę Podsta-
wową w Amelinie, aby spotkać się z dziećmi 
i przybliżyć im swoją twórczość.  

Podczas pierwszego spotkania, przeznaczo-
nego dla dzieci z przedszkola oraz klas I-IV, 
autor przedstawił bohaterkę swoich książek – 
księżniczkę Adelę. Jakub Skworz w sposób 
prawdziwie aktorski opowiedział treść ksią-
żeczki „Księżniczka Adela szuka przyjaciela”, 
czemu towarzyszyło wyświetlanie ilustracji 
zawartych w publikacji oraz inspirowana nimi 
rozmowa. 

Dzieci obecne na spotkaniu zostały poddane 
próbom, które przechodzili bohaterowie książ-
ki, aby udowodnić, że zasługują na miano 
przyjaciół księżniczki Adeli. Najpierw odbyła 
się próba odwagi, podczas której dzieci musia-
ły pokazać, że nie boją się węża wykonanego 
z gumy. Następnie dzieci w grupach układały 
puzzle z obrazkami z książki, co było praw-
dziwym sprawdzianem serdeczności. Jako 
ostatnia, odbyła się próba kreatywności, pod-
czas której dzieci musiały odgadnąć (bez pa-
trzenia), jakie przedmioty kryją się w magicz-
nym worku i czy mogą one należeć do księż-
niczki. Dla każdego uczestnika, który pozy-
tywnie przeszedł wszystkie próby, pan Jakub 
Skworz przygotował niespodziankę – zakładkę 
do książki z autografem.  

Przykład Adeli pozwolił dzieciom zrozu-
mieć, czym jest prawdziwa przyjaźń i jaka jest 
jej wartość. Dzieci dowiedziały się, że przyja-
ciele to ci, którzy są najbliżej nas, lecz czasami 
jesteśmy tak przyzwyczajeni do ich obecności, 
że tego nie doceniamy. 

Drugie spotkanie, w którym wzięli udział 
uczniowie klas V-VIII, poświęcone było Marii 

Skłodowskiej-Curie, bohaterce książki Mania 
Skłodowska. Laureatka Nobla pokazana jest w 
niej nie jako skazana na sukces wielka uczona, 
lecz uparta dziewczynka, która postanowiła 
spełnić swoje marzenia. Obecna na spotkaniu 

młodzież towarzyszyła Mani od dzieciństwa, 
poprzez naukę w Polsce i we Francji, aż po od-
krycie nowych pierwiastków i zdobycie dwóch 
nagród Nobla.  

Jednym z pierwszych wspomnień wielkiej 
uczonej, o którym mówił autor jej biografii, był 
elektrometr ukryty w szafce ojca. Jakub 
Skworz przywiózł na spotkanie takie właśnie 
urządzenie, aby pokazać je młodzieży, oraz 
przeprowadzić doświadczenie fizyczne z jego 
udziałem. Następnie autor przedstawił losy 
Mani, która wcale nie była nudną kujonką, lecz 
robiła rzeczy, których podobno jako dziew-
czynka nie mogła: jeździła konno w męskim 
stroju, płatała figle, wreszcie chciała, tak jak jej 
rówieśnicy, pójść na uniwersytet i prowadzić 
samodzielne badania. 

Obecna na spotkaniu młodzież dowiedziała 
się także o umowie Mani, dzięki której mogła 
pozwolić sobie na wyjazd do Francji, jej pracy 
jako guwernantki, miłości do Kazimierza Żó-
rawskiego, oraz wyzwań, jakie czekały na nią, 

gdy zdecydowały się na naukę we Francji. Du-
że zainteresowanie zebranych wzbudziły eks-
perymenty fizyczne oraz chemiczne, które wy-
konywała uczona, a które autor jej biografii od-
twarzał podczas spotkania, angażując do po-

mocy chętnych z sali. 
Myślą przewodnią 

tego spotkania była 
nie tylko postać Marii 

Skłodowskiej-Curie, 
lecz także (może 
przede wszystkim) 
potrzeba, aby mieć 
marzenia i dążyć do 
ich spełnienia. Przy-
kład Marii Skłodow-
skiej-Curie, pozwolił 
uzmysłowić młodym, 
że do realizacji ma-
rzeń potrzeba przede 
wszystkim konse-
kwencji i uporu. Wła-
śnie te cechy pozwoli-
ły wielkiej uczonej 

osiągnąć sukces.  
Autor "Mani Skłodowskiej" przygotował na 

zakończenie spotkania quiz z nagrodami. Każ-
dy, kto odpowiedział przynajmniej na jedno 
pytanie dotyczące Marii Skłodowskiej-Curie 
otrzymał w nagrodę zakładkę z autografem. 
Spotkanie było owocne, a wiedza o wielkiej 
noblistce pozostała w pamięci uczestników, 
o czym świadczy fakt, że żadna osoba nie wy-
szła ze spotkania bez nagrody. Po spotkaniu 
przedstawiciele uczniów podziękowali autoro-
wi, a chętne osoby miały możliwość zakupu 
książek i uzyskania autografów.  

Spotkanie odbyło się dzięki dofinansowaniu 
ze środków Instytutu Książki w ramach Naro-
dowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 
i działającego w Filii Bibliotecznej w Amelinie 
Dyskusyjnego Klubu Książki. 

 
dr Anna Larenta 

 

„ŻEGNAMY 

PRZEDSZKOLE” 

Zakończenie roku szkolnego w Przedszkolu 
w Krasnosielcu odbyło się 18 czerwca 2019 r. 
o godz. 9.30 w przedszkolnym ogródku. Miej-
sce to zostało wybrane z powodu ,,fali upa-
łów”, ale też z powodu uroczystego otwarcia 
nowo wybudowanej wiaty, którego dokonały 
dyrektor Przedszkola i przewodnicząca Rady 
Rodziców. Ta urokliwa i jednocześnie pełniąca 
funkcję sceny altana powstała dzięki zaanga-
żowaniu i hojności wielu osób. Zarówno wiata 
jak i inne przedsięwzięcia to efekt bardzo do-
brej współpracy przedszkola z rodzicami oraz 
wzorowej działalności Rady Rodziców. Dyrek-
tor A. Gałązka serdecznie powitała zebranych 
a w szczególności dzieci, które po wakacjach 
rozpoczną naukę w szkole podstawowej. 
W dalszej części odbyły się występy artystycz-
ne, które przygotowały grupy III i IV wraz 
z wychowawczyniami (W. Szewczak, A. Dali-
ga). Po raz ostatni dzieci recytowały, śpiewały 
i tańczyły. Łza w oku zakręciła się niejednej 
osobie. Następnie absolwenci otrzymali pa-

miątkowe 
dyplomy 
oraz nagro-
dy książko-
we ufundo-
wane przez 
Radę Rodzi-
ców.  

W trakcie 
uroczystości 
kilka słów 
do zebra-
nych skie-
rował Wójt 
naszej gmi-
ny, który 
podziękował rodzicom za zaangażowanie 
w rozwój przedszkola a najmłodszym życzył 
gorących wakacji i udanego startu w szkole. 
W tym miejscu dyrektor przedszkola zwróciła 
się do Pani Agaty Zielińskiej, która po długo-
letniej pracy w przedszkolu odchodzi na zasłu-
żoną emeryturę. Podziękowała jej za poświę-
cenie, oddanie i lojalność oraz trud włożony 
w pracę. Zwróciła uwagę, iż w swojej pracy 
Pani Agata kierowała się podstawową zasadą 

jaką jest uczciwość a współpracownikom słu-
żyła swoim doświadczeniem, wiedzą i pomocą. 

Na zakończenie dyrektor życzyła wszystkim 
zebranym udanych wakacji.  

Do zobaczenia w nowym roku szkolnym! 
 

M. Wnuk 
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Zakończenie roku szkolnego 
 

W dniu 19 czerwca 2019 roku w Szkole Pod-
stawowej im. Jana Pawła II w Krasnosielcu 
odbyło się uroczyste zakończenie roku szkol-
nego 2018/19. Na początku Pan Dyrektor An-
drzej Maluchnik powitał wszystkich, podzię-
kował za trud całorocznej pracy i życzył do-
brych wakacji. Dla wszystkich uczniów i pra-
cowników szkoły dzień rozdania świadectw 
jest dniem radości i nagrodą za solidną pracę. 
Następnie głos zabrał przewodniczący Rady 
Rodziców pan Zbigniew Żebrowski, podzię-
kował nauczycielom za trud włożony w naukę 
i wychowanie dzieci, życzył także wszystkim 
miłego, bezpiecznego  wypoczynku w czasie 
wakacji, poznawania ciekawych miejsc i ludzi.  

Pani dyrektor Anna Kardaś dokonała pod-
sumowania roku szkolnego. Przedstawiła 
uczniów, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki 
w nauce i zachowaniu oraz laureatów konkur-
sów. 

W roku szkolnym 2018/19 do Publicznej 
szkoły Podstawowej uczęszczało 341 uczniów 
z czego 57 do oddziałów gimnazjalnych. Za 
wysokie wyniki w nauce wychowawcy klas I–
III wyróżnili 40 uczniów. W klasach IV–VI 
średnią stopni co najmniej 4,75 oraz przynajm-
niej bardzo dobrą ocenę z zachowania otrzyma-
ło 51 uczniów. Najwyższą średnią na koniec 
roku szkolnego uzyskała klasa IVb – 4,53. 
Najwyższą średnią stopni w szkole uzyskała 
uczennica klasy VIa Ewa Gałązka – 5,41. 

Do ścisłej czołówki szkoły należą następują-
cy uczniowie: 

1. Ewa Gałązka kl. VIa – 5,41 
2. Maria Kaczorek kl. VIIb – 5,36 
3. Julia Chełchowska kl. VIIIb – 5,33 
     Zuzanna Kosińska kl. VIa – 5,33 
5. Mateusz Wróblewski kl. VIIIa – 5,28 
6. Emilia Kryszk kl. Va – 5,25 
7. Oliwia Gałązka kl. IIIc G – 5,22 
8. Małgorzata Kossakowska kl. VIIb – 5,21 
9. Wiktoria Perzanowska kl. VIIa – 5,21 
10. Maja Chełchowska kl. IVb – 5,18 
     Kaja Goś kl. IVb – 5,18 
     Kalina Rekosz kl. – 5,18 
Nasi uczniowie reprezentowali szkołę 

w konkursach przedmiotowych i zajmowali 
bardzo dobre miejsca. Na szczególne uznanie 
zasługują konkursy organizowane przez Ma-
zowieckiego Kuratora Oświaty: 

- geograficzny – tytuł finalisty uzyskali: Piotr 
Oleksy z klasy IIIc Gimnazjum oraz Jakub 
Szewczak z klasy IIIa również Gimnazjum. 

- biologiczny – do etapu rejonowego zakwa-
lifikowała się Oliwia Gałązka z kl. IIIc Gimna-

zjum oraz Aleksandra Napierkowska z kl. 
VIIIa, 

- historyczny - do etapu rejonowego zakwali-
fikował się Juliusz Siemiątkowski z kl. III 
z Gimnazjum. 

Konkurs recytatorski Warszawska Syrenka – 
Wiktoria Domińska z kl. IIIa Gimnazjum oraz 
Łucja Sendal – zwycięstwo w eliminacjach 
powiatowych w swoich kategoriach wieko-
wych, 

Międzynarodowy Konkurs Kangur Matema-
tyczny  - wyróżnienie Albert Sendal kl. IIa, 

Gminny Konkurs Matematyczny – Amelia 
Sierak VIb II miejsce, Mateusz Więcek kl. IVa 
– III miejsce. 

Gminny Konkurs Plastyczny Gdy myślę Oj-
czyzna – Karolina Janowska z kl. IIa zajęła II 
miejsce. 

Gminny Konkurs Muzyczny ,,Gdy myślę Oj-
czyzna” – I miejsce wśród solistów zajęła Ali-
cja Regulska z kl. IIa oraz Zuzanna Orzeł z kl. 
Ib, I miejsce wśród zespołów zajął zespół wo-
kalny z klas I–III w składzie: Zuzanna Ni-
dzgorska, Laura Kołakowska, Zofia Żebrow-
ska, Lena Ochtera, Zuzanna Orzeł, Alicja Re-
gulska, Michalina Ochenkowska, Maja Rawa, 
Łucja Glinka, Milena Olbryś, Maria Zduniak 
i Damian Lewandowski. 

XI Gminny Konkurs Czytelniczy. Być jak … 
mój ulubiony bohater literacki – I miejsce zaję-
ły: Małgorzata Kossakowska z kl. VIIb, Julia 
Ciuchta kl. VIa, II miejsce – Julia Chełchow-
ska kl. VIIIb, Magdalena Sobocińska kl. VIIb, 
wyróżnienie Aleksandra Kuprajtys kl. VIa. 

Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej. 
- Powiatowe Indywidualne Biegi Przełajowe: 
Sara Grabowska kl. Va – I miejsce, Karol 

Ciuchta kl. Vb – I miejsce, Julia Banasiak kl. 
VIIb – II miejsce. 

- Siatkówka plażowa – Justyna Klicka, Nata-
lia Kryszk, Wiktoria Grabowska, Julia Sęk – 
mistrzostwo powiatu, 

- Sztafetowe biegi przełajowe; 
- dziewczęta (rocznik 2005-2003) – I miej-

sce, 
- dziewczęta (rocznik 2006 i młodsi) – II 

miejsce, 
- chłopcy (rocznik 2005–2003) – III miejsce, 
- chłopcy (rocznik 2006 i młodsi) – I miejsce, 
- Mini piłka siatkowa – dziewczęta (rocznik 

2006 i młodsi) – I miejsce, 

- Piłka siatkowa dziewcząt (rocznik 2005–
2003) – III miejsce w Powiatowej Lidze Piłki 
Siatkowej Dziewcząt. 

Gminny Konkurs Plastyczny Kolorowanki 
antystresowe – Radosław Okoniewski kl. VIb – 
wyróżnienie. 

Gminny Konkurs Moje hobby – moja praca – 
Zuzanna Libchaber kl. Vb – II miejsce, Marcin 
Kuplicki kl. Vb – III miejsce. 

Uczniowie klas ósmych oraz trzecich gimna-
zjum przystąpili w kwietniu do egzaminu koń-
czącego szkołę. Najlepsze w szkole wyniki 
osiągnęli: 

- Karolina Śladowska z kl. VIIIa – 86,67% 
- Juliusz Siemiątkowski z kl. IIIa gimnazjal-

nej – 78%. 
Na koniec każdego roku szkolnego spośród 

wszystkich absolwentów wyłaniany jest Ab-
solwent Roku. 

W klasach gimnazjalnych Statuetkę absol-
wenta Roku otrzymała – Oliwia Gałązka z kl. 
IIIc. 

W Szkole Podstawowej przyznano statuetkę 
Ucznia Roku oraz nagrody książkowe dla 
Sportowca Roku i społecznika Roku. Statuetkę 
Ucznia roku otrzymała – Julia Łada z kl. VIIIa, 
Sportowcem Roku został Adam Gałązka z kl. 
VIIIb, Społecznikiem Roku – Julia Chełchow-
ska z kl. VIIIb. 

Wójt Gminy Krasnosielc pan Paweł Rusz-
czyński jak co roku przyznał Stypendium Wój-
ta Gminy. Tegorocznymi stypendystami zostali 
uczniowie: Piotr Oleksy i Jakub Szewczak, są 
oni finalistami Konkursu geograficznego orga-
nizowanego przez Mazowieckiego Kuratora 
Oświaty. 

W dalszej części uroczystości wręczone zo-
stały nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce 
i wzorowe zachowanie. Po tych danych staty-
stycznych dotyczących osiągnięć naszych 
uczniów nadszedł czas na popisy artystyczne. 
Uczniowie klas kończących szkołę przedstawili 
krótką część artystyczną wprowadzającą 
wszystkich zebranych w wakacyjny klimat. 
Później odbywały się spotkania uczniów z wy-
chowawcami w klasach. 

 
A. Sierak i A. Błaszkowska 
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Koncert muzyczny ,,Witajcie w naszej 
bajce” 

 
W dniu 14 czerwca br. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II 

w Krasnosielcu odbył się kolejny koncert muzyczny Agencji Arty-
stycznej z Olsztyna  ,,Pozytywka”. Był to koncert podsumowujący 
całoroczną wiedzę muzyczną. Laureaci poszczególnych odcinków 
rozwiązywali test pisemny zaznaczając właściwe odpowiedzi. 
Zwyciężczynią została Zuzanna Orzeł, drugie miejsce zajęła Ame-
lia Sierak, a trzecie Franek Lewandowski wszyscy troje z klasy Ib. 
Uczniowie otrzymali dyplomy, a zwycięzcy książki. 

AC 
 
 

Pozytywka 
 
Dnia 24 maja 2019r. w naszym przedszkolu po raz kolejny 

Agencja Artystyczna ,,Pozytywka” z Olsztyna przeprowadziła 
ciekawą lekcję muzyczną pt. ,,Muzyczny czarodziej”. 

Podczas spotkania przedszkolaki poznały brzmienie oraz budo-
wę trąbki i skrzypiec, zapoznały się z orkiestrą symfoniczną i rolą 
dyrygenta w orkiestrze. Wybrane dzieci świetnie wcieliły się w 
role w przedstawieniu muzycznym.   

Na zakończenie spotkania odbył się turniej wiedzy o Muzyce. 
Tym razem nagrodę główną otrzymała Aleksandra z grupy III. 
Gratulujemy wiedzy i refleksu. 

 
M. Wnuk 

 
Spotkanie z panią doktor 

 
Dnia 23 maja 2019r. odbyło się spotkanie z lekarzem z Ośrodka 

Zdrowia w Krasnosielcu – dr Marleną Moszczyńską–Regulską. 
Temat wizyty był związany z realizacją programu edukacyjnego 
,,Chroń się przed kleszczami wszystkimi sposobami". Pani doktor 
w sposób bardzo ciekawy i interesujący przekazał informacje na 
temat miejsc występowania kleszczy i zagrożeń związanych 
z ugryzieniem przez kleszcza. Dzieci poznały też sposoby przeno-
szenia się kleszczy na zwierzęta i ludzi.  

Na zakończenie spotkania dzieci wspólnie z Panią doktor utrwa-
liły wiadomości dotyczące zdrowego stylu życia i dbania o higienę 
osobistą. 

Serdecznie dziękujemy Pani doktor Marlenie za wizytę w na-
szym przedszkolu oraz poświęcenie swojego czasu naszym milu-
sińskim. 

 
M. Wnuk 

 
,,Muzyczny czarodziej” 

 
W dniu 24 maja 2019r. w Publicznej Szkole Podstawowej 

w Krasnosielcu odbył się kolejny koncert muzyczny pt. 
,,Muzyczny czarodziej”. Dzieci miały możliwość dowiedzenia się 
do czego służy trąbka, czym jest orkiestra symfoniczna, czym 
zajmuje się dyrygent oraz jak są zbudowane skrzypce. Bawiły się 
świetnie przy rytmicznej muzyce. W podsumowaniu udział wzięli: 
Olga Banasiak z kl. IVb, Amelia Sierak z kl. Ib i Mikołaj Koło-
dziejczyk z kl. IIIa. Dzieci wykazały się doskonałą znajomością 
zagadnień muzycznych, a zwyciężczynią została Amelia, która 
otrzymała symboliczny kubek. 

 
A. Błaszkowska 
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Dzień Rodziny 
w Krasnosielckim 
Przedszkolu 

 
Dnia 30 maja br. w naszym przedszkolu ob-

chodziliśmy dzień Rodziny. Wszystkie dzieci 
słowem, piosenką i tańcem wyraziły miłość, 
wdzięczność za matczyną dobroć i cierpliwość, 
a także za mądrość i ojcowski autorytet. Po 
wspaniałych występach, w których dzieci za-
prezentowały swoje zdolności recytatorskie, 
wokalne i taneczne na twarzach rodziców zau-
ważyć można było tylko jedno – wzruszenie 
i dumę ze swoich pociech. Po zakończonym 
programie artystycznym dzieci wręczyły swo-
im rodzicom upominki. Natomiast rodzice 
przygotowali dla dzieci niespodziankę 
w postaci lodów.  

W trakcie ich degustacji dyrektor przedszko-
la A. Gałązka przedstawiła ważne komunikaty. 
Najważniejszy dotyczył przekazania rodzicom 
informacji dotyczących zasad bezpieczeństwa 
obowiązujących na terenie przedszkola, zagro-
żeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz o utwo-
rzeniu anonimowej skrzynki na sygnały jako 
wzmocnienie współpracy pomiędzy przedszko-
lem a rodzicami. A ponieważ w naszym przed-
szkolu ta współpraca układa się bardzo dobrze, 

dlatego w tym miej-
scu dyrektor podzię-
kowała wszystkim ro-
dzicom za wszelką 
pomoc w tym tą mate-
rialną. Podczas pikni-
ku nie zabrakło atrak-
cji dla dzieci i rodzi-
ców. Były wspólne 
konkursy, zabawy, 
zjeżdżalnie, malowa-
nie twarzy, bańki my-
dlane. Ogromną ra-
dość i niespodziankę 
sprawiły postacie 
z bajek, które zaba-
wiały dzieci i doro-
słych. Niezwykle po-
mocne okazały się 
wolontariuszki z ZS 
im T. Kościuszki i dziewczęta z klasy VIa SP 
im. Jana Pawła II w Krasnosielcu. W kąciku 
przygotowanym przez rodziców i panie ku-
charki można było posilić się żurkiem, kiełba-
ską z grilla, owocami, chlebem ze smalcem i 
ogórkiem małosolnym oraz pysznym ciastem. 
Serdeczne podziękowania należą się władzom 
gminy, sołtysowi Nowego Sielca i Panom z 
Zakładu Gospodarki Komunalnej za pomoc 

w zorganizowaniu uroczystości na placu zabaw 
w Nowym Sielcu. Rodzinny nastrój i przyjem-
na atmosfera sprawiły że ten dzień był wyjąt-
kowy zarówno dla dzieci jak i dorosłych.  

 
M. Wnuk, patrz fot. nr 3 i 4 na s. 23. 

 
 

Żywa przesyłka  
„Rusałka pawik” 

 

Wiosna to piękna i wspaniała pora roku, 
przyroda budzi się do życia, a my mamy moż-
liwość obserwacji zjawisk i procesów wzboga-
cających nasze otoczenie. Nie ma lepszej lekcji 
przyrody od tej, w czasie której naturę poznaje 
się poprzez samodzielną obserwację jej praw.  

23 maja 2019r. dotarł do nas długo wyczeki-
wany zestaw do hodowli motyli. Mamy moż-
liwość obserwacji cyklu życia od gąsienicy do 
dorosłego motyla. Dzięki naszej hodowli dzieci 
mogą na własne oczy obserwować złożony 
proces życia tych pięknych i fascynujących 
owadów. Dzieci obserwują gąsienice, które 
zjadają rośliny, po kilku dniach przejdą okres 
wylinki, a następnie zamienią się w piękne mo-
tylki rusałka pawik. Jest to dla nas wszystkich 
(również dla pań) zupełnie nowe i bardzo cie-
kawe doświadczenie.  

Dorosłe motyle wypuścimy już niedługo 
„w świat”. 

I. Chełchowska 

,,Sprintem do maratonu” 
 

W dniu 24 maja dzieci z Przedszkola w Kra-
snosielcu wzięły udział w V Ogólnopolskim 
Maratonie Przedszkolaków. To projekt, które-
go celem jest popularyzowanie biegów wśród 
dzieci oraz upowszechnianie zdrowego stylu 
życia i aktywnego spędzania czasu. 

Najpierw dzieci odśpiewały hymn ,,Sprintem 
do maratonu”, którego nauczyły się podczas 
zajęć rytmiki. Potem wszystkie dzieci stanęły 
do rozgrzania mięśni, głównie nóg i w rytm 
muzyki wykonywały ćwiczenia.  

Do biegu dzieci ustawiły się w kolejności od 
I do IV grupy. Z wielką radością, ogromnym 
zaangażowaniem oraz dużą sportową zacięto-
ścią każdy przedszkolak ukończył 300 m trasę 
wokół boiska sportowego przy Kościele. Bieg 
ukończyły również wszystkie Panie.  

Na zakończenie dzieci otrzymały pamiątko-
we medale. Odbyły się też ćwiczenia rozciąga-
jące i rozluźniający bieg truchtem.  

Organizator zapewnił wodę dla spragnionych 
po biegu dzieci.  

Wszyscy uczestnicy łącznie pokonali dystans 
27 600 m i tym sa-

mym zostali zapisani do grona małych mara-
tończyków!!! 

A. Gałązka 
 
 

Wyjazd na spektakl 
pt. „Pszczółka Maja” 

 
23 maja 2019 r. przedszkolaki z Drążdżewa 

wybrały się do Miejskiego Domu Kultury 
w Przasnyszu na spektakl pt. „Pszczółka Maja” 
w wykonaniu aktorów Narodowego Teatru 
Edukacji z Wrocławia. Spektakl był bardzo 
ciekawy i humorystyczny, uczył wrażliwości 
na piękno przyrody i szacunku do każdego, 
nawet najmniejszego stworzenia. Przeplatany 
był pięknym śpiewem, grą świateł w ciemno-
ściach, kolorowymi rekwizytami, wspaniałą 
scenografią. Wszystko to pozwoliło odebrać 
sztukę wszystkimi zmysłami. Dla dzieci była to 
duża porcja dobrej zabawy przeplatanej z war-
tościowym przesłaniem. 

 

Barbara Kluczek 
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Zakończenie zerówki w Drążdżewie 
 
We wtorek 18 czerwca 2019 roku „Sówki” z Drążdżewa zakończyły 

edukację przedszkolną. Na uroczystość przybyli goście: ksiądz proboszcz 
Leszek Kamiński, pani dyrektor Barbara Kluczek, pani Alicja Mizerek – 
wychowawczyni „Sówek”, kiedy były one jeszcze „maluchami”, pani Ma-
ria Cieszewska - opiekunka Szkolnego Koła Caritas, pani Magdalena Zu-
zelska - wychowawczyni młodszego oddziału przedszkolnego, pani biblio-
tekarka Krystyna Suchołbiak, pan bibliotekarz Michał Walasek, pani Ju-
styna Rupińska – tegoroczna wychowawczyni starszaków, nauczycielki: 
pani Bożena Kołakowska, pani Anna Czarnecka, pani Jolanta Gacioch – 
katechetka, a także tłumnie zgromadzeni rodzice. Jednak najważniejsi tego 
dnia byli przedszkolacy, bez których ta uroczystość w ogóle by się nie od-
była.  

Dwadzieścioro dzieci w przyszłym roku szkolnym rozpocznie naukę 
w pierwszej klasie. Elegancko i odświętni ubrani zaprezentowały tego dnia 
swój ostatni przedszkolny występ artystyczny. Był polonez, który wzbu-
dził podziw widzów. Nie zabrakło różnych tańców, wierszy i piosenek. 
Wesoło, ale też ze smutkiem i łezką w oku żegnały się ze swymi paniami. 
Dziękowały pani dyrektor za cierpliwość i przepraszały za swoje psoty. 
Paniom z kuchni za obiady „pyszne, smaczne, zdrowe i kolorowe”. Pani 
intendentce za to, że zawsze dbała, by „przedszkolna dziatwa głodu nie 
zaznała”. Pani od logopedii, że „pięknie mówić uczyła”. Pani i panu z bi-
blioteki za bajki, bajeczki i wierszyki. Pani katechetce za ukazanie wła-
ściwej drogi do Boga, wdrażania do postaw wiary, naukę pięknych pieśni 
religijnych, pacierza. Dziękowały przede wszystkim swoim rodzicom za 
cierpliwość i umiejętność rozwiązywania konfliktów. Żegnały się ze swoją 
salą i młodszymi kolegami i koleżankami. Młodsze dzieci życzyły absol-
wentom powodzenia w szkole i zapraszały do odwiedzin w przyszłym ro-
ku.  

Pani dyrektor przedstawiła osiągnięcia i wydarzenia z życia przedszko-
laków, podziękowała rodzicom za zaangażowanie w pracę na rzecz przed-
szkola oraz życzyła wszystkim dzieciom, rodzicom i nauczycielom zdro-
wych, pogodnych i bezpiecznych wakacji. Każde dziecko otrzymało pa-
miątkowy dyplom ukończenia przedszkola i upominki od wychowawczyni 
pani Justyny Rupińskiej. Specjalne podziękowania otrzymali także rodzi-
ce. W imieniu rodziców głos zabrały panie Grażyna Ślaska i Agnieszka 
Sztych. Wspólnie podziękowały nauczycielom i pani dyrektor za opiekę 
i wychowanie. Po otrzymaniu dyplomów przedszkolaki opuściły przed-
szkolne mury, aby udać się na zasłużone wakacje. Podczas tej uroczystości 
„było trochę śmiechu, było trochę łez, ale się nie martwcie, bo w życiu już 
tak jest”. We wrześniu przedszkolaki z grupy „Sówki” będą już uczniami 
pierwszej klasy. Czekają ich nowe obowiązki i zadania. „Coś się zaczęło, 
coś się skończyło, najważniejsze, że zawsze nam dobrze było”. Tak to już 
jest, coś musi się skończyć, aby móc wejść w kolejny, nowy etap życia. 
Dziękujemy rodzicom za wspólnie spędzony czas, pomoc i wsparcie, dzie-
ciom natomiast życzymy udanych wakacji, samych sukcesów w szkole, 
uśmiechu na co dzień oraz nowych przyjaźni. Mamy nadzieję, że pogodny, 
słoneczny nastrój, który panował na uroczystości zakończenia roku przed-
szkolnego, przeniesie się na wakacyjny czas. Wszystkim życzymy udane-
go wypoczynku, wspaniałej pogody i niezapomnianych wrażeń, a przede 
wszystkim szczęśliwego powrotu do szkoły we wrześniu.  

 
Barbara Kluczek 
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Zakończenie roku szkolnego 
2018-19 

 
W środę 19 czerwca 2019 r. uroczyście 

zakończyliśmy rok szkolny 2018/2019. 
W naszej szkole tradycyjnie uroczystość 
rozpoczęła się Mszą Świętą odprawioną 
w kościele parafialnym o godz. 8.30 przez ks. 
proboszcza Leszka Kamińskiego w intencji 
uczniów, nauczycieli, pracowników 
i rodziców. Następnie wszyscy zgromadzeni 
udali się do szkoły, gdzie na sali gimnastycznej 
nastąpił dalszy ciąg uroczystości. Atmosfera 
była bardzo podniosła, ponieważ swoją 
obecnością zaszczycili nas 
goście: pan Paweł 
Ruszczyński wójt gminy 
Krasnosielc, ksiądz 
proboszcz Leszek 
Kamiński, pan Sławomir 
Rutkowski radny powiatu 
makowskiego, władze 
policji z powiatu: 
nadkomisarz pan 
Sławomir Królak – 
Zastępca Komendanta 
Powiatowego Policji w 
Makowie Mazowieckim, 
mł. asp. pani Monika 
Winnik, nasz 
dzielnicowym sierż. szt. 
pan Łukasz Łazarz, pan Tomasz Zadrożny - 
lekarz weterynarii, pani dyrektor Barbara 
Kluczek, nauczyciele, rodzice, pracownicy 
oraz oczywiście uczniowie klas I–VIII.  

Po powitaniu, odśpiewano hymn państwowy 
i hymn szkoły, pani dyrektor podsumowała 
pracę szkoły w minionym roku szkolnym. Ze 
względu na reformę edukacji w tym roku 
szkolnym po raz pierwszy od dawna edukację 
zakończyli uczniowie klasy ósmej, której 
wychowawczynią była pani Bogusława Dudek. 
W dalszej części uroczystości świadectwa 
z wyróżnieniem otrzymali uczniowie 
z poszczególnych klas, a ich rodzice listy 
gratulacyjne. Podziękowań i braw nie było 
końca w stronę uczniów za pracę 
w samorządzie szkolnym, osiągnięcia 
sportowe, czytelnictwo oraz stuprocentową 
frekwencję.  

Zakończenie roku szkolnego było również 
ważnym momentem dla uczniów klasy III, 
ponieważ tego dnia zakończyli oni etap 

edukacji wczesnoszkolnej. Z rąk pana wójta, 

Pawła Ruszczyńskiego stypendium za 
osiągnięcia sportowe otrzymała uczennica 
klasy piątej Marta Kacprzyńska. Z rąk pana 
Sławomira Rutkowskiego stypendium za 
najlepszy wynik egzaminu ósmoklasisty 
otrzymał Jakub Warych. Pan Tomasz 
Zadrożny, pani Bożeny Tupacz (w imieniu 
firmy „Zielińscy”) oraz ks. Leszek Kamiński 
wręczyli nagrody w formie voucherów do 
realizacji w Sklepie Studio Sport za najwyższą 
średnią ocen bez przedmiotów artystycznych. 
Otrzymali je Joanna Kacprzyńska za średnią 
ocen 5,6, Jakub Tupacz – 5,43, Oliwia Kruk – 
5,33, Julia Parzuchowska – 5,33, Klaudia 
Bednarczyk – 5,33 i Oliwia Płuciennik – 5,25. 

W imieniu rodziców obecnych absolwentów, 
głos zabrali: pani Anna Sztych i pan Tomasz 
Lipka, którzy podziękowali za trud wniesiony 
w edukację swoich dzieci, przekazali dar dla 
szkoły w postaci nowej gabloty do sztandaru 
oraz złożyli najserdeczniejsze życzenia z okazji 
zbliżających się wakacji. Pani dyrektor 
dziękowała również rodzicom za życzliwą 

współpracę w minionym roku szkolnym i 

wręczała pamiątkowe dyplomy. Tegoroczni 
absolwenci pożegnali szkołę przygotowując 
specjalnie na tę okazję wspaniały występ. 
Oczywiście, nie obyło się bez chwil pełnych 
łez i wzruszeń. Cieszyli się, a jednocześnie 
żałowali, że muszą się rozstać z koleżankami, 
kolegami, nauczycielami i miejscem, w którym 
spędzili ostatnie lata swojego życia.  

Na koniec pani dyrektor życzyła wszystkim 
słonecznych i bezpiecznych wakacji, 
a uczniowie wraz ze swoimi wychowawcami 
udali się do sal na ostatnią w tym roku 
szkolnym lekcję, połączoną z odbiorem 
świadectw.  

Mamy nadzieję, że absolwenci nie zapomną 
o naszej szkole i będą odwiedzali nasze progi! 
Żegnając się, życzyliśmy sobie słonecznych, 
radosnych, udanych i przede wszystkim 
bezpiecznych wakacji! 

 
Barbara Kluczek 

 
patrz. fot. nr 5 i 7 na s 2. 

Nowy Dyrektor 
szkoły w Rakach 

 
Dnia 2 września 2019r. o godzinie 9 odbyło się 

uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020. 

Uroczystość rozpoczęto odśpiewaniem hymnu 
państwowego. Następnie głos zabrała sekretarz 
gminy pani Grażyna Rogala, która podziękowała 
dotychczasowej dyrektor szkoły pani Teresie 
Kaszuba za długoletnie pełnienie funkcji 
dyrektora. Pani sekretarz przedstawiła zebranym 
uczniom, rodzicom i nauczycielom nowego 
dyrektora Szkoły Podstawowej w Rakach pana 
Grzegorza Gałązkę.  

Dyrektor szkoły powitał zebranych, wyraził 
nadzieję na owocną współpracę i życzył uczniom 
wielu sukcesów w nadchodzącym roku szkolnym.  

Panu dyrektorowi życzymy zadowolenia 
z pełnionej funkcji, satysfakcji i wielu sukcesów 
zawodowych.  
 

Marzena Nowak. 
 

Wieści znad Orzyca Nr 4-5 (144-145) kwiecień-maj 2019, strona 16 



Piknik rodzinny 
w Drążdżewie 

 
Piknik Rodzinny – pod tym hasłem wspólnie 

z rodzicami przedszkolaki z Drążdżewa spędzi-
ły piątek 24 maja. Tym razem to rodzice zrobili 
ogromną niespodziankę swoim dzieciom i nam 
– wychowawcom, bowiem stali się aktorami. 
Ich występ i przedstawienie „Rzepka” wywo-
ływało uśmiech na wielu twarzach. Ogromne 
brawa za pomysł i wykonanie. Potem dzieci 
recytowały wiersze, śpiewały piosenki 
i tańczyły dla swoich rodziców. Był też taniec 
wspólny z rodzicami. Z okazji nadchodzących 
Świąt Mamy i Taty, dzieci zaśpiewały swoim 
rodzicom „100 lat” i wręczyły niezwykłe upo-

minki: „Las w słoiku”. 
Dalsza zabawa odbyła 
się na boisku szkol-
nym. Największą 
atrakcją okazały się 
przejażdżki wozem 

strażackim 
i możliwość użycia 
sygnałów dźwięko-
wych. Było też lanie 
wody, oglądanie wozu 
strażackiego, przymie-
rzanie hełmu. Panowie 
strażacy przypomnieli 
przedszkolakom nu-
mery alarmowe 
i opowiedzieli o swo-
jej pracy. Potem były 
zawody w przeciąga-
niu liny, toczeniu 
ogromnej beli z sia-
nem. Było dużo zaba-
wy, radości, śmiechu. 
Był to czas spędzony 
w rodzinnym gronie. 
Dziękujemy za pomoc 
organizacji tego pięk-
nego dnia. Szczególne 
podziękowania należą 
się naszym wspania-
łym Rodzicom, jak 
również Panom stra-
żakom, którzy uświet-
nili swoją obecnością 
nasz piknik. Na pewno 
długo będziemy 
wspominać ten dzień. 

 
Wychowawcy:  

Magdalena Zuzel-
ska, 

Justyna Rupińska i Bożena Kołakowska,  
fot. nr 4 na s. 2 

 
 

 

Przedstawienie teatralne 
,,Śnieżka” 
 

W dniu 31.05.2019r. uczniowie Szkoły Pod-
stawowej im. Jana Pawła II w Krasnosielcu 
wyjechali do Ostrołęki, aby obejrzeć przedsta-
wienie pt. ,,Śnieżka” Katolickiego Teatru 
z Krakowa. Baśń połączyła przeszłość z teraź-
niejszością poprzez doskonałe efekty multime-
dialne. Głównym motywem było przesłanie, 
aby być dobrym i mieć przyjaciół, a oni pomo-
gą w potrzebie. Elementy humorystyczne prze-

platały się ze smutnymi, ale wszystko skończy-
ło się dobrze. Dzięki pięknej muzyce  i dobrej 
zabawie dzieci wracały w wyśmienitych humo-
rach.  

AC 
 

,,Śnieżka” 
 
27 maja 2019r. dzieci z naszego krasnosielc-

kiego przedszkola uczestniczyły w wyjeździe 
do kina Jantar w Ostrołęce, gdzie odbyło się 
przedstawienie teatralne pt. ,,Śnieżka” w wy-
konaniu aktorów Katolickiego Teatru Edukacji 

z Krakowa. Spektakl oparty był na motywach 
baśni braci Grimm ,,Królewna Śnieżka i sied-
miu krasnoludków”. Przedstawienie było kolo-
rowym, wesołym, roztańczonym i rozśpiewa-
nym wydarzeniem.  

Magia, wszystkie efekty świetlne i sceniczne 
sprawiły, że poczuliśmy się, jak w bajce. To-
warzyszące dzieciom w trakcie spektaklu emo-
cje pokazały, że dzieci doskonale się bawią. 
Spektakl dostarczył wszystkim widzom wielu 
cennych doświadczeń teatralnych, uśmiechu 
oraz dobrej zabawy.  

M. Wnuk 
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Podsumowanie półkolonii - 
festyn na błoniach nad 
Orzycem w Krasnosielcu 
 

W pierwszym miesiącu wakacji pracownicy 
GOK organizowali objazdowe półkolonie dla 
dzieci naszej gminy. Według ustalonego har-
monogramu pojawialiśmy się na dwie godziny 
w remizach, świetlicach wiejskich, na placach 
zabaw czy boiskach szkolnych, aby zintegro-
wać lokalne środowiska, zagospodarować czas 
wolny dzieciom oraz zachęcić do aktywności 
fizycznej na świeżym powietrzu. Było bardzo 
miło, kolorowo i wesoło. Bardzo dziękujemy 
sołtysom wsi oraz kołom gospodyń i straża-
kom za włączenie się w te inicjatywę. Przygo-
towanie remiz i placów zabaw . Oprócz 
wspólnych gier i zabaw, w niektórych miej-
scowościach, na dzieci czekały niespodzianki 
w postaci słodkiego poczęstunki przygotowa-
nego przez rodziców. W naszych spotkaniach 
łącznie wzięło udział 110 osób. 
 

W niedzielę, 28 lipca, na błoniach nad Orzy-
cem w Krasnosielcu, odbyło się spotkanie pod-
sumowujące półkolonie organizowane prze 
GOK.  
 Dzięki uprzejmości Państwa Ewy i Dariusz 
Myślak z Krasnosielca Leśnego, właścicielom 
Agroturystki Stajnia Leśna Przystań, dzieci 
naszej gminy mogły nieodpłatnie skorzystać 
z wyjątkowej atrakcji na zakończenie półko-
lonii. Po wcześniejszym zapisaniu się dzieci 
wraz z rodzicami, opiekunami mogły popły-
nąć kajakiem rzeką Orzyc. Zainteresowanie 
było duże i jak się okazuje, atrakcja trafiona w 
sedno. Piękna pogoda i piękna rzeka to bardzo 
dobre połączenie.  
 Dodatkowo była możliwość skorzystania 
z lodów włoskich, waty cukrowej, popcornu, 
prażynek, mrożonych napoi. Było stoisko 
z zabawkami oraz z rękodziełem- przedmioty 
wykonane z gliny, wypalone, szkliwione. 
Można było zakupić piękny ręcznie wykonany 
brelok, zawieszkę, magnes czy bransoletkę 
sznurkową. Zainteresowaniem cieszyło się 
stoisko ze swojskim jadłem, w tym cebulanką 
gotowana nad ogniskiem, pajdą swojskiego 
chleba ze smaruchą i ogórkiem.  
 Miłą niespodzianka dla naszych dzieci były 

dwa konie ze Stajni Księstwo z Przasnysza Pa-
na Jacka Piotrowskiego. Dzieci miały możli-
wość bezpłatnej przejażdżki konnej oraz moż-
liwość do zrobienia fajnych zdjęć z wakacji. 
Bardzo gorąco dziękujemy za poświęcony czas 
i świetną atrakcje dla dzieci naszej gminy.  
 Drobne rozgrywki i zabawy, bajkowe maki-
jaże dla dzieci i piękna pogoda pozwoliły 
wszystkim przybyłym mile spędzić niedzielne 
popołudnie. Zapraszamy do galerii zdjęć. 
 Stajnia Leśna Przystań oferuje spływy kaja-
kowe rzeką Orzyc wzbogaconą ofertą gastro-
nomiczną. Bliższe informacje na ulotkach (do-
stępne w GOK), facebook - Stajnia Leśna 
Przystań lub pod nr. tel.: 691 284 354. 
 

Beata Heromińska 
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Aktywny radny  
 

 
6 czerwca 2019 roku w gościnnym Zespole 

Szkól im. Tadeusza Kościuszki w Krasnosiel-
cu odbyła się część pi-
semna X. edycji Powia-
towego Konkursu Wie-
dzy o Ziemi Krasno-
sielckiej z Powiatem 
Makowskim w tle, or-
ganizowanego przez 
Towarzystwo Przyja-
ciół Ziemi Krasnosielc-
kiej.  

Uczestniczyło w niej 74. uczniów szkół pod-
stawowych, gimnazjum i szkół średnich. Test 
odbył się w formie elektronicznej na sali kom-
puterowej tej szkoły - zestawienie tabelarycz-
ne uczestników, którzy zdobyli największą 
liczbę punktów przedstawiam obok.  

W tym roku dzięki chęciom, umiejętno-
ściom i zaangażowaniu Marysi Kmoch i Kac-
pra Bakuły opracowanych 190 pytań wraz 
z odpowiedziami dostępne jest również 
w formie quizu na stronie internetowej TPZK 
http://tpzk.online/ aktualności/ sprawdź swoją 
wiedzę o Ziemi Krasnosielckiej. 

16. czerwca w niedzielę, wyruszyliśmy do 
Puszczy Białowieskiej, by zrealizować ostatni 
punkt programu Konkursu, którym zwyczajo-
wo jest wycieczka o profilu historycznym. 
Uczestniczyły w niej 23 osoby. Udało nam się 
obejrzeć najciekawsze miejsca wokół Biało-
wieży, a więc Rezerwat Ścisły tego Parku Na-
rodowego, rezerwat żubrów, Muzeum oraz 
samą tą malowniczą miejscowość.  

Wycieczka rozpoczęta o świcie zakończyła 
się tuż przed zachodem słońca, a my bezpiecz-
nie wróciliśmy do domów. Jej finansowanie 
natomiast zaczerpnęliśmy z trzech źródeł, i tak 
kwotą: 

−  1.000 zł wsparł organizatora Powiat Ma-
kowski w ramach realizacji projektu 
"Dofinansowanie organizacji Konkursu 
Wiedzy o Ziemi Krasnosielckiej z Po-
wiatem Makowskim w tle", 

−  900 zł Gmina Krasnosielc oraz 
−  600 zł przez samo TPZK. 

−  

Dziękuję bardzo wszystkim współorganizato-
rom za wkład pracy i życzliwość, w tym szcze-
gólnie Aleksandrze Rykaczewskiej, Marii 
Kmoch, Konradowi Zyskowi, Kacprowi Baku-
le oraz Tomaszowi Olkowskiemu. 

 
współorganizator Sławomir Rutkowski, TPZK 

patrz. fot. nr 1 oraz nr 1 na s. 23. 

 
*** 

 
Poniżej najnowsze, i z pierwszej ręki, infor-

macje o stanie prac nad budową sieci szeroko-
pasmowego internetu, o dużej przepustowości: 

 
Firma FIBEE będąca beneficjentem projektu 

POPC3 w ramach Działania 1.1 Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa „Wyeliminowa-
nie terytorialnych różnic w możliwości dostępu 
do szerokopasmowego internetu o wysokich 
przepustowościach” współfinansowanych 
przez Unię Europejską ze środków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na ob-
szarze ostrołęckim dokonała w ramach otwar-
tego przetargu wyboru Generalnego Wyko-
nawcy. 

Zgodnie z warunkami podpisanej umowy za-
kresem prac będzie projektowanie, dostarcze-
nie urządzeń oraz budowa sieci światłowodo-
wej: napowietrznej i doziemnej.  

Generalnym Wyko-
nawcą na cały obszar 
ostrołęcki została firma 
PBT Zachód S.A. (wię-
cej o firmie na 
http://www.pbtzachod.pl
) 

W chwili obecnej 
trwają wstępne prace 
projektowe polegające 
na przygotowywaniu: 
− podkładów geode-

zyjnych, 
− opracowaniu topo-

logii sieci, 
− wyznaczeniu punk-

tów węzłowych 
z sieciami innych 
Operatorów, 

− opracowaniu konfi-
guracji urządzeń ak-
tywnych, 

− podpisywanie 
wstępnych umów 

dysponenckich 
z właścicielami 

dróg, terenów oraz 
istniejącej infra-
struktury technicz-
nej. 

 

Firma FIBEE dążąc 
do wyeliminowanie tery-
torialnych różnic 
w możliwości dostępu 
do szerokopasmowego 
Internetu o wysokich 
przepustowościach dzia-
ła w kierunku podłącze-
nia jak największej licz-
by punktów adresowych, 
które do tej pory nie by-
ły brane pod uwagę 
w dostępie do sieci 
światłowodowej. 

 
Tomasz Ciepiela 
Regional Project  

Manager 
  
 

*** 
 

W dniu 13 sierpnia br. w uroczysty sposób, 
symbolicznie otworzyliśmy wyremontowany 
fragment drogi powiatowej nr 3227W Prza-
snysz-Baranowo, na odcinku prowadzącym od 
Drążdżewa w kierunku Przasnysza. Łącznie 
w roku 2018 i 2019 przebudowano prawie 
8 km tej drogi, w tym powstał na odcinku 2 km 
od Drążdżewa do Karolewa pas pieszo-jezdny. 
Wartość robót drogowych z dwóch lat to 
4 268 282,97 złotych, w tym wykorzystano do-
finansowanie w wysokości 2 319 961,23 zło-
tych.  

Uroczystość z udziałem powiatowych 
i gminnych władz samorządowych przeprowa-
dzona została w m. Karolewo. Pan Starosta 
Zbigniew Deptuła przywitał przybyłych miesz-
kańców, samorządowców oraz pozostałych go-
ści stwierdzając, że droga ta podniesie bezpie-
czeństwo wszystkich z niej korzystających, 
w tym w pierwszej kolejności mieszkańców 
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gminy Krasnosielc. Następnie przecięto wstęgę 
oraz poświęcono drogę. W dalszej części 
uczestnicy zostali zaproszeni przez gościnnych 
mieszkańców Karolewa do świetlicy wiejskiej 
na poczęstunek, w czasie którego poinformo-
wano o historii i szczegółach tej inwestycji. 

Szczegółowo o pracach tegorocznych infor-
muje Powiatowy Zarząd Dróg: 

W ramach przebudowy zostały wykonane na-
stępujące roboty:  
− budowa jednostronnego umocnienia 

pobocza po stronie lewej (w tym o 
nawierzchni bitumicznej);  

− wzmocnienie istniejącej nawierzchni jezdni 
warstwą wyrównawcza gr.~3 cm; 

− ułożenie warstwy ścieralnej gr. 5 cm; 
− budowa poszerzenia jezdni do 6,0 m; 
− reprofilacja istniejących rowów 

przydrożnych; 
− korekta nachylenia skarp rowów po stronie 

lewej;  
− oznakowanie poziome grubowarstwowe na 

jezdni;  
− montaż elementów bezpieczeństwa ruchu 

pieszych tzw. „kocie oczka”; 
− wydłużenie istniejących przepustów 2xφ600 

mm + zakończenie przepustu; 
− budowa zjazdów gospodarczych  z kruszywa 

łamanego; 
− budowa zjazdów z betonowej kostki 

brukowej; 
− obustronne umocnienie poboczy kruszywem 

łamanym  
 

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Ro-
bót Drogowo–Mostowych „OSTRADA” Sp. 
z o.o., ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka, podwy-
konawcą: Przedsiębiorstwo Usługowo–
Handlowe „WODBUD” Mieczysław Wojtkow-
ski, ul. Warszawska 22A, 06-230 Różan. 

Roboty wykonane zostały w czasie od dnia 
7 maja 2019 r. do dnia 19 lipca 2019 r. Cał-
kowita powykonawcza wartość robót to 1 140 
400,47 zł brutto (słownie: jeden milion sto 
czterdzieści tysięcy czterysta złotych 47/100).  

Zadanie współfinansowane z Budżetu Woje-
wództwa Mazowieckiego w ramach „Mazo-
wieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lo-
kalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju 
społeczno-gospodarczego regionu” jako kon-
tynuacja (rozszerzenie zakresu robót) z 2018 
roku w którym to przebudowano wcześniejszy 

odcinek drogi powiatowej nr 3227W Przasnysz 
– Baranowo na długości 6,114 km.  

 

Ponadto w roku wcześniejszym dokonano 
gruntownej przebudowy drogi powiatowej nr 
3234W Stara Wieś–Chorzele–Krasnosielc, na 
odcinku od granicy powiatu przy tzw. Kantorze 
do wyjazdu z Drążdżewa w kierunku Krasno-
sielca, łącznie jest to odcinek o długości 5,457 
km. 

Szczegółowo o ww. pracach informuje Po-
wiatowy Zarząd Dróg: 
− wykonanie nawierzchni bitumicznej na szer. 

jezdni 6,0 metrów i długości 5,457 km; 
− ustawienie barier drogowych na 

 4 przepustach pod drogą; 
− przebudowa 2 przepustów pod koroną 

drogi; 
− przebudowa 82 szt. zjazdów gospodarczych; 
− renowacja rowów przydrożnych na dł. 

10,914 km; 
− wykonanie poszerzenia nawierzchni; 
− wykonanie przebudowy (zjazdów) 

z skrzyżowaniami z drogami gminnymi 
w granicy pasa drogowego drogi 
powiatowej nr 3234W; 

− umocnienie poboczy kruszywem łamanym. 
 

Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Ro-
bót Drogowo–Mostowych „OSTRADA” Sp. 
z .o., podwykonawcą: Przedsiębiorstwo Usłu-
gowo–Handlowe „WODBUD”. 

Ponadto w dniu 14 czerwca 2019 roku prze-
kazano Wykonawcy i Podwykonawcy teren 
budowy tj. przebudowy kolejnego odcinka tej 
drogi powiatowej pomiędzy Krasnosielcem 

i Drążdżewem. Planowany termin zakończenia 
robót budowlanych to 30 września 2019 roku.  

Powiat Makowski otrzymał dofinansowanie 
w wysokości 1 589 600,00 złotych z Funduszu 
Dróg Samorządowych. Koszt realizacji zadania 
to ponad 3,2 miliona złotych.  
 

patrz. również fot. na s. 1. 
 
 
 

 
*** 

 
Jak co roku, już od wielu, wielu lat grupa 

osób mówiących o sobie "Zespół Kujawiaka" 
zorganizowała kolejne sobotnie spotkanie 
w Drążdżewie Kujawach. Jak zwykle była to 
pierwsza sobota wakacji, tj. w tym roku 22 
czerwca. Główne punkty tego lokalnego wyda-
rzenia to zabawa taneczna, możliwość poroz-
mawiania ze sobą, pokazy ratownicze, konkurs 
bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz oczywi-
ście wspólna praca. 

"Kujawiak" to niepowtarzalne wydarzenie 
organizowane systematycznie przez samych 
mieszkańców i to nie tylko jednej miejscowo-
ści.  

Wyrażam szacunek dla wszystkich którzy 
poświęcają swój czas i energię po stronie orga-
nizatorów oraz wszystkich uczestników, którzy 
w bezpieczny i życzliwy wszystkim współu-
czestnikom sposób cieszą się tym spotkaniem. 

 
patrz. fot. nr 9 na s.23. 

 
 

*** 
Polska Kępa to coroczne miejsce pamięci 

powstańców styczniowych - nie inaczej było 
i w tym roku. 

Dzięki staraniom środowiska mieszkańców 
gminy Jednorożec, pod przywództwem nieo-
dzownego Mariusza Kaczyńskiego, w dniu 30 
czerwca /niedziela/ br. znów czciliśmy pamięć 
tamtych bohaterów na granicy powiatów ma-
kowskiego i przasnyskiego w Nowym Drąż-
dżewie. 

Jak powiedział ww. "najważniejsze, że znów 
się spotkaliśmy na Polskiej Kępie, i że ludzie 
na te uroczystości przychodzą z chęcią".  

Mieliśmy okazję m.in. zobaczyć grupę re-
konstrukcyjną, porozmawiać z archeologami 
prowadzącymi w tym roku badania w tej części 
doliny Orzyca oraz wysłuchać przypominającej 
opowieści o powstańcach z Polskiej Kępy. 

Nad bezpieczeństwem czuwali strażacy 
z OSP Lipa. 

 
patrz. fot. nr 6 na s.23. 

 
Sławomir Rutkowski 

 

Zdzisław Soból, Dyrektor Powiatowego Zarzą-
du Dróg w Makowie Mazowieckim - człowiek, 
który wraz ze swoim zespołem organizacyjnie 
i technicznie w skuteczny sposób poprowadził 
całość prac modernizacyjnych. 
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Kugel mojej mamy 
 

Zwykle o tej porze roku, na prośbę przyja-
ciół, organizuję spotkanie towarzyskie, na któ-

rym podaję ich ulubione 
danie - pokaźny placek 
kartoflany, czyli „kugel 
mojej mamy”. Każdego 
roku proszą mnie, by 
był on znacznie więk-
szy oraz grubszy od 
tych poprzednich, bo 
jak przyznają zgodnie, 
nie ma lepszej uczty dla 

podniebienia. Z góry brązowy, z brzegu złota-
wy, o skórce kruchej i chrupiącej, miąższu 
miękkim i treściwym, inkrustowany plasterka-
mi spieczonego boczku i siekanej cebulki. 

Prześledźmy pokrótce historię polskiego 
ziemniaka, który zawojował polskie stoły. 
Skąd się on tak naprawdę wziął? 

Po raz pierwszy kartofle pojawiły 
się w Polsce za panowania Jana III 
Sobieskiego (1674-1696), po jego 
słynnym zwycięstwie nad oblegają-
cymi Wiedeń Turkami. Otóż król 
posłał nieco bulw ziemniaka (który 
hodowano, jako osobliwość 
w wiedeńskich ogrodach cesarskich) 
z poleceniem zasadzenia ich w swo-
jej rezydencji w Wilanowie. Ziem-
niaki od razu przyjęły się w polskiej 
żyznej glebie. Gdy podawano je po 
raz pierwszy, zaproszonym przez 
króla gościom, nie wywołały entu-
zjazmu wśród biesiadników przy-
zwyczajonych do kaszy. Stały się 
jednak modne i zięć nadwornego 
ogrodnika królewskiego zaczął je uprawiać na 
większą skalę, dorabiając się niezłej fortunki, 
jako że posiadał dobrze płacącą za modną ja-
rzynę warszawską klientelę.  

Na dobre zadomowiły się ziemniaki na po-
lach polskich za Augusta III. Monarcha ten za-
siedlał nasze dobra koronne Niemcami, którzy 
masowo sadzili ziemniaki, popularyzując ich 
uprawę wśród polskich chłopów. I tu nie obe-
szło się bez oporów. Niektórzy księża wma-
wiali ludności wiejskiej, że ziemniaki są szko-
dliwe dla zdrowia, choć sami je z apetytem 
zjadali. Chodziło bowiem klerowi o to, że 
w razie dodawania do mąki pszennej mąki 
ziemniaczanej – pieczone z takiej mieszanki 
opłatki nie nadawały się dla celów liturgicz-
nych, a ich używanie równałoby się święto-
kradztwu. Obawy księży okazały się jednak 
nieuzasadnione. Z mąki ziemniaczanej nigdy 
nie próbowano piec w Polsce opłatków, nato-
miast już za panowania Stanisława Augusta 
(1764-1795) pędzono z nich wódkę.  

Gdy Kazimierzowi Pułaskiemu (1747-1779), 
którego Polska i USA czczą wspólnie jako bo-
hatera, przysłano do obozu w Berdyczowie, ja-
ko osobliwy dar, worek ziemniaków, kucharz 
nie wiedział początkowo, co z nimi zrobić. In-
tuicja podszepnęła mu jednak znakomite roz-
wiązanie: ugotował obrane ziemniaki w osolo-
nej wodzie i suto okraszone – podał razem 
z jajecznicą, a wszyscy obecni nie mogli się 
nachwalić tej nowej potrawy. 

Na wsi również zaczęto stopniowo przyrzą-
dzać ziemniaki, niekiedy bardzo pomysłowo 
i bardzo smacznie. Jeden z takich sposobów, 
upieczona w piecu baba z utartych i odpowied-

nio doprawionych kartofli, cieszy się do dzisiaj 
w różnych regionach kraju, wielką popularno-
ścią. Na Mazowszu Płockim i Ciechanowskim 
nazywano ją „kartoflakiem”, „kartoflarzem”, 
„nagusem”, lub „bugajem”, na Kurpiowsz-
czyźnie „rejbakiem”, na Mazowszu Łomżyń-
skim „babką ziemniaczaną”, w okolicach Kol-
na „fafryszką”. Podobne baby ziemniaczane 
o nazwach „plindze”, „landraty”, „chlastańce”, 
„chłopscy maszyniści” i „bambrzok” charakte-
rystyczne były także dla wiejskiej kuchni pod-
laskiej i wielkopolskiej. 

Istnieje wiele wersji placka ziemniaczanego, 
wzbogacać go bowiem można różnymi, wy-
myślnymi dodatkami. Plindze, na przykład, 
najlepsze są ze śmietaną nasyconą tartym 
czosnkiem, fafryszkę, nafaszerowaną mięsem 
wieprzowym, obficie polewa się sosem grzy-
bowym, obłożony tłustym boczkiem rejbak - 
ocieka roztopionym smalcem, bambrzok – za-
wiera w swoim składzie żeberka. 

We wsiach nad Orzycem niektóre gospody-
nie piekły baby ziemniaczane o sztywniejszej 
konsystencji, które po wystudzeniu dawały się 
kroić w grube plastry, te zaś po obustronnym 
przysmażeniu na patelni, chrupiące w ustach, 
uchodziły za wielki smakołyk. Panie domu, 
które posiadały w trzonie kuchennym piekar-
nik, mogły upiec babę w dowolnym dniu i o 
dowolnej porze. W przypadku braku takiego 
urządzenia, placek wsuwany był do pieca ra-
zem z chlebem. 

Pieczone danie z utartych ziemniaków, 
wzbogacane odświętnie kawałkami gęsiny, 
stanowiło też specjalność domową kuchni ży-
dowskiej. Znane było pod nazwą „kugiel”, co 
w języku żydowskim oznacza kulkę i w kuli-
stej formie go pierwotnie podawano. Encyklo-
pedie internetowe oznajmiają obecnie, że jest 
on właściwy kulturze żydowsko-
aszkenazyjskiej, co niewątpliwie jest prawdą, 
gdyż żyli w Polsce Żydzi, którzy nazywali się 
Aszkenazyjczykami. 

 
 Krzepiących, regenerujących siły po 

trudnych dniach pracy bab ziemniaczanych, 
życzy Państwu - Danuta Sztych 

 
P.S. Tym z Państwa, których przejmuje kultu-
ra chłopska, polecam niezrównany cykl po-
wieściowy Wiesława Myśliwskiego: Kamień 
na kamieniu  (1984), Widnokrąg (1996), Trak-
tat o łuskaniu fasoli (2006). 
 

Zapraszamy  
na 

bezpłatne  
spotkania/koncerty/recitale 

!!! 
 

Wójt Gminy Krasnosielc i Gminny Ośrodek 
Kultury w Krasnosielcu serdecznie zapraszają 
na „Kulturalne wieczory” w GOK. W ra-
mach tego działania odbędą się trzy koncerty 
dofinansowanych ze środków Samorządu Wo-
jewództwa Mazowieckiego, dlatego nie pobie-
ramy opłat za wejście. Ilość miejsc jest ograni-
czona. Zapraszamy do zajmowania miejsc 
z wyprzedzeniem czasowym. Nie prowadzimy 
rezerwacji. Spotkania będą odbywały się 
w niedziele, na sali widowiskowej w GOK. 
 
 
WIECZÓR ROSYJSKI 
 
29 września 2019r. godz. 15 
koncert  
Andrzeja Koryckiego  
i Dominiki Żukowskiej  
 
WIECZÓR WŁOSKI 
 
13 października 2019r. godz. 15 
Koncert  
Roberto Zucaro 
 
WIECZÓR BIAŁORUSKI 
 
20 października 2019r. godz. 15 
Koncert zespołu  
PRYMAKI 
 

 
Beata Heromińska 
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Czy nam ubyło lat??? 
 

No i co Wy na to, Drodzy Czytelnicy? Do 
któregokolwiek z mediów by nie zajrzał, to 

wszędzie znajdujemy 
informację, że jedną 
wiosnę już mamy na 
własnym, polskim po-
dwórku a druga już się 
do nas szybko zbliża.  

Ta pierwsza, to Wio-
sna, którą przytargał do 

nas swoją polityczną siłą i charyzmą, niedawny 
gospodarz miasta - Robert Biedroń. Drugą 
wiosnę, której co roku oczekujemy z utęsknie-
niem, dostarcza nam, nasza wspólna matka Na-
tura, już 21 marca. Jest jeszcze i trzecia wio-
sna, pod którą się podszywają wszystkie, obec-
nie istniejące polityczne partie, kluby, organi-
zacje oraz jednostkowe osoby, które (teore-
tycznie) nie są z nikim ani z niczym związane.  

Oprócz polityki, z którą związać się można 
niechcący lub przypadkowo albo posiadać za-
miłowanie do niej już od urodzenia. Od uro-
dzenia, jeżeli się ma korzenie 
polityczne i jego DNA, 
odziedziczone po swoich 
przodkach, lub po ich mająt-
kach. Te majątki uświadamia-
ją dziedzicom, jak szybko 
można zdobyć władzę i przy 
jej pomocy, to swoje dzie-
dzictwo pomnożyć. I również 
je przekazać swoim potom-
kom. Widzimy i słyszymy 
o tym bez przerwy, ale nie 
wszyscy z nas potrafią to zro-
zumieć. Wieści o tych dzie-
dzictwach naszych współcze-
snych polityków, są nam po-
dawane w formie informacji o 
aferach, skandalach, korup-
cjach i dlatego nie wiemy do 
końca, czy te zdobyte majątki, 
tym politycznym dziedzicom 
się należały - czy nie. Niektórzy z nich, bardzo 
nam znani, uważają, że „To wszystko im się po 
prostu należało…”, i kropka! Ten otrzymany 
spadek będzie dla nich odskocznią, aby mogli 
sięgnąć po władzę wyżej i dzięki niej wyszar-
pać majątek (oczywiście, wg. rządzących, dla 
wszystkich Polaków!) już o wartości w skali 
międzynarodowej. Aby ten majątek zdobyć, 
chcą się dostać do parlamentu Unii Europej-
skiej, rozbić ją od środka i... zniszczyć! Tym 
samym, jako już najsilniejsi, mogą zostać jej 
jedynymi spadkobiercami!!! A są w tym do-
brzy! Mają już swoje bogate, 3-letnie doświad-
czenie, wyniesione z naszego, polskiego po-
dwórka.  

O Matko Boska! Mam nadzieję, że ten horror 
tylko mnie się śni! UE nie da się  rozbić tym 
cwaniakom i będzie żyła, wraz ze swymi 
członkowskimi dziećmi, długo, dostatnio 
i szczęśliwie. Tak grzebiąc w tej naszej poli-
tycznej genealogii, można zauważyć, że nie-
którzy nasi współcześni politycy, są związani 
z tymi słynnymi, wyszukanymi w historii 
"przodkami", tylko reklamowo i politycznie. 
Nie fizycznie i nie ideologicznie. Chcą oni tyl-
ko, wyszukaną po tych "przodkach" sławę i pa-
triotyzm, przykleić do siebie, co dodało by im 
blasku i charyzmy. A tej, niestety, prawie całej 

naszej politykierii brakuje. Dlatego z tą trzecią 
wiosną, idzie „pełną parą” wszechpolityczna 
kampania wyborcza, przed zbliżającymi się 
wyborami posłów do parlamentu europejskie-
go. Ta trzecia wiosna niesie wraz ze sobą, poli-
tyczne burze afer wraz z ich grzmotami i ule-
wami pomyj, którymi można zalać i zatopić 
niewygodnych przeciwników. Można również 
zamazać nimi swoje własne afery, skandale 
i stanąć do tych wyborów prawie „na czysto”! 
Kiedy zdobędzie się władzę, wyczyści się 
wszystko. Na błysk! Dzisiaj, ta cała współcze-
sna politykieria przytula się do tej wiosny, 
gdyż z każdego jej zakątka, gdzie już dotarła, 
słychać słowa, „zapożyczone” z piosenki, którą 
śpiewała cała Polska w moich młodych latach. 
A śpiewaliśmy wówczas wszyscy (przepra-
szam, jeśli robię błędy, ale pamięć już mnie 
czasami zawodzi): ,,Wiosna! Znów nam ubyło 
lat! Wszystko rośnie wkoło...” itd. itd.  

Co nam rośnie wkoło, to widać. Przyroda 
rozkwita, rosną dzieci, rosną domy (chociaż, 
nie dla wszystkich rodziców i dzieci), rosną 
ceny, rosną długi... Te ostatnie wiosenne wzro-

sty, najszybciej zauważają ci, którzy najbar-
dziej je odczuwają, czyli najbiedniejsi. Do tej 
„elity” należy w Polsce jeszcze wiele społecz-
nych i zawodowych sektorów.  

Wracam jeszcze do tych „zapożyczonych” 
przez politykierię słów - „znów nam ubyło lat”. 
Cóż te słowa oznaczają dzisiaj? Kiedyś, 
w młodości, ubywało nam lat do zdobycia do-
rosłości, czyli „osiemnastki”, do zakończenia 
szkoły, służby wojskowej itd. itd. Chciało się 
szybko dorosnąć i wziąć losy swojego życia we 
własne ręce! A dzisiaj?! Kiedy już zaczynamy 
wiekowo przerastać swoją dorosłość i zaczy-
namy się szybko zbliżać do emerytury, to 
o ubytku jakich lat, śpiewają wokół nas, wszy-
scy politycy?! Czy będzie nam ubywać lat 
oczekiwania na sezon emeryta? Czy też, będąc 
już emerytem lub rencistą, szybko nam ubędzie 
lat, aby osobiście stanąć przed Sądem Osta-
tecznym? Wszyscy emeryci, wierzący czy atei-
ści, muszą usilnie prosić swego Stwórcę, aby 
ten Sąd Ostateczny nie był odzwierciedleniem 
Sądu Najwyższego, który funkcjonuje obecnie 
na naszym polskim, ziemskim padole. Łez już 
tu nie dodaję, ale płynęły by one z nieba stru-
mieniem, gdyby prawo i sprawiedliwość nie-
biańska, była odpowiednikiem ziemskiego 
Prawa i Sprawiedliwości! Czego, wołajmy 
wszyscy, łącznie z niewierzącymi: „Nie daj 

Boże”!!! Ale ten strach dotyczy tylko nas eme-
rytów i rencistów. Po kampanii i wyborach, 
ziemskiej politykierii dziadki już nie obchodzą. 
A partyjna Wiosna, ze swoich szeregów i poli-
tyki parlamentarnej, już chce się szybko po-
zbyć, nawet przed wyborami, wszystkich dzia-
łaczy w wieku prehistorycznych mamutów 
i dinozaurów. Chcą, żeby ich miejsca mogli za-
jąć młodzi. Tutaj, niektórym działaczom-
weteranom, też lat by ubyło. Ale lat ich dalszej, 
politycznej działalności. Do niedawna, ta dzia-
łalność była umiejscowiona po obu stronach 
politycznej barykady. Dzisiaj, tę barykadę za-
stąpiło nam RONDO wyborcze. Jego centralną 
wysepkę, pełną władzy i skarbów, strzeże 
większość rządząca, która ją otacza. Wokół 
niej krążą również, wszyscy działacze opozy-
cyjni. Znajdując jakąś lukę po działaczach rzą-
dzących, którym „ubyło lat” ich rządzenia po 
wiosennych, burzliwych aferach, wskakują na 
ich miejsce. Niektórzy z tych opozycjonistów, 
którym się to udało, rozpychają się wśród rzą-
dzących łokciami, aby wciągnąć za sobą swo-
ich partyjnych kolegów. Ale są wśród nich 
i tacy, którzy przytulając się do rządzących, 
otrzymują od nich intratną posadkę z wysepki 
władzy i siedzą cicho... Dla nich, żadne pienią-
dze nie śmierdzą... A wyborcy, niestety, ten 
smród czują, bo przedwyborcza licytacja dzia-
łaczy politycznych trwa! Do tego politycznego 
ronda doprowadza wiele polityczno-
dojazdowych dróg i dróżek. Dzięki nim, do ob-
jazdu tego ronda, może dołączyć się polityczna 
zbieranina wszelakiej maści. Od najmniejszych 
- do największych. Ani jeden z nich, nie ma 
w głowie żadnego pomysłu na jakiś konkretny 
projekt, który stawiał by Polskę i jego obywa-
teli w dużo lepszej pozycji od tej, w jakiej 
znajdujemy się teraz wszyscy. Ale wszystkim 
politykom, krążącym wokół tego ronda wła-
dzy, kręci się  już we łbach... Więc jak oni mo-
gą coś wymyślić... Wśród nich znajdują się, 
polityczne ,,motylki", jak ich nazywam. Te 
motylki, włączające się do ronda wyborczego, 
siły polityczne uznają... za kwiatki! Dlatego 
przeskakując z jednego kwiatka na drugi, pró-
bują osiąść na tym największym, który ma 
w sobie najwięcej siły i finansowego nektaru. 
Daje im to większą szansę, aby dostać się na tę 
wymarzoną wyspę skarbów i władzy. Kiedy 
tam się już dostaną, to usiądą wraz z wszyst-
kimi zwycięzcami wokół zdobytego skarbu 
i podzielą go tak, aby jego część otrzymał każ-
dy z nich! Pozostałą resztę, jeśli coś tam zosta-
nie, rozdzieli się wśród wszystkich Polaków... 
Jak ten podział naszego naRONDOwego skar-
bu będzie wyglądał - już niedługo się dowie-
my. Chyba, że ta kampanijno-wyborcza wiosna 
będzie zbyt burzliwa, a jej pioruny i błyskawi-
ce doprowadzą do zbyt dużego ubytku naszych 
emeryto-rentalnych lat. Wtedy, efektu tych po-
działów, możemy już nie doczekać... Czego 
żadnemu z Czytelników i wyborców - tym ra-
zem - nie życzę! Czyli, do miłego spotkania, 
już po podziale! Jeśli wszystkim z nas, będzie 
jeszcze miło! 

 
126p-Nick,  

rys. Tomasz Bielawski 
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