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CO NAS CZEKA? 

 

20 WRZEŚNIA 2018 
 

DUMNI Z POLSKOŚCI 

Taki tytuł nosi wspólne przedsię-
wzięcie wójta gminy Jerzego Hu-
mięckiego, radnych, sołtysów, 
parafii, jednostek OSP oraz na-
uczycieli ze szkół podstawowych 
w całej gminie, które upamiętni 
stulecie niepodległości Polski. 
Cykl wydarzeń składających się 
na tę uroczystość spina nazwa 
„Dumni z polskości”. Będzie to 
wspólne świętowanie jednej z 
najważniejszych polskich rocznic 
w historii XXI wieku.  

Więcej na temat planowanej 
uroczystości będzie można zna-
leźć wewnątrz tego numeru KRZY-

NICY. 

14 PAŹDZIERNIKA 2018 
 

DZIEŃ  
EDUKACJI NARODOWEJ  

 

Tradycyjne święto  nauczycieli 
będzie miało w tym roku nieco 
inny wymiar. Nie tylko dlatego, 
że wypadnie w niedzielę i szkoły 
będą musiały organizować oko-
licznościowe akademie w innych 
terminach. Wyjątkowe to święto 
będzie zwłaszcza w dawnym gim-
nazjum w Krzynowłodze Małej — 
po raz ostatni bowiem święto-
wać z bracią szkolną będą gimna-
zjaliści. W czerwcu przyszłego 
roku ten ostatni rocznik gimna-
zjalny przejdzie już do historii.  

21 PAŹDZIERNIKA 2018 
WYBORY SAMORZĄDOWE 

W trzecią niedzielę października 
odbędą się najbardziej skompli-
kowane wybory w całym cyklu 
wyborczym w naszym kraju. Pod-
czas jednego głosowania ustali-
my nowe składy rad gmin, po-
wiatów,  wojewódzkich, a także 
wybierzemy wójtów, burmi-
strzów i prezydentów miast.  

Wybory odbywać się będą w 
tradycyjnych lokalach wybor-
czych i trwać będą od 7.00 do 
21.00.   

WSTĘPNIAK 

SŁOWO WÓJTA! 

Szanowni Państwo! 

Ten rok jest w historii naszego kraju wyjątkowy. 

W końcu możemy – jako Polacy – świętować 

stulecie niepodległości. Wolności, o którą ubie-

gali się nasi przodkowie. Nie tylko gdzieś daleko 

w Warszawie, Poznaniu czy Krakowie. Także tu, 

na naszej rodzinnej ziemi. Wiemy ze źródeł histo-

rycznych, że także nasze ziemie wydały żołnierzy 

walczących w szeregach Polskiej Organizacji Woj-

skowej, która przyczyniła się do wywalczenia 

upragnionej wolności w 1918 roku. 

Jestem wręcz zaszczycony tym, że jako wójt gmi-

ny będę miał okazję składać hołd tym, którzy o tę 

wolność walczyli i ją wydarli. Wszystkim pokole-

niom, które budowały nasz kraj — Polskę.  

Dlatego cieszę się z koncepcji, którą opracowali 

nauczyciele historii szkoły podstawowej z Krzy-

nowłogi Małej, by utworzyć na terenie gminy 

Aleję Chwały. Aleję, która będzie przypominać 

nam, naszym dzieciom i wnukom, że Polska była i 

jest krajem wielkim. Mającym swoją historię i 

przeżywającym wzniosłe chwile, jak choćby zwy-

cięstwo pod Grunwaldem z 1410 roku czy wielka 

wiktoria na przedpolach Warszawy z 1920 roku, 

zwana „Cudem nas Wisłą”. 

Dlatego już niebawem, 20 września, będziemy 

mogli sobie o tym przypomnieć. Już teraz w imie-

niu inicjatorów i organizatorów zapraszam na 

wydarzenie, które nazwaliśmy wspólnie „Dumni 

z polskości”. We wskazanym dniu wspólnie doko-

namy odsłonięcia 13 głazów, na których znajdą 

się tablice upamiętniające doniosłe wydarzenia z 

całego tysiąclecia historii Polski. Będzie to pierw-

sze i jedyne takie miejsce w całym powiecie prza-

snyskim, dlatego już możemy czuć się dumni z 

tego pomysłu i jego realizacji. 

Co więcej, będzie to wspólna praca całej społecz-

ności. Poszczególne tablice zostaną przygotowa-

ne przez sołectwa i radnych, którzy podjęli się 

trudu przygotowania i sfinansowania tego dzieła. 

Podczas uroczystości odsłaniania kolejnych tablic 

to młodzi mieszkańcy sołectw będą opowiadać o 

najważniejszych wydarzeniach z historii naszego 

kraju. Szkoły z naszego terenu przygotują zestaw 

wydarzeń upamiętniających te chwile. Dlatego 

będziemy świętować to wspólnie. 

Widzę coś symbolicznego w tym 

wydarzeniu, w którym za chwilę 

weźmiemy udział. Na co dzień jako 

Polacy nie zawsze potrafimy ze 

sobą dyskutować, często się spie-

ramy. Kiedy jednak chodzi o tak 

ważne wydarzenie, jak uczczenie 

stulecia niepodległości – potrafimy 

spotkać się w jednym miejscu i 

mówić jednym głosem. 

Mam nadzieję, że tę jedność uda 

nam się uzyskać także przy urnach 

wyborczych. Wszak już za kilka 

tygodni czekają nas wybory samo-

rządowe. Nie chcę pisać, że wszy-

scy musimy głosować na jedną 

osobę – przecież mamy demokra-

cję. Ale wierzę, że będziemy potrafili dokonywać 

mądrych wyborów. Takich, które będą dobrze 

rzutować na kolejne pięć lat naszego życia w 

małej ojczyźnie. 

Nie ukrywałem, że zamierzam ubiegać się o re-

elekcję. I poddać się ocenie wyborców. W tej 

kadencji poznałem trud pracy samorządowej. 

Udało mi się w tym czasie wyciągnąć gminę z 

milionowej zapaści finansowej. Zgodnie z obiet-

nicami ruszyliśmy z inwestycjami, które są nam 

niezbędne. Ukończyliśmy modernizację hydro-

forni. Zdobyliśmy spore dotacje na remonty 

dróg. Pozyskaliśmy finanse na innowacyjne pro-

jekty łączące ekologię z potrzebami infrastruktu-

ry. Za chwilę rozpoczniemy budowę pierwszego 

boiska sportowego z prawdziwego zdarzenia, 

które z czasem zmieni się w stadion sportowy. 

Jestem też gotowy dokończyć prace już rozpo-

częte. Jestem dumny z tego, co udało mi się zre-

alizować. Razem z radnymi, sołtysami, mieszkań-

cami. Możemy iść dalej tą drogą. Tak, byśmy za 

kolejne pięć lat mogli znaleźć się w gminie jesz-

cze piękniejszej, ale i stabilnej finansowo. Takiej, 

której życzyłbym sobie i wszystkim mieszkań-

com.   

Jerzy Humięcki, Wójt Gminy Krzynowłoga Mała 



Kto nie chciałby, żeby w 

jego gminie były piękne 

asfaltowe drogi, zadba-

ne szkoły, sprawnie 

działający wodociąg i 

przynajmniej jedno 

miejsce do uprawiania 

sportu — boisko, tor 

rowerowy itd. Piękne to 

życzenia i jakże często 

powtarzane przed wy-

borami.  

Jednak za każdą inwe-

stycją stoją wydatki z 

budżetu gminnego.  

A ten nie jest z gumy. 

Jego znaczną część sta-

nowią dotacje rządowe. 

Tyle tylko, że nie można ich wydawać ot tak so-

bie. Wiele z tych środków jest przeznaczonych na 

konkretne potrzeby, jak choćby świadczenie  

500+, które jest wypłacane właśnie z kasy gmin-

nej. Tyle tylko, że nie z pieniędzy gminnych,  

a rządowych.  

Na ogół więc gminy mają do wyboru dwie ścież-

ki: albo zwiększenie dochodów własnych, albo 

też pożyczki zewnętrzne. Ten pierwszy sposób 

jest niepopularny — trzeba bowiem np. zwięk-

szać podatki. Dlatego szybszy jest sposób drugi. 

Tyle tylko, że jest to sposób bardzo zdradliwy. O 

czym możemy przeko-

nać się na własnej skó-

rze. 

Miłe złego początki 

Na podanych wykresach 

prezentujemy wzrost 

zadłużenia w naszej gmi-

nie w ostatnich latach. 

Jeszcze w 2007 roku 

stan zadłużenia z tytułu 

zaciągniętych kredytów 

wynosił dokładnie 0 

złotych. W połowie po-

przedniej kadencji, w 

2012 roku, wynik ten 

wynosił ponad  

8 mln 243 tys zł. Na wykresie nr 1 widać więc 

wyraźnie, jaki skok w zadłużeniu zaliczyła gmina 

w ciągu zaledwie jednej kadencji. Zatem zadłuży-

liśmy się bardzo szybko. Kłopot w tym, że kredy-

ty zostały wykorzystane na konkretne działania 

w jednym roku. A dług został na lata… 

Charakterystyczne jest to, że także pozostałe 

zobowiązania finansowe — np. zapłata za faktury 

z opóźnionym terminem płatności — wzrosła 

znacząco po roku 2012. Dlatego łączne zadłuże-

nie w połowie poprzedniej kadencji wyniosło 

niemal 9,7 mln złotych!!! 

AKTUALNOŚCI 

 

AKTUALNOŚCI  
WYBORCZE 

Już 21 października odbędą się 
wybory samorządowe, podczas 
których wybierzemy nowe wła-
dze gminne, powiatowe i woje-
wódzkie. Samo głosowanie jest 
jednak poprzedzone innymi 
czynnościami, które mogą oka-
zać się istotne dla samych miesz-
kańców gmin, w tym również 
naszej.  

Oto więc skrócony kalendarz 
wyborczy  

 do dnia 17 września  

do godz. 24:00 – zgłaszanie 

terytorialnym komisjom wy-

borczym list kandydatów na 

radnych, odrębnie dla każde-

go okręgu wyborczego dla 

wyborów do rad gmin, rad 

powiatów, sejmików woje-

wództw  

  do dnia 21 września – poda-

nie do publicznej wiadomości, 

w formie obwieszczenia, in-

formacji o numerach i grani-

cach obwodów głosowania 

oraz siedzibach obwodowych 

komisji wyborczych, w tym o 

lokalach przystosowanych do 

potrzeb osób niepełnospraw-

nych oraz o możliwości głoso-

wania korespondencyjnego 

przez wyborców niepełno-

sprawnych i możliwości głoso-

wania przez pełnomocnika 

 do dnia 21 września – zgła-

szanie kandydatów na człon-

ków obwodowych komisji 

wyborczych 

 do dnia 26 września – przy-

znanie przez PKW jednolitych 

numerów dla list tych komite-

tów wyborczych, które zareje-

strowały listy kandydatów co 

najmniej w połowie okręgów 

w wyborach do wszystkich 

sejmików województw 

 do dnia 26 września do godz. 

24:00 – zgłaszanie gminnym 

komisjom wyborczym kandy-

datów na wójtów, burmi-

strzów i prezydentów miast 

do  

AKTUALNOŚCI Z GMINY 

DŹWIGNĘLIŚMY CIĘŻKI BAGAŻ  
 

Inwestycje przygotowywane w samorządach to nie tylko możliwość pozyskiwania 
środków z zewnątrz. To także rozsądne gospodarowanie długiem publicznym. 
Pożyczki zaciągnięte w jednym roku mogą bowiem obciążać budżet w przyszłości. 
Tego niestety doświadczamy w naszej gminie: długi z poprzednich lat dają nam 
się we znaki do dzisiaj.  
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Zobowiązania pozostałe
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Kredyty i pożyczki

Wykres nr 1 — Wysokość kredytów i pożyczek zaciągniętych łącznie 
przez Gminę w latach 2007—2018 r. (I półrocze) 

Wykres nr 2 — Zobowiązania inne gminy  
w latach 2007-2018 (I półrocze) 



Na więcej gmina nie mogła sobie już pozwolić. 

Zgodnie z przepisami, dług gminy nie może być 

wyższy niż 60% jego całego budżetu. I w 2012 

roku uderzyliśmy głową o ten pułap. Więcej za-

dłużać się już nie mogliśmy.  

Kredyt na raz, spłata — na lata 

Dobrze inwestowane kredyty mogą się szybko 
zwrócić. To wiedzą rolnicy czy przedsiębiorcy.  

Ale kredyty gminne nie są inwestycją ze zwrotem 

kapitału. Dlatego trzeba dobrze policzyć, zanim 

się taki dług zaciągnie.  

Niestety, już od 2011 roku zadłużenie gminy 

utrzymywało się na rekordowym poziomie. Na 

dobrą sprawę zaczyna spadać dopiero od 2015 

roku, od początku nowej kadencji samorządowej. 

Cięcia budżetowe, obniżenie sobie pensji przez 

wójta Jerzego Humięckiego, zmniejszenie diet 

radnych na całą kadencję, rygorystyczna polityka 

budżetowa dają wreszcie efekt. Wykresy nr 3 i 4 

pokazują, że udało się wreszcie opanować spiralę 

zadłużenia. Ale wysokim kosztem. Zwłaszcza po-

niższe zestawienie pokazujące dynamikę przyro-

stu zadłużenia udowadniają, że polityka zaciśnię-

tego pasa przynosi efekty. Jednak skok zadłużenia 

z lat 2008-2012 był na tyle duży, że do dzisiaj ma-

my z tym problem. 

Niebezpieczne długi 

Dlaczego jednak zadłużenie jest niebezpieczne? 

Oto prosty przykład: od 2014 roku można zdobyć 

wiele środków unijnych na projekty, które pozwa-

lałyby nam rozwijać np. działania innowacyjne. 

Choćby panele fotowoltaiczne, działania związane 

z cyfryzacją samego Urzędu Gminy, e-usługi….  

 

Na żaden z tych projektów nie można było sobie 

jednak pozwolić, gdyż Unia wymagała dość du-

żych wkładów własnych. A tych w budżecie gmin-

nym najzwyczajniej nie było. Dlaczego? Winy na-

leży poszukiwać w polityce finansowej gminy pro-

wadzonej do 2014 roku. Gdyby nie zadłużenie 

odziedziczone po poprzednich latach, moglibyśmy  

z powodzeniem aplikować o nowe fundusze. Nie 

było jednak szans ze względu na czapę zadłużenia 

z lat poprzednich, która była bardzo wysoka do 

2014 roku.  

Albo inny przykład. Znaczące środki na inwestycje 

gminne znajdują się w Narodowym i Wojewódz-

kim Funduszu Ochrony Środowiska. Można z tego 

źródła otrzymać atrakcyjne dofinansowanie — 

dawniej były to choćby pożyczki, które w połowie 

były umarzalne. I chętnie byśmy skorzystali  z ta-

kich rozwiązań, gdybyśmy mogli… Wysokie zadłu-

żenie blokowało nam zaciąganie kolejnych poży-

czek, nawet tak atrakcyjnych. Po prostu stracili-

śmy możliwość elastycznego gospodarowania 

długiem. 

Pewne jest zatem jedno: zadłużenie z poprzed-

nich kadencji samorządowych przyczynia się do 

utrudnień w inwestycjach bieżących. Opanowanie 

spirali zadłużenia w 2015 daje nam jednak szanse. 

Nie jest to proces szybki — bo w finansach nic nie 

dzieje się samo. Skoro jednak od trzech lat gmina 

jest wypłacalna, od trzech lat na bieżąco są regu-

lowane płatności, pozyskuje nowe środki (o czym 

więcej na kolejnych stronach) — to zbliżająca się 

kadencja daje nam wreszcie szansę na skok ilo-

ściowy i jakościowy.  

Liczby nie kłamią. Nasza gmina 4 lata temu bory-

kała się z ogromnym długiem. Ale dźwignęliśmy 

ten bagaż. Choć trzeba było na to sporo czasu.     

AKTUALNOŚCI Z GMINY 

AKTUALNOŚCI 

 

 
AKTUALNOŚCI  
WYBORCZE CD. 

 

 do dnia 1 października – 
powołanie przez komisarza 
wyborczego obwodowych 
komisji wyborczych; sporzą-
dzenie spisów wyborców w 
urzędzie gminy 

 od dnia 6 października do 
dnia 19 października 
do godz. 24:00 – nieodpłat-
ne rozpowszechnianie w 
programach publicznych 
nadawców radiowych i tele-
wizyjnych audycji wybor-
czych przygotowanych 
przez komitety wyborcze 

 do dnia 8 października – 
rozplakatowanie obwiesz-
czeń: a) terytorialnych ko-
misji wyborczych o zareje-
strowanych listach kandy-
datów na radnych, b) gmin-
nych komisji wyborczych o 
zarejestrowanych kandyda-
tach na wójtów, burmi-
strzów i prezydentów 
miast,  

 do dnia 12 października – 
składanie wniosków o spo-
rządzenie aktu pełnomoc-
nictwa do głosowania 

 do dnia 16 października – 
składanie przez wyborców 
wniosków o dopisanie ich 
do spisu wyborców w wy-
branym obwodzie głosowa-
nia na obszarze gminy wła-
ściwej ze względu na miej-
sce ich stałego zamieszka-
nia 

 w dniu 19 października 
2018 r. o godz. 24:00 – za-
kończenie kampanii wybor-
czej 

 w dniu 20 października – 
przekazanie przewodniczą-
cym obwodowych komisji 
wyborczych spisów wybor-
ców 

 w dniu 21 października 
godz. 7:00–21:00 –  
głosowanie 

 

 

Wykres nr 3 — Zadłużenie ogółem Gminy Krzynowłoga Mała w latach 2007-2018 (I półrocze).  
W tej kadencji udało się zredukować dług samorządu o ponad 2 mln złotych.  



Oto garść informacji ze sprawozdań budżeto-
wych, które były weryfikowane przez Regionalną 
Izbę Obrachunkową. Nie są więc to kwoty wymy-
ślone przez polityków, ale twarde dane ekono-
miczne.  

Każdego roku tej kadencji wydatki na inwestycje 
gminne oscylowały wokół kwoty przynajmniej 
pół miliona złotych. Najtrudniejszy był pod tym 
względem rok 2016, kiedy nie udało się przekro-
czyć wspomnianej kwoty, jednakże już rok póź-
niej wydatki sięgnęły niemal miliona złotych. To 
efekt stabilnej gospodarki finansowej i zbilanso-
wania budżetu, który był bardzo rozchwiany jesz-
cze w roku 2014.  

Dlatego im dłużej trwała kadencja, tym więcej 
zadań udało się realizować wójtowi.  

Teraz przypomnimy to, co udało się zrealizować 
w poszczególnych latach: 

ROK 2015: 

 remont budynku Publicznego Gimnazjum w 
Krzynowłodze Małej — ponad 52 tys. zł 

 uporządkowanie terenu świetlicy wiejskiej w 
Chmieleniu Wielkim — ponad 36 tys. zł 

 dofinansowanie świetlicy wiejskiej w Świnia-
rach — niemal 27 tys. zł 

 budowa placu zabaw w Czaplicach Bąkach — 
ok. 23 tys. zł 

 

ROK 2016 

 modernizacja kotłowni na terenie gminy — 
ok. 90 tys. zł (w tym 64 tys. zł dofinansowania 
z WFOŚiGW) 

 termomodernizacja budynku szkoły w Ulato-
wie-Adamach (etap I) — ok. 46 tys. zł 

 Termomodernizacja budynku świetlicy wiej-
skiej w Świniarach (etap I) — ok. 30 tys. zł 

 budowa instalacji odnawialnych źródeł ener-
gii (zadanie realizowane w partnerstwie z 
gminą Jednorożec) — ok. 30 tys. zł 

 Rozbudowa oświetlenia ulicznego — 14 tys. zł 

 

 

 Zakup samochodu gminnego na potrzeby 
gospodarki komunalnej na terenie gminy 

(uniknięcie wynajmowania sprzętu do prac 
porządkowych) — 9 tys. zł 

ROK 2017 

 Modernizacja stacji uzdatniania wody w Krzy-
nowłodze Małej (więcej informacji obok) -  
koszt wyniósł niemal 700 tys. zł rozłożony na 
dwa lata 

 Modernizacja drogi gminnej w miejscowości 
Ulatowo-Czerniaki — ok. 140 tys. z czego 63 
tys. zł pozyskanej dotacji z Urzędu Marszał-
kowskiego 

 Modernizacja drogi gminnej w miejscowości 
Chmielonek — 130 tys. zł, z czego 63 tys. po-
zyskanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego 

 Modernizacja kotłowni grzewczych na terenie 
gminy — ok. 63 tys. zł (w tym niemal 45 tys. 
zł dofinansowania z WFOŚiGW) 

 Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie 
gminy — ok.. 32 tys. zł 

 Termomodernizacja budynku świetlicy wiej-
skiej w Świniarach (etap II) — ok. 20 tys. zł  

 Dofinansowanie zakupu samochodu policyj-
nego na potrzeby funkcjonariuszy chronią-
cych gminę — 10 tys. zł 

 Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-
sportowych w wybranych sołectwach przez 
budowę altan — prawie 9 tys. zł 

 Budowa ogrodzenia przy szkole podstawowej 
w Ulatowie-Adamach — ponad 5 tys. zł 

 Zakup bramy garażowej na potrzeby Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Krzynowłodze Małej — 
5 tys. zł 

 Ogrodzenie boiska gminnego na terenie miej-
scowości Ożumiech — niemal 5 tys. zł 

Warto zaznaczyć, że wskazane inwestycje są tyl-
ko wybranymi działaniami prowadzonymi w kon-
kretnym roku. Zestawienia nie uwzględniają pra-
cy bieżącej, która także wymagała odpowiednich 
nakładów finansowych.  

Wskazanie na rok 2017 jest tu znaczące — od 
tego roku, po uregulowaniu spłaty zadłużenia, 
możemy realizować coraz więcej potrzeb miesz-
kańców. Trend jest kontynuowany, o czym moż-
na przeczytać w tym numerze KRZYNICY. 

 

INWESTYCJE 

INWESTYCYJNA KADENCJA 

Mijająca kadencja samorządowa okazała się czasem zaskakująco dużej liczby inwestycji, 

nawet jeśli weźmiemy pod uwagę sytuację finansową z końca 2014 roku. Startowaliśmy 

z ogromnym deficytem budżetowym i wyrokami sądowymi nakazującymi spłatę zadłuże-

nia. Jeśli jednak spojrzymy wstecz — okazuje się, że było naprawdę dobrze.   

AKTUALNOŚCI 

 

 

ZDOLNE UCZENNICE  
Z FINANSOWYM 

WSPARCIEM 
 

Wiosną tego roku w Szkole Pod-
stawowej w Krzynowłodze Małej 
odbyła się debata o bezpieczeń-
stwie pt. „Narkotyki, dopalacze – 
nie tędy droga”. W jej trakcie 
odbyła się także ważna uroczy-
stość dla dwóch niezwykłych 
uczennic: Kasi Jeryng z klasy IIb 
gimnazjum i Natalii Bober z klasy 
VII. Dziewczynki zostały wyróż-
nione przez dyrekcję szkoły, a 
także wójta Jerzego Humięckiego 
i księdza proboszcza Jacka Wicho-
rowskiego. 

Wójt Jerzy Humięcki, składając 
gratulacje dziewczynkom i ich 
rodzicom, obecnym na sali, pod-
kreślał wiele walorów młodych i 
zdolnych uczennic. Mówił m.in., 
że Kasia i Natalka wyróżniają się 
nie tylko wiedzą, lecz także zaan-
gażowaniem w życie środowisku. 
Mają czas na naukę, pracę spo-
łeczną, uprawianie sportu i rozwi-
janie własnych zainteresowań. 

Doceniając pracę i zaangażowa-
nie dziewcząt, wójt Jerzy Humięc-
ki ufundował dla Kasi sportowe 
stypendium. Natomiast ks. Jacek 
Wichorowski wystąpił do Funda-
cji Dzieło Nowego Tysiąclecia o 
stypendium dla Natalii.1 

Wójt wręcza nagrody  
zdolnym uczennicom 

Stypendystki —  
duma całej gminy 



Jesienią 
2014 roku 
stan jakości 
wód w wo-
dociągu z 
ujęcia w 
Krzynowło-
dze Małej 
budził stałe 
zastrzeże-
nia. Nie 
tylko sa-
mych miesz-
kańców – 
także Po-
wiatowej 
Stacji Sani-
tarno-
Epidemiolo-
gicznej. Nic 
jednak dziwnego, skoro remont stacji był odwle-
kany, a przestarzałe filtry pracowały z coraz 
mniejszą wydajnością. Groziło to nawet zamknię-
ciem stacji przez służby Sanepidu. 

Dlatego od samego początku kadencji wójt Jerzy 
Humięcki naciskał na przeprowadzenie gruntow-
nej modernizacji hydroforni. Na przeszkodzie sta-
nął jednak brak pieniędzy i niedobory finansowe, 
które pozostały po latach wcześniejszych. Dodat-
kowo nie było już szans na pozyskanie środków 
unijnych. 

Stąd też powstał pomysł na podzielenie inwestycji 
na dwa etapy. Wójtowi udało się też pozyskać 
środki krajowe – z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wod-
nej. Dlatego w 2016 
roku przystąpiono 
do opracowania 
dokumentacji pro-
jektowej. 

Prace budowlane 
zakończono w grud-
niu 2017 roku. Po 
kompleksowych 
badaniach Powiato-
wej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w 
marcu 2018 roku 
Gmina uzyskała peł-
ną przydatność wo-
dy do spożycia. Dzię-

ki temu 
mieszkańcy 
mogli odczuć 
znaczną róż-
nicę w jako-
ści, ale też i 
ilości wody. 
Sprawne filtry 
nie powodo-
wały opóź-
nień w jej 
wydobywaniu 
i dystrybucji 
do gospo-
darstw domo-
wych. 

Koszt wszyst-
kich prac wy-
niósł dokład-

nie 668999,98 złotych. Aż jedną trzecią tych wy-
datków udało się pokryć ze środków pochodzą-
cych z WFOŚiGW. Najważniejsze w tym wszystkim 
jest to, że do mieszkańców dostarczana jest woda 
spełniająca wszystkie parametry jakościowe, co 
było priorytetem Wójta od samego początku tej 
kadencji. 

Teraz pozostaje jeszcze remont samego budynku 
stacji oraz budowa zbiornika retencyjnego o po-
jemności co najmniej 100 m3. Ma to zapewnić 
nieprzerwane dostawy wody w trakcie najwięk-
szego poboru, szczególnie w okresach letnich. 
Trwają już przygotowania do realizacji drugiego z 
zaplanowanych etapów działania. 

AKTUALNOŚCI 

 
 

TRZYMAJMY KCIUKI 
ZA ROBERTA  

PIOTROWSKIEGO 

 
Robert Piotrowski — to młody 

mieszkaniec naszej gminy i jed-

nocześnie jeden z bardziej uta-

lentowanych sportowców wy-

wodzących się z Krzynowłogi 

Małej.  

Od kilku lat pan Robert jest 

członkiem przasnyskiego zespołu 

koszykarzy na wózkach Black 

Dragons, a także AKS OSW Olsz-

tyn. W tym sporcie odnosi coraz 

większe sukcesy.  

Są to na tyle znaczące osiągnię-

cia, że pan Robert został dostrze-

żony przez ogólnokrajowe wła-

dze piłki koszykowej na wóz-

kach. Pod koniec sierpnia nasz 

krajan został oficjalnie powołany 

do kadry Polski na Mistrzostwa 

Europy U-22 w Koszykówce na 

wózkach! 

To wielkie wyróżnienie zarówno 

dla niego samego, jak i dla całej 

gminy.  Dlatego trzymajmy kciu-

ki, by osiągnięcia zarówno indy-

widualne, jak i zespołowe pro-

wadziły go jak najwyżej.  

INWESTYCJE 

HYDROFORNIA DZIAŁA PEŁNĄ PARĄ 

To był jeden z priorytetów w tej kadencji samorządowej w Krzynowłodze Małej.  
I choć nie wszyscy mogą to zobaczyć, ogromna większość może poczuć… smakiem. 
Mowa oczywiście o modernizacji hydroforni w samej Krzynowłodze. Dzięki temu 
stan wody jest wreszcie dobry, a co ważniejsze – bezpieczny dla ludzi.  

Tak prezentuje się hydrofornia po remoncie 

Robert Piotrowski 



To, co najbardziej interesuje mieszkańców, jest najbliżej nich. 

I kiedy owo „coś” szwankuje, wymaga szybkiej naprawy. Nie 

ma się więc co dziwić mieszkańcom, że najbliższe im sprawy 

dotykają takich zjawisk jak drogi, wodociągi czy oświetlenie.  

Odpowiedzią na te problemy są podjęte działania urzędu z 

ostatnich miesięcy. Po raz kolejny udało się pozyskać środki z 

tzw. Programu FOGR z Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-

twa Mazowieckiego. Efekt? Proszę bardzo: kolejne ważne 

drogi gminne zyskały nowiutką nawierzchnię. Z pozyskanych 

środków wyremontowano drogę w miejscowości Grabowo za 

kwotę ok.. 190 tys. zł. Dodatkowo sporą część środków z wła-

snego budżetu udało się  przeznaczyć na kolejne odcinki. Dzię-

ki temu wykonano remont dróg z Gadomca-Jędryk do Gadom-

ca-Wyrak, a także drogę w miejscowości Romany-Sebory. Tyl-

ko te dwie drogi kosztowały ponad 120 tysięcy złotych. 

Warto zresztą przypomnieć, że tylko w 2017 roku udało się z 

pomocą Urzędu Marszałkowskiego  wyremontować dwie waż-

ne drogi gminne — jedną w Ulatowie-Czerniakach, drugą zaś w 

miejscowości Chmielonek. Na każdą z tych inwestycji pozyskali-

śmy po 63 tysiące złotych. Na ubiegłoroczne remonty wydaliśmy 

niemal 300 tysięcy złotych.  Zadaje to kłam wszelkim twierdze-

niom, że gmina nie potrafi zdobywać dofinansowania. Co wię-

cej, jest to sukces osób zaangażowanych w rozwój gminy, z wój-

tem na czele.  

Oczekiwania mieszkańców — co zrozumiałe — są większe. Ale 

przed gminami otwierają się nowe możliwości pozyskiwania 

pieniędzy, także ze środków rządowych, a nie tylko z Urzędu 

Marszałkowskiego.  Przygotowany przez rząd PiS program 

wsparcia samorządowego jest szansą także dla nas, by zdywer-

syfikować środki, z których będziemy mogli modernizować kolej-

ne kilometry dróg — nie tylko z myślą o naszych rolnikach, lecz 

także osób, które mogą w przyszłości poszukiwać dogodnych 

terenów inwestycyjnych.   

 

 

INWESTYCJE 

NOWE DROGI ZE WSPARCIEM  
Kolejny rok z rzędu Urząd Gminy Krzynowłoga Mała pozyskał środki na renowację odcinków dróg gminnych z tzw. 

Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. To środki  będące w dyspozycji Marszałka Województwa Mazowieckiego. I od 

dobrych kilku lat współpraca na tym polu układa się nader pozytywnie.   

Wójt Jerzy Humięcki tuż przed odbiorem drogi 

Prace szły pełną parą. Dosłownie i w przenośni 

Nowoczesne maszyny = nowoczesna droga 

I wreszcie jest efekt. Drogi jak nowe! 



INWESTYCJE 

W zasadzie nie ma roku, by w każdej ze szkół nie działo się w 

okresie letnim coś dobrego, co ułatwia funkcjonowanie tym 

placówkom. Także i w tym roku mieliśmy takie działania na 

rzecz każdej z placówek.  

Nie da się jed-

nak ukryć, że 

każda z nich 

marzy o czymś 

takim „ekstra”. 

Co pozwoliłoby 

nie tylko zaspo-

koić bieżące 

potrzeby, lecz 

także być po-

wodem do 

chwały przed innymi szkołami w powiecie. I wójt Jerzy Humięc-

ki postarał się takie coś przygotować.  

SP w Ulatowie-Adamach 

To szkoła, która w tegorocznym rozdaniu zgarnie najwięcej. Po 

pierwsze, w budżecie gminnym zarezerwowano niezbędne 

środki do tego, by wykonać tu remont elewacji. Była to niewąt-

pliwie bolączka  tej placówki. Dlatego od samego początku ka-

dencji ten problem leżał na stole wójta. I tylko inne inwestycje, 

które trzeba było wykonywać „na wczoraj”, odwodziły go od 

remontu szkoły.  

Wreszcie jednak nadszedł czas, kiedy to się zmieni. Stabilizacja 

finansowa gminy z jednej strony, a także brak w bliższym okre-

sie konkursów zewnętrznych na termomodernizację budynków 

użyteczności publicznej spowodował, że dłużej wójt nie chce 

już czekać. Właśnie rozstrzygnięto przetarg na te prace i jeszcze 

przed zimą szkoła zyska nową, piękną elewację.   

Co więcej, w okresie letnim ta placówka otrzymała dofinanso-

wanie na zakup wyposażenia niezbędnego do realizacji podsta-

wy programowej z przedmiotów przyrodniczych: biologii, geo-

grafii, chemii i fizyki. Środki pieniężne zostały pozyskane z 

oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018. 

Nowe wyposażenie pracowni dla uczniów klas V-VIII to m.in. 

mapy, tablica interaktywna, projektor, gry edukacyjne, mikro-

skopy, modele roślin i zwierząt, a także zestawy do przeprowa-

dzania doświadczeń. Będzie to wspierać rozwijanie kompeten-

cji przyrodniczych i umożliwi realizację podstawy programowej 

z biologii i geografii w klasach V-VIII oraz chemii i fizyki w kla-

sach VII-VIII.  

SP w Krzynowłodze Małej 

W największej ze szkół znajdujących się na terenie gminy udało 

się z kolei dokonać ważnej modernizacji dającej szansę tak 

młodszym, jak i starszym dzieciom. Dzięki wygospodarowanym 

środkom gminnym w szkole w Krzynowłodze Małej pojawi się 

nowoczesna pracownia komputerowa, która zastąpi dotych-

czas używany sprzęt.  

Nie da się ukryć, że w informatyce postęp jest ogromny. Dlate-

go nie można pozwolić,  by młode pokolenie nabywało umie-

jętności informatycznych na komputerach, które w życiu co-

dziennym wychodzą już z użycia. To dlatego podjęto decyzję o 

zakupie nowoczesnego sprzętu odpowiadającego na potrzeby 

epoki.  

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 30 tysięcy złotych. Dzięki 

wyłożeniu aż tak dużych środków 12 nowych stanowisk kom-

puterowych. Z nowej pracowni będą mogli korzystać uczniowie 

placówki już pod koniec września.  

Dodatkowo ze środków Rady Rodziców zostanie doposażona 

dotychczasowa pracowania komputerowa. Z konta Rady na ten 

cel wyasygnowano 3 tysiące złotych.  

SP w Romanach-Seborach 
 

Reforma edukacji niesie ze sobą wiele zmian – nie tylko mery-

torycznych, lecz także organizacyjnych. Taka sytuacja zaistniała 

również w Szkole Podstawowej w Romanach Seborach. Dwa 

dodatkowe oddziały (klasa VII i VIII) oznaczały bowiem koniecz-

ność wygospodarowania dodatkowych izb lekcyjnych. Jednak i 

z tym problemem można było sobie poradzić.  

W czasie 

wakacji w 

szkole został 

przeprowa-

dzony re-

mont, w 

czasie które-

go najwięk-

sza sala zo-

stała po-

dzielona na 

dwie izby lekcyjne. Powstały z niej dwie jasne i przestronne 

sale. W połączeniu z wcześniejszymi pracami, w wyniku której 

udało się wygospodarować nowe miejsce na bibliotekę szkol-

ną, a na jej miejsce stworzyć nową salę – szkoła rozwiązała 

swoje problemy lokalowe.  

Dzięki temu żaden z uczniów w Romanach-Seborach nie będzie 

musiał uczyć się na popołudniową zmianę. 

POMYSŁ NA SZKOŁY 
Ponieważ nasza gmina jest bardzo rozproszona, czasami trudno o jedno miejsce krzewiące kulturę dla wszystkich 

mieszkańców. Dlatego od lat rolę nieformalnych ośrodków kulturalnych przejmują szkoły. I to im w obecnej ka-

dencji wójt poświęca dużo uwagi.   

Klasy po remoncie w Romanach-Seborach 

Nowa tablica zakupiona do szkoły  

w Ulatowie—Adamach 



Po raz pierwszy na taką skalę będziemy mogli też wesprzeć lokal-

ne społeczności w organizacji ich czasu wolnego. W zasadzie już 

za chwilę rozpocznie się montaż zabawek na placu zabaw w Ka-

kach-Mroczkach. Ta duża miejscowość zyska więc kolejny ele-

ment wspierający aktywność fizyczną tutejszych mieszkańców. 

Więcej o tym, 

co będzie moż-

na znaleźć na 

pobudowanym 

placu, można 

przeczytać na 

stronie 16 KRZY-

NICY.  

I n n o w a c y j n ą 

formą zapew-

niającą spędza-

nie wolnego czasu będzie także otwarta strefa aktywności (OSA). 

To program Ministerstwa Sportu i Turystyki, z którego uzyskali-

śmy dofinansowanie. Dzięki temu będziemy mogli w samej Krzy-

nowłodze stworzyć pierwszą w gminie siłownię w plenerze. Wię-

cej o tym projekcie przeczytamy również na stronie 17 tego nu-

meru naszego czasopisma.   

Najważniejszą jednak informacją jest to, że gmina poważnie 

przygotowana jest do zrealizowania marzenia wielkiej rzeszy 

młodych sportowców w  gminie. Trwa postępowanie przetargo-

we na stworzenie w gminie pełnowymiarowego boiska piłkar-

skiego. Do tej pory piłkarze GKS Krzyniaka Krzynowłoga Mała nie 

mogą pochwalić się własnym boiskiem. Ta inwestycja miałaby 

zmienić ten niekorzystny stan rzeczy.  

Pierwszy przetarg zakończył się fia-

skiem ze względu na… trwający bo-

om budowlany, który popycha 

przedsiębiorców do  windowania cen 

w górę. Zresztą z tym zderza się każ-

dy samorząd w Polsce. Starostwo 

Powiatowe w Przasnyszu zmaga się 

np. z trudnością w wyłonieniu firmy 

budowlanej, która chciałaby się pod-

jąć budowy kina i sali koncertowej. 

Dlatego również nas ten problem 

dotyka.  

Wiele jednak wskazuje na to, że uda się znaleźć odpowiedniego 

wykonawcę za kwotę, która jest zarezerwowana w budżecie.  

W związku z tym wykonanie boiska byłoby możliwe jeszcze w 

tym roku. Dla wszystkich sportowców byłaby to niezwykła grat-

ka. Dlatego trzymajmy kciuki za pozytywne rozstrzygnięcia prze-

targowe.  

 

INWESTYCJE 

NIE TYLKO DLA DUCHA 
W realizacji inwestycji samorządowych często podkreśla się konieczność rozwijania strony umysłowej czło-

wieka. Korzystają na tym szkoły, biblioteki czy ośrodki kultury. Na szczęście są także możliwości rozwoju 

nie tylko ducha, lecz także ciała. I z takich szans korzysta właśnie gmina Krzynowłoga Mała.  

W sierpniu ruszył 

kolejny etap rozbu-

dowy oświetlenia 

ulicznego w gminie. 

Za niemal 20 tysię-

cy złotych uda nam 

się dowiesić kolejne 

oprawy, które będą 

służyć mieszkań-

com samej Krzyno-

włogi.  

- Obecnie dowieszanie lamp dotyczy ulic Ofiar Faszyzmu i Osie-

dlowej w samej Krzynowłodze Małej — informuje Paweł Mosto-

wy, kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i 

Ochrony Środowiska, który nadzoruje realizowane inwestycje w 

gminie. — To pozwoli na swoiste zamknięcie pierścienia oświe-

tleniowego w największej miejscowości na terenie naszej gmi-

ny. Ta inwestycja ma znacząco zwiększyć bezpieczeństwo miesz-

kańców, którzy dość często korzystają z tych ulic, nawet po 

zmroku. Tę trasę wybiera-

ją choćby osoby, które 

uprawiają  nordic walking, 

a tych jest u nas coraz 

więcej — dodaje Paweł 

Mostowy.  

W sumie na terenie Krzy-

nowłogi pojawi się osiem 

opraw.  

Warto przy tej okazji pod-

kreślić, że od kilku lat gmi-

na inwestuje rocznie po 

kilkadziesiąt tysięcy zło-

tych w remonty dotych-

czasowych opraw lub do-

wieszanie nowych — zgodnie z zapotrzebowaniem mieszkań-

ców gminy. Część z nich to nowoczesne lampy solarne, które  

odciążają budżet gminy przez zmniejszenie kosztów energii 

elektrycznej.  

BĘDZIE NOWE OŚWIETLENIE 
Więcej światła? Proszę bardzo. W Krzynowłodze rozpoczęła się właśnie kolejna inwestycja, która ma za 

zadanie zwiększyć liczbę opraw w największej miejscowości gminnej.  

Takie boisko w Krzynowłodze? Czemu nie? 

Nowe oświetlenie w trakcie montażu 



INWESTYCJE 

 

Urząd Marszałkowski uruchomił w tym roku program 

„Mazowieckie Strażnice OSP”, z którego środki miały zostać 

przeznaczone na remont remiz, świetlic czy garaży służącym 

strażakom ochotnikom. Dzięki temu 

gmina Krzynowłoga Mała mogła roz-

począć starania o otrzymanie środ-

ków na remonty lokalnych strażnic.  

I takie pieniądze udało się pozyskać 

dla OSP Łanięta. Dzięki zdobytym 

funduszom już została wymieniona 

stolarka okienna w części strażnicy 

przeznaczonej na działalność spo-

łeczną tej jednostki. Łącznie zakupio-

no 18 nowych okien.  

Dodatkowo okazało się, że przeprowadzone postępowanie 

przetargowe pozwoliło na uzyskanie oszczędności związanej z 

tym zadaniem. Zaoszczędzona kwota także może być przezna-

czona dla tej straży. W planach jest 

sfinansowanie wymiany bramy garażo-

wej.  

Aby jednak to mogło się stać, potrzeb-

ny jest aneks do umowy z Urzędem 

Marszałkowskim. Wójt o taki aneks już 

wystąpił. W najbliższych tygodniach 

powinna zapaść w tej sprawie decyzja 

sejmiku. Oby z dobrym efektem dla 

lokalnej społeczności. Dzięki temu uda 

się zrobić więcej niż pierwotnie plano-

wano.  

OSP ŁANIĘTA ZE WSPARCIEM FINANSOWYM 

Nie da się ukryć, że bez dobrego otoczenia nie ma dobrej at-

mosfery pracy. Szczególnie jeśli jest to atmosfera pracy spo-

łecznej. A taką przecież wykonują druhowie strażacy z każdej 

jednostki OSP. Dlatego należą im się nie tylko brawa, lecz także 

konkretna pomoc.  

I taką pomocną dłoń otrzymali właśnie strażacy z OSP w Roma-

nach-Seborach.  Właśnie w ich jednostce kończy się remont 

remizy, który został zainicjowany przez wójta. Część środków 

na ten cel udało się pozyskać z finansowania MIAS opłacanego 

przez Urząd Marszałkowski. Pozostałą część kwoty dołożono  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z budżetu gminy. I dzięki temu wspomniana OSP zyskuje nową 

jakość.  

Za kwotę niemal 20 tysięcy złotych już wymieniono stare okna, 

a także zakupiono bramę automatyczną, która znacząco przy-

spiesza wyjazd druhów na akcję. Remont przeprowadzono 

jeszcze w sierpniu, a w ostatnich dniach tego miesiąca wójt 

osobiście mógł przekonać się, jak zmieniła się sama remiza 

dzięki jego wsparciu.  

W ten sposób Jerzy Humięcki zamierza wesprzeć inne straże 

pożarne w całej gminie. Wójt bowiem od początku kadencji 

konsekwentnie stał na stanowisku, że takie przejawy postawy 

prospołecznej zasługują na duże wsparcie.    

 

PIĘKNIEJE REMIZA W ROMANACH-SEBORACH 
Tego druhom w OSP w Romanach-Seborach brakowało. Ale na szczęście już się to zmienia. Zgodnie ze 

swoją obietnicą wsparcia różnych jednostek strażackich w gminie wójt Jerzy Humięcki zdecydował o wy-

remontowaniu remizy strażackiej dla druhów ze wspomnianej jednostki.  

Dzięki staraniom wójta Jerzego Humięckiego udało się pozyskać z Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Mazowieckiego środki na remont strażnic w jednostkach OSP. Z tych środków skorzystają druhowie 
z OSP Łanięta.  

Prace w remizie trwały w sierpniu 

Ostatnie prace przed zakończeniem remontu 

Wójt Jerzy Humięcki miał okazję osobiście przekonać się , 

jak działa nowy sprzęt w OSP Romany-Sebory 



TEMAT NUMERU 

Na stulecie niepodległości Polski wszystko powinno być wyjątkowe.  W końcu takiej okrągłej rocznicy nie 
przeżywaliśmy nigdy w swojej historii. A taka okazja zdarza się raz na sto lat. Dlatego społeczność gminna 
przygotowuje coś, co ma przetrwać dekady. Może nawet stulecia. Co to będzie? 

DUMNI Z POLSKOŚCI 

Już niedłu-

go, 20 wrze-

śnia, na 

terenie sa-

mej Krzyno-

włogi Małej 

odbędzie się 

doniosła 

uroczystość. 

W zasadzie 

będzie to 

cykl wyda-

rzeń, które 

zostaną 

spięte jedną 

nazwą. Ini-

cjatorzy i 

współorga-

nizatorzy 

tego przed-

sięwzięcia 

uznali, że 

najlepszą 

nazwą bę-

dzie hasło „DUMNI Z POLSKOŚCI”. 

Czym zatem będzie to wydarzenie? 

Po pierwsze, 20 września dojdzie do odsłonięcia Alei Chwały 

– zespołu 13 głazów, na których umieszczone zostaną grani-

towe tablice upamiętniające najważniejsze wydarzenia z ca-

łej tysiącletniej historii Polski. Począwszy od chrztu Polski w 

966 roku, aż po wydarzenia, które pozwoliły nam odzyskać 

niepodległość – to wszystko zostanie upamiętnione w samym 

centrum gminy. 

Głazy będą się znajdować przy placu kościelnym obok ulicy 

Szkolnej. Teren, który do tej pory kojarzył się bardziej ze zwy-

kłym parkingiem, nabierze nowego charakteru. Aleja Chwały 

będzie bowiem na trwałe przypominać o tym, że Polska może 

być dumnym narodem. I rozmaite uroczystości państwowe 

będą mogły odbywać się w naszej gminie właśnie tutaj. 

Po drugie, wydarzenie nazwane Dumni z Polskości stanie się 

okazją do zintegrowania lokalnej społeczności. Głazy, które już 

zostały ustawione przy kościele, znajdują się pod opieką róż-

nych sołectw. Ich odsłonięciem będą zajmować się reprezen-

tanci różnych społeczności z całej gminy. Środki finansowe na 

ten cel zbierają radni, którzy wespół z sołtysami będą opieko-

wać się konkretnym obeliskiem. 

Co więcej, w ceremonii odsłaniania głazów wezmą udział naj-

młodsi reprezentanci konkretnych sołectw. Uczniowie odczyta-

ją z tej okazji wybrany fragment prozy lub poezji nawiązujący 

do historii z tamtego okresu. W taki sposób połączymy różne 

środowiska i pokolenia w realizacji wspólnego działania na 

rzecz upamiętnienia 100-lecia niepodległości Polski. 

Wreszcie po trzecie, zbliżająca się uroczystość może 

być powodem do dumy całej gminy. Nikt bowiem w 

całym powiecie przasnyskim nie wpadł na taki pomysł, 

by w nietypowy sposób świętować 100-lecie niepodle-

głości. A że jest co świętować – będą to udowadniać 

epizody z dziesięciu wieków istnienia Rzeczypospolitej. 

Takie nazwy jak Cedynia, Płowce, Grunwald, Kircholm; 

takie postaci jak Bolesław Chrobry, Władysław Jagiełło, 

Stefan Czarniecki czy Józef Piłsudski – są warte tego, by 

wspomnieć je w setną rocznicę odzyskania niepodle-

głości. Nie uczyniła tego do tej pory żadna ze społecz-

ności gminnych. A my będziemy pierwsi. I z tego może-

my być dumni. 

Tak jak dumni możemy być z naszej polskości. 

 

  Wizualizacja Alei Chwały 

Legionistów z końca XVIII wie-
ku i twórców hymnu narodo-
wego upamiętnią sołectwa: 

Skierkowizna oraz Ulatowo — 
Gać, Borzuchy, Czerniaki, Żyły  

Walczących o obronę I Rzeczy-
pospolitej w XVIII wieku upa-
miętni sołectwo Kaki-Mroczki  

Powstanie styczniowe i 
wywiezionych na Syberię upa-

miętnią sołectwa Łanięta,  
Morawy i Romany-Janowięta 

Żołnierzy powstania listo-
padowego upamiętnią 
sołectwa Chmielonek, 

Krajewo, Romany-Zalesie, 
Masiak 

Kamienie prezentują się nader efektownie 



TEMAT NUMERU 

To będzie wyjątkowy pomnik. Nie będzie one poświęcony ani sławnej osobie, ani też konkretnemu wyda-
rzeniu. Ma być świadectwem wspólnej pamięci mieszkańców całej gminy o Niej — o naszej Ojczyźnie. 
Wszystko będzie jasne 20 września, ale już teraz będziemy mogli uchylić rąbka tajemnicy.   

ŚWIĘTO POWAGI I RADOŚCI 

Trudno znaleźć w powiecie przasnyskim jakiekolwiek upamięt-

nienie samej Polski. Owszem, są różne pomniki stawiane ku pa-

mięci ważnych wydarzeń z naszej przeszłości. Ale samego po-

mnika brak. To się jednak wkrótce zmieni. Za sprawą pomysłu 

nauczycieli historii ze Szkoły Podstawowej w Krzynowłodze Ma-

łej: Wojciecha Jaworskiego oraz Marzenę Ulatowską Powstanie 

w centrum gminnej miejscowości Aleja Chwały. Mieszkańcy już 

zresztą mogą podziwiać to, co wyrosło na placu przykościelnym 

w Krzynowłodze. Na każdym z nich niebawem pojawi się pamiąt-

kowa tablica poświęcona chwalebnym epizodom z historii na-

szego kraju.  

Realizacja tego pomysłu pozwoliła spiąć społeczność gminy. Po-

szczególne tablice ufundowali radni wespół z sołectwami. Pod-

czas samej uroczystości mieszkańcy konkretnych wsi będą od-

czytywać przygotowane utwory o tematyce patriotycznej. Dzięki 

temu można powiedzieć, że 20 września zbierzemy mieszkań-

ców praktycznie wszystkich sołectw w jednym miejscu.  

Organizacją samej uroczystości zajmie się Urząd Gminy. Wójt 

Jerzy Humięcki z wielkim zadowoleniem przyjął tę inicjatywę 

oddolną i z chęcią objął patronat nad całą uroczystością. Wpisu-

je się to bowiem w jego politykę pobudzania aktywności spo-

łecznej. Warto przypomnieć, że to za jego kadencji udało się 

m.in. zorganizować wiejskie boiska piłkarskie (np. w Ulatowie-

Adamach), wyposażyć i zaktywizować świetlice wiejskie 

(Świniary, Kaki-Mroczki) czy pomóc w założeniu Młodzieżowej 

Orkiestry Dętej. Planowana uroczystość jest zatem kolejnym 

dowodem, że po czterech latach nasza społeczność potrafi coraz 

lepiej samoorganizować się w różnych działaniach, w samym 

wójcie zaś mieszkańcy widzą dobrego partnera do współpracy.  

War- to więc naocznie przekonać się, jak cała 

Przyjęcie chrztu Polski  
w 966 r. upamiętnią sołectwa 

Chmieleń Wielki, Cichowo  
i Ożumiech 

Zwycięstwa Piastów —  
od Cedyni do Płowiec —  

upamiętnią sołectwa: Ulato-
wo - Adamy, Niwki, Zalesie, 

Janowięta, Rumunki oraz Zale-
sie - Świniarskie i Golanki 

Postacie królów: Władysława 
Łokietka i Kazimierza Wielkie-

go upamiętnią sołectwa:  
Goski, Wierciochy, Ostrowe  

i Piastowo 

Chwałę polskiego oręża z 
okresów pierwszych Jagiello-

nów upamiętnią sołectwa 
Plewnik, Grządki i Świniary 

Zwycięstwa polskiej husarii z 
XVII wieku upamiętnią sołec-
twa Czaplice-Bąki i Czaplice 
Kurki oraz Romany-Karcze i 

Romany-Sędzięta 

Walki za wiarę chrześcijańską, 
z bitwą pod Wiedniem na cze-

le, upamiętnią sołectwa:  
Borowe, Zbrochy, Łoje,  

Marianowo 

Legionistów z końca XVIII wie-
ku i twórców hymnu narodo-
wego upamiętnią sołectwa: 

Skierkowizna oraz Ulatowo — 
Gać, Borzuchy, Czerniaki, Żyły  

Walczących o obronę I Rzeczy-
pospolitej w XVIII wieku upa-
miętni sołectwo Kaki-Mroczki  

Sejm Wielki i Konstytucję  
3 maja upamiętnią sołectwa: 

Rudno Kosiły,  
Rudno Jeziorowe,  

Rudno Kmiece  

Powstanie styczniowe i 
wywiezionych na Syberię upa-

miętnią sołectwa Łanięta,  
Morawy i Romany-Janowięta 

Żołnierzy powstania listo-
padowego upamiętnią 
sołectwa Chmielonek, 

Krajewo, Romany-Zalesie, 
Masiak 

Walczących o Polskę podczas 
potopu szwedzkiego upamięt-
nią sołectwa: Romany-Fuszki, 

Romany-Sebory  
i Romany-Górskie 

Walczących o wolną Polskę w cza-
sie I wojny światowej upamiętnią 
sołectwa Bystre, Czarzaste, Gado-
miec, Grabowo, Ślubowo, Wykno, 

Zawady, Kawieczyno 



DUMNY BARD Z TRÓJMIASTA 

TEMAT NUMERU 

Wyjątkowym elementem uroczystości planowanych na 20 września jest występ w Krzynowłodze Małej Lecha 
Makowieckiego, jednego z najbardziej charakterystycznych artystów pokolenia „Solidarności”. Wystąpi on ze 
swoim recitalem w krzynowłoskiej świątyni. To będzie niezwykłe, muzyczne uczczenie 100-lecia niepodległo-
ści Polski.   

Urodzony w 1954 roku muzyk początkowo 
wcale nie miał być artystą. Ukończył studia 
techniczne – uzyskał tytuł magistra inżynie-
ra z zakresu budowy okrętów na Politech-
nice Gdańskiej. Szybko jednak zrozumiał, 
że jego życie jest bardziej na scenie niż w 
stoczni.  

Karierę muzyczną zaczynał już w 1978 roku 
– od występów w znanym zespole country 
rockowym Babsztyl. Makowiecki występo-
wał tam i jako wokalista, i jako gitarzysta. 
Po ośmiu latach, w 1986 roku, założył nowy 
zespół grający muzykę country – Zayazd. 
To z tą formacją zdobył duży rozgłos i stał 
się rozpoznawalnym muzykiem w całym 
kraju. Z kolegami z zespołu nagrali w sumie 
5 płyt.  

Z czasem jego zainteresowania muzyczne 
skierowały się w inną stronę. W ramach 
działalności solowej nagrał dwie płyty wpi-
sujące się w nurt poezji śpiewanej z gatun-
ku bardów. Płyty te skupione są na tematy-
ce patriotycznej i historii Polski z okresu II 
wojny światowej, mają silne osadzenie we 
współczesności.  

W 2008 wygrał konkurs na scenariusz se-
rialu o wysiedleniach w czasie II wojny 
światowej. Serial pod roboczym tytułem 
Ojczyzna wam matką będzie miała zrealizo-
wać TVP w kooperacji ze stroną niemiecką 
(Beta Film). Serial miał opowiadać losy ojca Lecha Makowieckie-
go – Stanisława, który w wieku 10 lat, został wysiedlony z całą 
rodziną z Rypina (województwo kujawsko-pomorskie) w związku 
z akcją germanizacyjną w powiecie. Podczas tułaczki stracił ro-

dziców i został wysłany 
na roboty przymusowe w 
III Rzeszy. Następnie wal-
czył w armii gen. Stanisła-
wa Maczka 

Sam o swojej twórczości 
mówi:  

„Uważam, że młodemu 
pokoleniu trzeba przypo-
minać wydarzenia z prze-
szłości. Należy je zainte-
resować ubiegłymi epo-
kami, pokazać, że to mo-
że być ciekawe. W liceum 
miałem cudownego hi-
storyka – kiedy opowia-
dał, miałem wrażenie, że 
przede mną rozgrywa się 
film kostiumowy”.  

Dotychczas ukazały się: 
„Katyń 1940. Ostatni list. 
Ballady Lecha Makowiec-
kiego” (2010), 
„Patriotyzm” (2011) i 
„Obudź się, Pol-
sko” (2014).  

Lech Makowiecki dzisiaj 
jest członkiem muzyczne-
go klanu. Jego synem jest 
Tomek Makowiecki – 

znany z występów w programie „Idol”, po którym założył własny 
zespół „Makowiecki Band”. Z kolei żoną Tomasza jest znana wo-
kalistka Reni Jusis.  

 

 

Lech Makowiecki, muzyczny bard wolności 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zayazd
https://pl.wikipedia.org/wiki/II_wojna_%C5%9Bwiatowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/II_wojna_%C5%9Bwiatowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Telewizja_Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Niemcy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rypin
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_kujawsko-pomorskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Germanizacja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Roboty_przymusowe_w_III_Rzeszy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Roboty_przymusowe_w_III_Rzeszy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Maczek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Maczek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Katy%C5%84_1940._Ostatni_list._Ballady_Lecha_Makowieckiego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Katy%C5%84_1940._Ostatni_list._Ballady_Lecha_Makowieckiego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Katy%C5%84_1940._Ostatni_list._Ballady_Lecha_Makowieckiego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Patriotyzm_(album_Lecha_Makowieckiego)
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Obud%C5%BA_si%C4%99,_Polsko&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Obud%C5%BA_si%C4%99,_Polsko&action=edit&redlink=1


TEMAT NUMERU 

ZABAWY HISTORYCZNE DLA WSZYSTKICH 

KONKURS WIEDZOWY 

HISTORYCZNA RODZINKA 

Cele konkursu: 

 upowszechnianie wiedzy z zakresu historii i tradycji  

narodowych Polski, 

 podtrzymywanie tradycji narodowej i pielęgnowanie 

polskości w naszych rodzinach, 

 budowanie świadomości narodowej i obywatelskiej  

w naszej społeczności 

Regulamin 

W konkursie mogą wziąć udział 3-osobowe grupy rodzinne, 

pochodzące z terenu gminy Krzynowłoga Mała. W grupie kon-

kursowej powinny znaleźć się osoby z co najmniej dwóch po-

koleń  

Tematyka konkursu obejmuje zakres wiedzy ogólnej z historii 

Polski od czasów Mieszka I do odzyskania niepodlegości w 

1918 roku. 

Konkurs przebiegać będzie następująco: 

a) etap pisemny – test zawierający 10 pytań, który 

rowiązuje cała grupa (aby zakwalifikować się do 

etapu ustnego, należy zdobyć 70% punktów – w 

przypadku dużej liczby zgłoszeń)  

b) b) etap ustny – drużyna wybiera kapitana, który w 

ich imieniu odpowiada na pytania . 

 etep ten składa się z 10 pytań dla każdej grupy, 
 pytania losowe – według ustalonej kolejności, 
 zwycięża drużyna, która uzyska najwięcej prawidło-

wych odpowiedzi, 
 w przypadku takiej samej liczby punktów - będzie 

dogrywka. 
 Przewidziane są 3 nagrody główne oraz  nagrody po-

cieszenia. 
 

Termin zgłoszeń: do 10 września 2018 r. do godz. 15.00  
w sekretariacie SP w Krzynowłodze Małej. 

Tylko do 10 września mogą zgłaszać się wszyscy chętni do wzięcia udziału w konkursach historycznych or-
ganizowanych przez Szkołę Podstawową w Krzynowłodze Małej w ramach projektu „Dumni z polskości”.  

KONKURS PLASTYCZNY 

POCZTÓWKA NIEPODLEGŁOŚCI 

Cele konkursu: 

 przedstawienie oczyma mieszkańców walorów tury-
stycznych, historycznych i kulturowych naszej małej 
Ojczyzny 

 budowanie tożsamości lokalnej mieszkańców gminy 
Krzynowłoga Mała  

Regulamin 

1. W konkursie może wziąć udział każdy mieszkaniec gminy. 

2. Jedna osoba może złożyć tylko jeden projekt.  

3. Zasady zakwalifikowania pracy do konkursu:  

 praca złożona na papierze formatu A 4 oraz w wersji elek-
tronicznej, 

 technika wykonania – grafika komputerowa, 

 tematyka powinna nawiązywać do 100-lecia odzyskania 
niepodległości przez Polskę oraz zawierać elementy regio-
nalne  

 praca nie może być podpisana; do pracy powinna być dołą-
czona metryczka z imieniem i nazwiskiem oraz adresem 
autora. 

3. Przewidziane są 3 nagrody główne i ewentualnie nagrody 
pocieszenia. 

4. Projekt, który zwycięży w konkursie, zostanie wydruko-
wany i opublikowany jako „POCZTÓWKA NIEPODLEGŁO-
ŚCI” na terenie gminy. 

5. Zgłoszenie projektu do konkursu oznacza zgodę na publi-
kowanie danych autora. 

6. Zgłoszony projekt nie może wykorzystywany w innym 
konkursie. 

7. Projekt nie może naruszać niczyich praw autorskich. 

8. Rozstrzygnięcie konkursu – 20 września 2018 r. podczas 
Festynu Gminnego „Dumni z polskości” 

9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wstępnej selek-
cji w przypadku dużej liczby złożonych projektów – mak-
symalnie 20 prac. 

Termin składania prac: do 10 września 2018 r. do godz. 15.00 
w sekretariacie SP w Krzynowłodze Małej. 

Już 20 września w Krzynowłodze odbędzie się uroczystość odsłonięcia Alei Chwały – 13 obelisków upamiętniających najważniejsze 
momenty z tysiącletniej historii Polski. Towarzyszyć temu będzie wiele innych wydarzeń o charakterze patriotycznym. Wśród nich 
są m.in. konkursy przygotowane przez historyków ze szkoły podstawowej. 

W trakcie planowanej uroczystości będzie czas na przeprowadzenie rodzinnego konkursu wiedzy historycznej. Tego dnia odbędzie 
się także podsumowanie konkursu na najlepszą pocztówkę patriotyczną. Warto zainteresować się tym pomysłem i wziąć w nim 
udział, gdyż organizatorzy przewidują atrakcyjne nagrody. 



30 sierpnia wójt Jerzy Humięcki podpisał 

umowę z przedstawicielami minister-

stwa, dzięki czemu niebawem do na-

szych jednostek OSP trafi nowy sprzęt, 

niejednokrotnie bardzo potrzebny w 

działaniach takich jak wypadki drogowe. 

Na ten cel udało się pozyskać niemal 50 

tysięcy złotych. Co ważne, aż w 99% 

środki na ten cel będą pochodzić z przy-

znanej dotacji. Zatem kosztem zaledwie 

kilkuset złotych do straży pożarnych trafi 

sprzęt wart kilka lub kilkanaście tysięcy.  

Poszczególne jednostki z naszej gminy 

już wskazały, jaki sprzęt jest im potrzebny. Do dyspozycji straża-

cy ochotnicy będą zatem mieli: defibrylator, torbę ratowniczą, 

dwa parawany do osłony miejsca wypadku i zasłaniania ofiar 

wypadków, pięć pilarek do drewna, detektor napięcia, pięć prze-

nośnych zestawów oświetleniowych, osłonę zabezpieczającą 

poszkodowanego, pięć agregatów prądotwórczych, latarkę aku-

mulatorową oraz nóż do cięcia sa-

mochodowych pasów bezpieczeń-

stwa. 

W zależności od wielkości samej 

jednostki i częstotliwości interwen-

cji konkretne jednostki otrzymają 

zróżnicowane wsparcie. Pewne 

jednak jest to, że nikt nie zostanie 

pominięty i każda z jednostek bę-

dzie mogła cieszyć się nowym 

sprzętem.  

To kolejne działania wójta, które są 

realizowane z dotacji zewnętrznych. 

W przeszłości z podobnego dofinansowania gmina nie korzysta-

ła. Teraz wreszcie udało się pozyskać środki z nowego źródła.  

Są także szanse, by w przyszłości nasza gmina również będzie 

mogła skorzystać ze środków pochodzących z Funduszu Sprawie-

dliwości, na czym z pewnością będą mogły skorzystać jednostki 

straży pożarnych funkcjonujących w naszej gminie.  

 

WSPARCIE ZEWNĘTRZNE 

FUNDUSZ SPRAWIEDLIWOŚCI — DLA NAS 
To wspaniały prezent dla wszystkich jednostek OSP z naszego terenu. Gmina Krzynowłoga Mała znalazła się w gronie 

samorządów, które otrzymały dofinansowanie z tzw. Funduszu Sprawiedliwości utworzonego przez Ministerstwo 

Sprawiedliwości. Środki te pochodzą z kolei z grzywien wpłaconych przez wszystkie osoby ukarane za popełnione 

wykroczenia i zostaną przeznaczone na pomoc ofiarom przestępstw drogowych.  

EKOLOGIA NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI 
Ten program jest realizowany praktycznie co roku w naszej gminie. I niezmiennie cieszy się popularnością wśród 

samych mieszkańców gminy. Kolejny raz udało nam się pozyskać dofinansowanie proekologiczne i pomóc tym 

mieszkańcom gminy, którzy chcieliby pozbyć się ze swojego gospodarstwa niebezpiecznego azbestu.  

Od kilku lat gmina Krzynowłoga Mała kontynuuje dobre trady-

cje współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowi-

ska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Także w tym roku uda-

ło się pod-pisać umowę z Funduszem na refundację kosztów 

proekologicznych. Ponownie też dzięki zdobytym środkom 

możemy pomóc mieszkańcom w pozbyciu się płyt azbestowo-

cementowych z ich posesji domowych.  

Firma, którą wyłoniono w postępowaniu przetargowym, po-

może mieszkańcom po-zbyć się ponad 120 ton wyrobów za-

wierających niebezpieczny dla życia azbest (w tym głównie 

płyty eternitowe).  

Koszt tego działania oszacowano na ponad 51 tysięcy złotych 

— w znacznej jednak mierze zostanie on sfinansowany ze 

środków pochodzących z ochrony środowiska.  

O tym zaś, jakie bywa to trudne, niech przekona choćby zapre-

zentowane zdjęcie, przedstawiające pracę ekipy usuwającej 

azbest z gospodarstwa indywidualnego. Niebezpieczne wiązki 

azbestowe, które znajdują się w eternicie, mogą łatwo wnikać 

do organizmu człowieka. Stąd ekipy tym się trudniące muszą 

dokładać wszelkich starań, by uchronić swoich pracowników 

przed wdychaniem niebezpiecznych substancji.  

Takie prace za chwilę rozpoczną się w naszej gminie 

Umowa podpisana, środki popłyną do OSP 



WSPARCIE ZEWNĘTRZNE 

 

Potrzeba podobnego miejsca w tej miejscowości była zgłaszana 

już dużo wcześniej. Warto było jednak chwilę poczekać. W tym 

roku bowiem większość kosztów związanych z budową placu 

zabaw uda się pokryć z 

programu o wdzięcznej 

nazwie MIAS. Jest to skrót 

od słów: Mazowiecki In-

strument Aktywizacji So-

łectw i został opracowany 

w Urzędzie Marszałkow-

skim Województwa Mazo-

wieckiego.  

Dzięki temu gmina będzie 

mogła zrealizować plano-

waną inwestycję z dużym 

wsparciem zewnętrznym. 

Złożony wniosek do Urzę-

du Marszałkowskiego zo-

stał bowiem rozpatrzony pozytywnie i gmina pozyskała na ten 

cel 10 000 złotych.  

Całkowity koszt planowanego placu zabaw w Kakach-

Mroczkach będzie jednak okazalszy. Po rozstrzygnięciu przetar-

gowym, które wygrała doświadczona firma Novum ze Szczytna, 

koszt ustalono na kwotę ponad 

22 tysiące złotych. To pozwoli 

przygotować znacznie więcej 

atrakcyjnych zabawek dla dzieci. 

W specyfikacji możemy znaleźć 

informację o tym, że zamonto-

wane będą tu huśtawki, spręży-

nowce dla dzieci, most wiszący 

pomiędzy dwiema wieżami wy-

konanymi z drewna, równoważ-

nia, drążki gimnastyczne, duży 

zestaw zabawowy, a także gry i 

układanki, którymi będzie można 

bawić się na świeżym powietrzu. 

Zgodnie z planami inwestycja ma 

zostać oddana do użytku 30 września. Jeśli więc aura okaże się 

łaskawa, dzieci będą  mogły cieszyć się wybudowanym placem 

jeszcze tej jesieni.  

KAKI-MROCZKI BĘDĄ MIEĆ PLAC ZABAW! 

Takiej letniej osy raczej nikt z nas nie lubi. Ale tu jest inaczej. 
OSA bowiem to nic innego jak „Otwarte Strefy Aktywności”. To 
pomysł Ministerstwa Sportu i Turystyki na to, by zachęcać lo-
kalne społeczności, zwłaszcza w niewielkich miejscowościach, 
by te spędzały wolny czas na świeżym powietrzu.  

W związku z tym uruchomiono program na budowę podobnych 
stref do tego, które jest przedstawione na zdjęciu. I z tego wła-
śnie źródła skorzystała nasza gmina. Złożony do ministerstwa 
wniosek został zweryfikowany pozytywnie i gmina uzyskała 
dofinansowanie w wy-
sokości_______ złotych. 

Postępowanie przetar-
gowe na realizację ta-
kiej strefy w Krzynowło-
dze Małej zakończono 
jeszcze w lipcu. Ze 
względu jednak na licz-
bę podobnych zleceń w 
całym kraju firmy prze-
sunęły realizację zadań 

na koniec lata. Co się jednak odwlecze… 

Zwycięska firma zamontowała wszystkie przewidziane urządze-
nia na początku września. Otwartą strefę aktywności umiejsco-
wiono w pobliżu ośrodka zdrowia w Krzynowłodze Małej. Po-
nieważ zaś na razie pogoda dopisuje, mieszkańcy będą mogli 
korzystać z tej „siłowni pod chmurką jeszcze przez dobrych 
kilka miesięcy”. 

Oczywiście dostęp do OSA będzie całkowicie bezpłatny. Zbudo-
wana strefa ma zachęcać do uprawiania sportu, wyjścia z domu 

i skorzystania z możli-
wości aktywnego 
spędzenia wolnego 
czasu.  W  będzie to 
pierwsze takie miej-
sce, w którym i ludzie 
młodzi, i dorośli, bę-
dą mogli rozwijać 
swoje umiejętności 
rekreacyjno-
sportowe.   

OSA — CZYLI ZDROWIE POD CHMURKĄ 
 

Brzmi to trochę dziwnie, prawda? Niemniej jest szczerą prawdą. Dzięki czemuś takiemu jak OSA mieszkańcy gminy 

mogą stać się zdrowsi! Jak? Tajemnica tkwi w nazwie i tym, co się za nią kryje.  

Huśtawki, sprężynowce, drążki gimnastyczne czy most wiszący — między innymi w takie zabawki będzie wyposażo-
ny plac zabaw, który za chwilę powstanie w Kakach-Mroczkach. Oznacza to, że ta jedna z największych wsi w naszej 
gminie wzbogaci się o miejsce rekreacji, które szczególnie uraduje najmłodszych.  

Wizualizacja typowej siłowni z programu OSA 

Nowy plan w Kakach-Mroczkach jest tuż-tuż 



 

REWELACYJNY DZIEŃ DZIECKA! 

ROZMAITOŚCI 

Kto powiedział, że poniedziałek dla uczniów musi być złym dniem tygodnia? Zwłaszcza jeśli tego dnia orga-

nizowany jest wystrzałowy Dzień Dziecka? Wszyscy uczestnicy imprezy przygotowanej z inicjatywy wójta 

Krzynowłogi Małej Jerzego Humięckiego mogą potwierdzić: tak mógłby rozpoczynać się każdy tydzień! 

Organizacja 

Dnia Dziecka 

dla dzieci z te-

renu gminy 

Krzynowłoga 

Mała jest au-

torskim pomy-

słem Jerzego 

Humięckiego. 

To wójt na sa-

mym początku 

kadencji wprowadził do kalendarza imprez gminnych właśnie tę 

uroczystość. I trzeba przyznać, że z roku na rok wydarzenie to 

staje się coraz okazalsze. Powie to każdy, kto 28 maja znalazł się 

w Zajeździe Sebory. Właśnie tu odbył się kolejny, już czwarty fe-

styn dla dzieci z okazji ich święta. Na piknik oprócz nauczycieli 

opiekujących się dziećmi  licznie przybyli również rodzice,  z rado-

ścią obserwujący uczestnictwo 

swoich pociech we wspaniałych 

zabawach. 

W niemal całodziennej zabawie 

wzięły udział dzieciaki z całej gmi-

ny, które zostały dowiezione auto-

busami szkolnymi do Zajazdu. A że 

pogoda dopisywała, już od rana 

tutejsze ogrody zapełniły się 

uczestnikami pikniku. Tam zaś cze-

kało na nich mnóstwo atrakcji: 

dmuchańce dla młodszych dzieci, 

maty interaktywne – dla nieco 

starszych; do tego stoliki do gier, 

ogromne puzzle, układanki prze-

strzenne, turnieje minigolfa, gigan-

tyczne bańki mydlane i wiele po-

dobnych zabaw dostępnych dla wszystkich uczestników festynu. 

Nic więc dziwnego, że od samego rana słychać było donośny 

gwar dzieci, które biegały od jednej atrakcji do drugiej. 

Trzeba także podkreślić to, że w tym roku festyn z okazji Dnia 

Dziecka bardzo wspierały organizacje i służby zajmujące się bez-

pieczeństwem. Specjalne stoisko przygotował Automobilklub 

Warszawski z Pre-

zesem Romual-

dem Hałasem, 

który udostępnił 

m.in. symulator 

dachowania oraz 

symulator zderzeń 

oblegane zarówno 

przez dzieci jak i 

dorosłych uczest-

ników pikniku. 

Pracowity dzień mieli policjanci, którzy uczyli dzieci zasad bezpie-

czeństwa, podobnie jak strażacy ochotnicy z gminy Krzynowłoga 

Mała – dzięki nim dzieci mogły obejrzeć od środka m.in. prawdzi-

wy wóz bojowy.   

Nie mogło także 

obyć się bez słod-

kiego małego co 

nieco. Każde 

dziecko mogło 

tego dnia otrzy-

mać za darmo 

lody, watę cukro-

wą czy napoje 

chłodzące. A te 

przydawały się 

bardzo, gdyż pogoda była iście piknikowa. Kto zaś w końcu znu-

dził się słodkościami, mógł liczyć na gorącą kiełbaskę. 

Dzień Dziecka był prezen-

tem przede wszystkim dla 

dzieci. Ale wójt Jerzy Hu-

mięcki zadbał także o 

same placówki – jego 

staraniem każda ze szkół 

została obdarowana 

sprzętem sportowym, 

który będzie można wy-

korzystać w końcówce 

tego roku, a także od 

września, w kolejnym 

roku szkolnym. 

W zasadzie więc można 

uznać, że każdy z tego 

dnia mógł być zadowolo-

ny. Dzieci – z przygotowa-

nych atrakcji; ich rodzice – z dowartościowania najmniejszych 

obywateli gminy, którzy mogli poczuć, że są dla dorosłych w tym 

momencie najważniejsi. Wreszcie zadowolone były same władze 

samorządowe, na czele z wójtem Jerzym Humięckim i przewodni-

czącym Rady Gminy Bogdanem Stryjewskim. Uśmiechnięte dzie-

cięce buzie 

były dowo-

dem, że 

podjęty wy-

siłek nie po-

szedł na 

marne. 
 

. 

 

 

Wójt  osobiście próbował atrakcji na pikniku 

Dyrekcje szkół odbierają upominki dla uczniów 

W taki dzień liczyła się głównie dobra zabawa 

1 czerwca wszystko może stanąć na głowie 



ROZMAITOŚCI 

MARSZAŁEK STRUZIK W KRZYNOWŁODZE 
Po raz pierwszy w tej kadencji marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik odwiedził Krzynowłogę 

Małą. W sobotę, 28 lipca, w ramach cyklu spotkań z mieszkańcami powiatu przasnyskiego, szef Urzędu Mar-

szałkowskiego trafił również do naszej gminy.  

 W tym roku obchodzimy 20-lecie powstania nowej struktury samo-

rządowej w całym kraju. Stąd dla powiatu i dla województwa jest 

to okrągła rocznica funkcjonowania. I właśnie z tej okazji w ostatnią 

sobotę lipca odbył się cykl spotkań marszałka Adama Struzika i sta-

rosty Zenona Szczepankowskiego z mieszkańcami wszystkich gmin 

naszego powiatu. 

Krzynowłoga Mała 

była piątą z kolei gmi-

ną, którą odwiedzali 

włodarze samorządo-

wi. Zapewne stąd 

wynikło pewne opóź-

nienie w porównaniu 

z pierwotnym progra-

mem. Niemniej goście 

zostali serdecznie 

powitani przez Mło-

dzieżową Orkiestrę 

Dętą pod batutą Syl-

westra Stolarczyka. 

Członkowie orkiestry 

zagrali kilka utworów 

samorządowcom i 

podziękowali za 

wsparcie z Urzędu 

Marszałkowskiego 

otrzymane w ubie-

głym roku. Szczególnie serdecznie dziękowano obecnej na spotka-

niu radnej Wiesławie Krawczyk, która najbardziej przyczyniła się do 

pozyskania funduszy dla orkiestry. 

Następnie głos zabrał wójt Jerzy Humięcki, który pełnił honory go-

spodarza spotkania. W imieniu wszystkich mieszkańców powitał 

zebranych mieszkańców i reprezentantów środowisk samorządo-

wych, a także podziękował za samą wizytę. Marszałek Struzik zre-

wanżował się z kolei okolicznościowym dyplomem dla całej gminy 

przekazanym na ręce wójta i przewodniczącego rady Bogdana Stry-

jewskiego. Gość z Warszawy obdarował także jednostkę OSP w 

Krzynowłodze Małej – druhowie otrzymali od marszałka piłę me-

chaniczną. Ponadto medal „Pro Masovia” otrzymał Bogdan Kru-

szewski, który reprezentuje gminę Krzynowłoga Mała w samorzą-

dzie powiatowym. 

Warto podkreślić, że wójt Jerzy Humięcki już od kilku lat owocnie 

współpracuje z Urzędem Marszałkowskim, czego efekty widać 

choćby w postaci nowych dróg. Trzeci sezon z rzędu udało się bo-

wiem otrzymać dofinansowanie od Marszałka na konkretne frag-

menty dróg.  

Niebawem powinna rozpocząć się kolejna ważna inwestycja – bu-

dowa ronda na skrzyżowaniu drogi powiatowej Przasnysz – Janowo 

z drogą wojewódzką Chorzele – Grudusk w samej Krzynowłodze. To 

najbardziej niebezpieczne skrzyżowanie w całej gminie, ale jego 

przebudowa wymaga współpracy wszystkich szczebli samorządo-

wych. Wysiłki m.in. Jerzego Humięckiego spowodowały jednak, że 

udało się przełamać trudności formalne i rondo będzie budowane. 

Wójt, jako gospodarz,  

witał władze województwa 

Popis orkiestry przed marszałkiem 

Adam Struzik wręczył druhom z OSP  

sprzęt do akcji ratowniczych 

Rzadki widok — władze sejmiku, powiatu i gminy  

spotykające się w Krzynowłodze Małej 
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Choć pogoda nie 
sprzyjała organiza-
torom dożynek tak 
jak w latach ubie-
głych, nie prze-
szkodziło to licznej 
grupie mieszkań-
ców powiatu od-
wiedzić stoiska 
dożynkowe. Wśród 
nich znaleźć moż-
na było m.in. Wie-

niec przygotowany przez mieszkańców naszej gminy. Na samym 
stoisku zaś można było znaleźć szereg informacji o atrakcjach 
artystycznych. Tak jak rok temu na czas dożynek swoje obrazy 
przekazała nam pani Anita Kawiecka z Ożumiecha. Jej prace cie-
szyły się dużym zainteresowaniem wszystkich, którzy odwiedzili 
nasze stoisko. 

Część oficjalna dożynek odbyła się w sali gimnastycznej szkoły 
podstawowej w Bogatem. Tam też swoje nagrody odebrali naj-
lepsi rolnicy ze wszystkich gmin naszego powiatu. W tym za-

szczytnym gronie znalazły się także dwa małżeństwa z naszej 
gminy prowadzące działalność rolniczą. Wyróżnienia trafiły do 
rąk państwa Anny i Stanisława Łojewskich z Chmielonka oraz 
Magdaleny i Piotra Smolińskich z Łaniąt. Oba małżeństwa specja-
lizują się w produkcji hodowlanej bydła, przede wszystkim krów 
mlecznych.  

Tegoroczne dożynki pokazały, że dobra zabawa nie potrzebuje 
idealnych warunków atmosferycznych. Wieczorny koncert zespo-
łu „Weekend”, mimo chłodu i dużej wilgoci po deszczu, przycią-
gnął prawdziwe rze-
sze mieszkańców 
całego powiatu, w 
tym gminy Krzyno-
włoga Mała. I wszy-
scy do późnego wie-
czora mogli dobrze 
się bawić przy  
dźwiękach dobiega-
jących ze sceny 
ustawionej w pobli-
żu szkoły w Boga-

DOŻYNKI Z NASZYM AKCENTEM 
 

26 sierpnia w Bogatem odbyły się po raz kolejny Dożynki Powiatowo-Gminne organizowane przez Gminę 

Przasnysz i Starostwo Powiatowe w Przasnyszu. Po raz kolejny też w tym wydarzeniu udział wzięli reprezen-

tanci gminy Krzynowłoga Mała.  

ZŁOCI JUBILACI 
 

Taki jubileusz zdarza się raz na 50 lat! W Krzynowłodze Małej i jej okolicach mieszkają obecnie 23 pary, któ-

re w mijającej kadencji mogły świętować Złote Gody. Dla nich wszystkich przewidziana jest specjalna uro-

czystość.  

Co kilka lat w naszej gminie odbywa się wyjątkowa uroczystość, 
na którą są zapraszane wyjątkowe pary małżeńskie. Nie wszyscy 
bowiem mogą pochwalić się takim stażem małżeńskim. Pół wieku 
przeżyte razem — to dowód nie tylko na dobre zdrowie małżon-
ków, lecz także na ich wzajemną miłość i szacunek.  

W tym roku ten wyjątkowy jubileusz będą obchodzić aż 23 pary, 
które w minionym czteroleciu przekroczyły próg 50 lat wspólne-
go pożycia. Dla wszystkich zostały już zamówione pamiątkowe 
medale od prezydenta RP i jeszcze w tym roku zostaną one prze-
kazane wskazanym parom. 

A jubileusz Złotych Godów świętować mogą następujące pary:  

1. Alina i Tadeusz Biedrzyccy (Świniary) 

2. Teresa i  Ryszard Chrzuszczowie (Grabow-Rżańce) 

3. Marianna i Henryk Czapliccy (Ulatowo-Żyły) 

4. Jadwiga i Wiesław Dzięgielewscy (Ulatowo-Czerniaki)
  

5. Czesława i Eugeniusz Dziobkowie (Skierkowizna) 

6. Jadwiga i Kazimierz Dziobkowie (Ulatowo-Adamy)  

7. Janina i Zdzisław Fidurscy (Krzynowłoga Mała) 

8. Marianna i Stanisław Jachymowscy (Czaplice-Bąki)  

9. Teresa i Stanisław Kawieccy z (Rudno Jeziorowe) 

10. Barbara i Ksawery Kempistowie (Ulatowo-Borzuchy) 

11. Zofia i Franciszek Kobylińscy (Borowe-Chrzczany)  

12. Marianna i Tadeusz Króliccy (Świniary)  

13. Danuta i Aleksander Majewscy (Chmielonek) 

14. Longina i Eugeniusz Morawscy (Rudno Kmiece)  

15. Janina i Antoni Moszczyńscy (Krzynowłoga Mała) 

16. Hanna i Cezary Ostrowscy (Kaki-Mroczki)  

17. Marianna i Edward Popiołkowie (Ulatowo-Czerniaki)  

18. Gabriela i Tadeusz Preklowie (Skierkowizna) 

19. Mairanna i Bogdan Sękowscy (Krzynowłoga Mała) 

20. Marianna i Ireneusz Smolińscy (Ulatowo-Adamy)  

21. Grażyna i Jerzy Wątkowscy (Grabowo-Skorupki) 

22. Weronika i Edward Wiśniewscy (Romany-Sebory) 

23. Anna i Stanisław Wojciechowscy (Ulatowo-Zalesie) 

Gminne stoisko promocyjne na dożynkach 

A tak prezentował się nasz wieniec 
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Hasło konferencji było nawiązaniem do policyjnego programu pro-
filaktycznego zwiększania bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 
Ponieważ szkoła z Krzynowłogi przystąpiła do niego już w 2015 
roku, stała się naturalnym partnerem dla sił policyjnych i władz 
samorządowych chcących przybliżyć tę tematykę mieszkańcom. 

Na zaproszenie dyrekcji i nauczycieli odpowiedziało wielu gości. 
Na sali gimnastycznej pojawili się oprócz wójta także m.in. Tomasz 
Łysiak, komendant Powiatowy Policji z Przasnysza wraz z naczelni-

kiem Wydziału Ruchu Drogowego Robertem Seferynem, komen-
dantem KP w Chorzelach Dariuszem Andrzejewskim oraz dzielnico-
wym Dariuszem Piotrowskim. Oprócz sił policyjnych w Krzynowło-
dze zjawili się dyrektor WORD-u w Ostrołęce Mirosław Augusty-
niak oraz prezes Limes Banku Spółdzielczego w Chorzelach Alek-
sandra Wiśnicka. Licznie udział wzięli reprezentanci wszystkich 
trzech szkół z terenu gminy – zarówno z grona pedagogicznego, 
jak i spośród uczniów.  

Na początek dyrektor szkoły Małgorzata Budna wręczyła nagrody 
dla uczniów biorących udział w Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego: Mikołaja Bruździaka, Macieja Bruździaka, Anity Ka-
wieckiej, Kingi Sędrowskiej, Mai Bukowskiej, Jakuba Majewskiego i 
Patryka Kucharczyka.  

Po tak miłym akcencie nastąpiły prelekcje zaproszonych gości. Szef 
WORD-u Mirosław Augustyniak zanalizował konkretne przykłady 
zachowań pieszych, rowerzystów oraz kierujących pojazdami na 
drodze, które mogą skutkować niebezpieczeństwem na drodze. 
Naczelnik Robert Seferyn opowiedział o bezpieczeństwie w ruchu 
drogowym na ternie powiatu, natomiast Dariusz Andrzejewski 
oraz Dariusz Piotrowski przedstawili działania podjęte w celu po-
prawy bezpieczeństwa na terenie gminy Krzynowłoga Mała. 

W trakcie wystąpienia Dariusza Piotrowskiego publiczność usłysza-

ła głośny dźwięk wypadku drogowego. Na twarzach było widać 
ogromny niepokój i poruszenie. Uczeń odsłonił kotarę na sali gim-
nastycznej. Była to… symulacja wypadku. Widzom ukazał się widok 
wypadku drogowego z udziałem rowerzysty i skutera. Do poszko-
dowanych podbiegli uczniowie, którzy udzielili fachowej pierwszej 
pomocy poszkodowanemu. Przy tej okazji strażacy z naszej gminy 
przypomnieli zebranym o tym, jak ważna jest pierwsza pomoc. 
Zwrócili uwagę na potrzebę zakładania kamizelek odblaskowych.  

W kolejnej części spotkania niespodziankę miała prezes Limes 
Banku Spółdzielczego Aleksandra Wiśnicka, która przekazała na 
ręce dyrektorów szkół kamizelki odblaskowe dla najmłodszych 
dzieci. Dzięki nim uczniowie będą widocznymi, a wiec bezpieczny-
mi uczestnikami ruchu drogowego.  

Dalszy etap spotkania przyjął formę gry planszowej dotyczącej 
znajomości przepisów ruchu drogowego. Celem zabawy było przy-
pomnienie przepisów ruchu drogowego. W grze wzięły udział trzy 
grupy, składające się z przedstawicieli uczniów poszczególnych 
szkół i zaproszonych gości. W trakcie gry pojawiły się bonusy – 
występy uczniów z naszej szkoły. W trakcie zabawy wszyscy zebra-
ni przypomnieli sobie przepisy ruchu drogowego. Pytania były 
trudne, ale uczestnicy gry uczniowie oraz goście: Pan Tomasz Ły-
siak, Pani Aleksandra Wiśnicka oraz Pan Artur Umiński wykazali się 
doskonałą znajomością przepisów ruchu drogowego. Gra wywoła-
ła dużo pozytywnych emocji. 

 Tłem całej uroczystości był wernisaż obrazów naszej uczennicy 
Anity Kawieckiej, dla której nauczyciele przygotowali miłą niespo-
dziankę za talent plastyczny i zaangażowanie w pracę szkoły. 

Koordynatorkami całego spotkania edukacyjno-informacyjnego 
były nauczycielki: Iwona Czajkowska, Agnieszka Szemplińska, Ane-
ta Roman. 

B – JAK BEZPIECZNY  
N – JAK NIECHRONIONY 

To była jedna z ważniejszych konferencji o bezpieczeństwie, które w ostatnich latach zorganizowali nauczycie-
le i uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Krzynowłodze Małej, wespół z wójtem Jerzym Humięckim, Radą Gmi-
ny oraz policją. Spotkanie, które odbyło się wiosną, było niezwykle owocne i z pewnością przełoży się na 
zwiększenie bezpieczeństwa na terenie gminy. 

Goście musieli się trochę natrudzić przy odpowiedziach 

Zaimprowizowany wypadek na drodze i niesiona pomoc 



TROFEA KASI JERYNG 

O Katarzynie Jeryng, zawodniczce piłkarskiego klubu GKS Krzy-
niak Krzynowłoga Mała, jest coraz głośniej. W styczniu Kasia 
mogła cieszyć się z dużego sukcesu halowego — w turnieju o 
tytuł mistrza Polski w rywalizacji kobiecych drużyn do lat 18 
Kasia wywalczyła z koleżankami z Warszawy brązowy medal. W 
lipcu przyszła zaś informacja, że Kasia została powołana na kon-
sultacje kadry narodowej U-16.  

Kasia zdała właśnie do trzeciej klasy gimnazjum. Na razie uczy się 
jeszcze w Krzynowłodze Małej. Być może niedługo jednak zmieni 
miejsce zamieszkania. 

Na co dzień Kasia trenuje w drużynie Gminnego Klubu Sportowe-
go „Krzyniak”, grającej w okręgowej lidze młodzików. Ale nie 
tylko. Młoda zawodniczka gra równolegle na najwyższym pozio-

mie w Polsce, w Ekstralidze Futsalu Kobiet, w barwach drużyny 
AZS Uniwersytet Warszawski. 

Właśnie z tą drużyną w połowie stycznia nasza reprezentantka 
zdobyła brązowy medal na trzydniowym turnieju w Tychach. 
Warszawski klub walczył do końca o palmę pierwszeństwa. Nie 
udało się co prawda powtórzyć sukcesu sprzed roku, gdy AZS 
zdobył tytuł mistrzowski, ale miejsca na pudle zazdrościć im mo-
że sporo innych zespołów. Tym bardziej zaś cieszy to, że w skła-
dzie AZS-u gra nasza przedstawicielka. 

Przygoda Katarzyny Jeryng z AZS Uniwersytetem Warszawskim 
rozpoczęła się rok temu. Najpierw były testy, na które pojechała 
ze swoim trenerem Marcinem Sokołem. Te wypadły na tyle do-
brze, że pomiędzy klubami ze stolicy i Krzynowłogi została nawią-
zana trwalsza współpraca. 

Teraz Kasia ma już na swoim koncie kilka występów w II lidze 
kobiet na trawie. W listopadzie brała udział w eliminacjach Mło-
dzieżowych Mistrzostw Polski U–16. Mimo że grała ze starszymi i 
bardziej doświadczonymi piłkarkami, otrzymała wyróżnienie dla 
najlepszej zawodniczki. Potem przyszedł brąz na mistrzostwach 
Polski. Natomiast w ostatnich dniach sierpnia nasza duma miała 
szansę trenować z najlepszymi równolatkami z całego kraju. 

Kasia Jeryng została m.in. otoczona opieką finansową Urzędu 
Gminy Krzynowłoga Mała. Wójt Jerzy Humięcki już wiosną ufun-
dował dla niej specjalne stypendium, które pozwoli utalentowa-
nej zawodniczce rozwijać się w swoim kierunku.  

Jeśli jej kariera będzie rozwijać się jak do tej pory, być może Kasia 
zostanie pierwszą sportsmenką z Krzynowłogi Małej, która bę-
dzie reprezentować barwy narodowe z kadrą.  

Czego jej życzymy ze wszystkich sił!  

ROZMAITOŚCI SPORTOWE  

WOKÓŁ SPORTU 

WYSTĘP NA TURNIEJU AUGUSTÓW CUP  

To była prawdziwa wyprawa po naukę. Gminny Klub Sportowy 
„Krzyniak” na początku lipca wybrał się na dwudniową wyprawę 
na północno-wschodnie krańce Polski. Celem młodych zawodni-
ków był Augustów, a konkretnie — udział w międzynarodowym 
turnieju piłkarskim AUGUSTÓW CUP.  

Młodzi sportowcy z Krzynowłogi nie 
mieli jeszcze aż tak dużego doświad-
czenia, by stawić czoła wszystkim 
drużynom, które zagrały na tym 
turnieju. Ale — co bardzo istotne — 
nie byliśmy jedynie dostarczycielem 
punktów dla innych zespołów.  

W trakcie aż czterech dni zmagań 
młodzi chłopcy z rocznika 2005 mu-
sieli zmierzyć się z zespołami z du-
żych miast — w tym z drużynami 
Pogoni Siedlce, Delty Słupno czy 
litewskiej miejscowości Penevezys.  

Trochę szkoda, że młodzi piłkarze 
nie mogli w pełni cieszyć się takimi 
wakacjami — pogoda na przełomie czerwca i lipca okazała się 
mało sprzyjająca. Niewątpliwie jednak wyjazd ten trzeba zaliczyć 
do bardzo udanych, i to pod dwoma względami. Po pierwsze 
zawodnicy z małej miejscowości mogli zagrać z zespołami znacz-
nie bardziej utytułowanymi — a to jest doświadczenie wręcz 

bezcenne. Po drugie, chłopcy mogli zobaczyć coś więcej niż tylko 
boisko Orlik w swojej rodzinnej miejscowości. Augustów to prze-
cież duże miasto turystycznym, znane ze swoich walorów przy-
rodniczych.  

Wyjazd do Augustowa być dość drogim przedsięwzięciem, dlate-
go niezbędni byli sponsorzy, którzy ułatwili znalezienie funduszy. 

Do najważniejszych z nich należał 
m.in. Urząd Gminy Krzynowłoga 
Mała, który rokrocznie finansuje w 
dużej mierze działalność klubu. 
Wśród sponsorów znalazły się 
również: Starostwo Powiatowe w 
Przasnyszu, Spółdzielnia Mleczar-
ska „Mazowsze” z Chorzel oraz 
firma Jor-Kop z Rudna Jeziorowe-
go.  

Skład zawodników na turniej: 

Marcin Ślipek (C), Kuba Smoliński 

(bramkarz), Katarzyna Jeryng, 

Patryk Łączyński, Kacper Jeryng, 

Patryk Sławski, Sebastian 

Chrząszcz, Mateusz Szczepkowski, Wojtek Osiewicz, Marek Ko-

łakowski, Piotr Bober, Julia Pszczółkowska, Piotr Witkowski, 

Maciej Jeryng, Mateusz Zembrzuski, Damian Sławski, Kacper 

Sęk, Piotr Kobyliński, trener: Marcin Sokół.  



Najpierw przyszedł sukces w Pułtusku, podczas IV Festiwalu 
Młodzieżowych Orkiestr Dętych. Tam młoda orkiestra krzyno-
włoska (nie tylko zresztą z nazwy młoda) zajęła drugie miejsce. 
Nie da się ukryć, że było to ogromne zaskoczenie i radość, zwa-
żywszy na to, że to dopiero drugi sezon grania muzyków amato-
rów zrzeszonych pod szyldem orkiestry. 

W imprezie, która odbyła się 3 czerwca, wzięło udział w sumie 6 
wytypowanych wcześniej orkiestr działających na północnym 
Mazowszu oraz w regionie Warmii. Samo zaproszenie tak młodej 
orkiestry, jak nasza, było dla niej dużym wyróżnieniem. Jeszcze 
większa duma pojawiła się podczas ogłaszania wyników. Okazało 
się, że jury, w którym zasiadał m.in. znakomity muzyk Ryszard 
Poznakowski, uhonorowało nasz zespół drugą nagrodą. Było to 
spore zaskoczenie i jeszcze większa radość z tego, że w ciągu 
zaledwie 1,5 roku udało się uzyskać tak znakomity rezultat. 

Nie był to jednak koniec dobrych wiadomości. Na przełomie 
czerwca i lipca orkiestra wzięła udział w festiwalu pn. 
„Żuromińskie Granie”. Ten regionalny festiwal strażackich i ama-
torskich orkiestr dętych, organizowany od 2017 roku, cieszy się 
dużym wzięciem. Dość powiedzieć, że w tym roku na starcie 
pojawiło się aż 15 zespołów, zatem konkurencja była naprawdę 
duża. Tym bardziej że startowały uznane marki z całego regionu, 

nie tylko mazowiec-
kiego. 

Każdy zespół musiał 
przygotować co naj-
mniej 3 utwory, w 
tym jeden skompo-
nowany przez jedne-
go autora polskiego. 
Występ orkiestry nie 
miał trwać dłużej niż 
20-25 minut. Dlatego 
nasi reprezentanci 
musieli się naprawdę 

mocno przygotować, by nie dać plamy i nie zanudzić słuchaczy. 

Całodzienne przesłuchania mogły być męczące, ale nasi muzycy 
wytrzymali presję i narastające zmęczenie. Brawurowo wykonali 
przygotowane utwory, po czym pozostało tylko czekać. I… JE-
EEST! Podczas ogłaszania wyników okazało się, że nasza orkie-
stra zdobyła Grand Prix festiwalu! 

Radość krzynowłoskiej ekipy była niezmierna. To pierwszy tak 
znaczący sukces w jej dorobku. Ale – jak zaznaczają sami muzycy 
– nie ostatni. W końcu zespół powstał nieco ponad półtora roku 

temu. Dlatego osiągnięcie takiego progresu świadczy o dużym 
talencie drużyny. 

Niewątpliwie jest to zasługą kapelmistrza Sylwestra Stolarczyka. 
To on swoją determinacją doprowadzi do takich sukcesów. Dla-
tego cieszymy się, że mamy w swojej gminie taki skarb. I choć 
gmina nie może jeszcze pozwolić sobie na ogromne wydatki spo-
łeczne, w tym roku dofinansowała działalność orkiestry znaczącą 
kwotą. W 2018 roku z budżetu gminy przekazano łącznie orkie-
strze 10 000 złotych. Z pewnością też nie są to środki zmarnotra-
wione. 

WOKÓŁ MUZYKI 

MUZYCZNE SUKCESY ORKIESTRY DĘTEJ 
Tegoroczna wiosna i lato obrodziły w prawdziwe sukcesy Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Krzynowłodze 

Małej. W odstępie zaledwie kilku tygodni młodzi muzycy pod batutą Sylwestra Stolarczyka zgarnęli dwie 

nagrody na ważnych regionalnych festiwalach muzycznych. 

Przed Państwem najlepsza orkiestra na północnym Mazowszu! 

Pamiątkowe zdjęcie po finałowym występie Sylwester Stolarczyk odbiera nagrodę  

  w Pułtusku 



PLAKAT—DUMNI Z POLSKOŚCI 


