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Zaproszenie na bez-
płatną mammogra-
fię i cytologię.
Urząd Gminy w Krasnosielc 
i Centrum Onkologii - Instytut 
im. Marii Skłodowskiej-Curie w 
Warszawie zaprasza Panie na ba-
dania do cytomammobusu...

150. rocznica 
Powstania 
Styczniowego

W 1863 roku stoczono ponad 
1200 potyczek i bitew powstań-
czych z wojskami carskimi na 
terenie Królestwa Polskiego. W 
zdecydowanej...

Uroczystość otworzył Pa-
weł Ruszczyński – wójt gmi-
ny wraz z Tomaszem Olszewi-
kiem - wiceprzewodniczącym 
rady gminy. Był szampan, kwia-
ty i gromkie sto lat dla drogich, 
wspaniałych, kochanych pań.

Spotkanie umilały wykwint-
nym pokazem tanecznym dwie  
pary - Wiktoria Grabowska i 
Piotr Bojarski oraz Nikola Gra-
bowska i Artur Greszta. Tego 
wieczoru królowały jive, czacza, 
samba, rumba oraz walc wiedeń-
ski. Następnie na scenie pojawił 
się cygański tabor w składzie 
trzech Cyganów: Rafał Wilkow-
ski, Jakub Mikulak i Krzysztof 
Czarnecki oraz piękne cyganki: 
Elżbieta Szewczak, Hanna Kęsz-

czyk, Teresa Kaszuba, Małgorza-
ta Regulska, Agnieszka Mikulak 
i Beata Heromińska. Zabawia-
li oni gości przepięknym śpie-
wem mniej lub bardziej znanych 
piosenek cygańskich. Wirują-
ce, kolorowe suknie, kwiaty we 
włosach i połyskujące sznury 
złotych korali z pewnością prze-
niosły uczestniczki spotkania w 
inny wymiar, co pozwoliło im 
oderwać się choć na chwilę od 
szarości dnia codziennego.

Dzień Kobiet został zorgani-
zowany przez GOK we współ-
pracy z wójtem gminy oraz gru-
pą wolontariacką działającą przy 
Zespole Szkół im. T. Kościuszki.

B. HEROMIŃSKA

W pewien marcowy sobotni wieczór prawie 100 mieszkanek 
Gminy Krasnosielc i okolicznych gmin spotkało się w Gmin-
nym Ośrodku Kultury, aby uczcić swoje święto.

Z kobietami wielka bieda, 
lecz bez kobiet żyć się nie da



Z życia samorządu

Spotkanie organizacyjne w ramach projektu 
„Nowe umiejętności – Nowa szansa”

2

Rozpoczęto prace związane z 
rekultywacją gminnego wysy-
piska śmieci znajdującego się w 
Krasnosielcu Leśnym. W ramach 
II etapu zostanie wykonane: for-
mowanie czaszy kwatery skła-
dowiska, studnie odgazowują-
ce oraz warstwa wyrównawcza 
i warstwa rekultywacyjna wraz 
z siewem. Wykonawcą inwesty-
cji jest Zakład Usługowo – Han-

dlowy „TOMBET” z Kielc. Łącz-
na wartość zadania wynosi 236 
tys. 638 zł., a dofinansowanie w 
ramach Działania 4.2. Ochrona 
powierzchni ziemi Regional-
nego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego  
to 141 tys. 983 zł., co stanowi 60 % 
wartości całej inwestycji. 

T. P.

Nabór uczestników do projek-
tu zakończył się 28 lutego 2013 
r. Komisja rekrutacyjna na pod-
stawie zebranej dokumenta-
cji wyłoniła grupę kandydatów 
spełniających wszystkie wymo-
gi kwalifikacyjne do udziału w 
projekcie.

W obecnym roku w projek-
cie bierze udział 13 osób, w tym 
dwie uczestniczki z ubiegłego ro-
ku, które skorzystały z możliwo-
ści związanych z uzupełnieniem 
wykształcenia  na poziomie po-
nadgimnazjalnym z uwzględ-
nieniem ich realnych potrzeb. 
W tym roku po raz pierwszy do 

projektu zakwalifikowani zosta-
li również mężczyźni. 

20 marca 2013 r. o godz. 11:00 
odbyło się pierwsze spotka-
nie informacyjno - organiza-
cyjne z uczestnikami projektu, 
na którym podpisano deklara-
cje uczestnictwa w projekcie 
oraz niezbędne oświadczenia. 
Podczas spotkania przybliżono 
uczestnikom cel projektu oraz 
formy wsparcia jakie będą zasto-
sowane w ramach poszczegól-
nych działań. 

Dzięki udziałowi w projekcie 
wszyscy uczestnicy mają nadzie-
ję zmienić swoje życie na lepsze, 

„NOWE UMIEJĘTNOŚCI – NOWA SZANSA”
Projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnosielcu 

współfinansowany prze Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

Trwają prace nad rekultywacją 
gminnego wysypiska śmieci

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnosielcu już po raz szó-
sty  realizuje projekt pod nazwą „Nowe umiejętności – nowa 
szansa”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europej-
skiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

a zdobyte kwalifikacje i umie-
jętności zwiększą ich szanse na 
rynku pracy. 

Pierwsze zajęcia grupowe z 
doradcą zawodowym odbyły 
się 27.03.2013 r., ponieważ mie-
siące marzec i kwiecień to czas 
zaplanowany na zajęcia indywi-
dualne oraz warsztaty aktywi-

zacji zawodowej i autoprezenta-
cji. Natomiast w maju i czerwcu 
zaplanowano zajęcia grupowe i 
indywidualne z psychologiem/
trenerem umiejętności psycho-
społecznych. 

PRACOWNIK ZATRUDNIONY 
W RAMACH PROJEKTU

MARTA DUDEK



W skrócie 
►►►
►21. marca w wyniku wyło-

nienia najkorzystniejszej oferty 
w ramach zapytania ofertowego 
podpisano umowę z firmą POŻ-
BIS na zakup 25 par rękawic stra-
żackich dla OSP Krasnosielc. War-
tość zamówienia wynosi 5000 zł i 
zostanie ono w całości sfinanso-
wane przez Powszechny Zakład 
Ubezpieczeń.

► 26. marca również w wy-
niku wyłonienia najkorzystniej-
szej oferty w ramach zapytania 
ofertowego podpisano umowy 
z PHU NADRO na profilowanie 
dróg żwirowych oraz wbudowa-
nie pospółki żwirowej na terenie 
Gminy Krasnosielc.

► Otrzymano informację z 
WFOŚiGW dotyczącą pozytyw-
nego rozpatrzenia przez Zarząd 
wniosków o dofinansowanie 
dwóch zadań z zakresu eduka-
cji ekologicznej. Pierwszy z nich 
dotyczy realizacji konkursu pt.: 
„Miejmy odrobinę ogłady – wy-
korzystujmy odpady!”, który prze-
znaczony jest dla uczniów klas 
IV-VI szkół podstawowych. Ich za-
daniem będzie wykonanie pracy 
przestrzennej – makiety dowol-
nej gminnej miejscowości lub jej 
części – przy zastosowaniu odpa-
dów z uwzględnieniem aspektów 
ekologicznych. Prace należy skła-
dać do 15 maja w Urzędzie Gminy 
przy ul. Rynek 40 w Krasnosielcu. 
Na zwycięzców i opiekunów grup 
konkursowych czekają atrakcyjne 
nagrody, które zostaną wręczone 
5 czerwca, czyli w Światowy 
Dzień Ochrony Środowiska na 
podsumowaniu konkursu. Regu-
lamin konkursu znajduje się na 
stronie www.gminakrasnosielc.pl 
i w placówkach szkolnych.

► Kolejnym projektem zaak-
ceptowanym przez Zarząd WFO-
ŚiGW jest występ zespołu Recyc-
ling Band, znanego z programu 
telewizyjnego TVN „Mam talent”. 
Tworzy go grupa młodych ener-
gicznych ludzi, których pasją jaką 
jest muzyka i którzy pragną zwró-
cić uwagę na problem z segrega-
cją i przetwarzaniem odpadów. 
„Dźwięki z odzysku” można bę-
dzie usłyszeć na tegorocznych 
Dniach Krasnosielca.

AGNIESZKA POKORA

Kontynuacja modernizacji 
świetlic wiejskich

Z życia samorządu 3

Rozpoczęto II etap prac mo-
dernizacyjnych świetlic wiej-
skich w Gminie Krasnosielc. W 
tym roku zostaną odnowione 
budynki w Chłopiej Łące, No-
wym Sielcu, Grabowie, Przytu-
łach, Rakach i Karolewie. Łącz-
nie zostanie zmodernizowanych 
13 świetlic. Poprzez odnowienie 

świetlic wiejskich utworzone zo-
staną zaplecza społeczno-kultu-
ralne, które są szansą na akty-
wizację mieszkańców wsi oraz 
promowanie obszarów wiejskich 
poprzez wzrost atrakcyjności tu-
rystycznej i inwestycyjnej obsza-
rów wiejskich. Inwestycja jest 
współfinansowana w wysoko-

ści 75% kosztów kwalifkowal-
nych z Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 2007-2013. Całkowita 
wartość projektu wynosi ponad 
600 tys zł.

T.P.

ZAPROSZENIE NA BEZPŁATNĄ 
MAMMOGRAFIĘ I CYTOLOGIĘ

Urząd Gminy w Krasnosielcu
i Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

zaprasza Panie na badania do nowoczesnego 
cytomammobusu ustawionego 

przy Urzędzie Gminy, ul. Rynek 40 w Krasnosielcu
w dniach  16, 17 maja 2013r.

Na bezpłatne badanie mammograficzne zapraszamy Panie w wieku 
50-69 lat, które w przeciągu ostatnich 2 lat nie miały 

wykonanej profilaktycznej mammografii.
Rejestracja pod nr 22-546-22-10, 22-546-32-88

Mammografia w dniach: 16 maja w godz. 12:00-17:00,
17 maja w godz. 10:30-17:30

Na bezpłatne badanie cytologiczne zapraszamy Panie w wieku 25-59 lat, 
które w przeciągu ostatnich 3 lat nie miały wykonanej profilaktycznej cytologii.

Bez rejestracji.
Cytologia  w dniach 16, 17 maja w godz. 10:30-18:00

Prosimy o przyniesienie ze sobą dowodu osobistego.

Zadbaj o swoje zdrowie, pomyśl o sobie i swojej rodzinie!
Nie odkładaj tego na później, teraz możesz zrobić badania blisko domu!



Wydarzenia4

12 marca w Drążdżewie ob-
chodzono 150. rocznicę Powsta-
nia Styczniowego w połączeniu 
z dniem patrona drążdżewskiej 
szkoły – Edwarda Rolskiego, bo-
hatera walk powstańczych, sto-
czonych na ziemiach naszej małej 
ojczyzny. Uroczystość rozpoczę-
ła się mszą świętą odprawioną 
w kościele parafialnym w inten-
cji ojczyzny i poległych powstań-
ców. Proboszcz Leszek Kamiń-
ski w swym kazaniu podkreślał 
wagę niepodległości. Nawoływał 
również do zachowania pamię-
ci o tych, którzy przelali krew, 
abyśmy my, żyjąc w dzisiejszym 
świecie, mogli cieszyć się wol-
nością. Po wspólnej modlitwie 
wszyscy udali się pod zbiorową 
mogiłę powstańców, pod którą 
wartę pełnili powstańcy  - rekon-
struktorzy z Przasnyskiego Sto-
warzyszenia Historii Ożywionej. 
Regionalista Sławomir Mikulak 
przybliżył swym wystąpieniem 
tragiczne wydarzenia, które roz-
grywały się tu w 1863 roku. Na-
stępnie wójt gminy Paweł Rusz-

czyński wraz z przewodniczącą 
i wiceprzewodniczącym rady 
gminy oraz delegacje z gmin-
nych szkół złożyli pod grobem 
wiązanki i zapalili znicze, będące 
symbolem szacunku i wdzięcz-
ności za walkę o wolną Polskę.

Druga część obchodów odby-
wała się w sali gimnastycznej 
drążdżewskiej szkoły. Członko-
wie PSHO zapoznali zebranych 
z ubiorem i bronią powstańców, 
a prezes Przasnyskiego Stowa-
rzyszenia – Jacek Piotrowski – 
przedstawił prezentację multi-
medialną autorstwa Wiesława 
Łaskarzewskiego nt. wydarzeń 
Powstania Styczniowego na na-
szym terenie. Pieśni patriotyczne 
oraz scenki powstańcze w wyko-
naniu uczniów doskonale odda-
wały klimat i charakter tamtej-
szej rzeczywistości. Kilka słów 
na temat powstania dodał rów-
nież Jan Żytowiecki – były pra-
cownik Polskiej Akademii Nauk. 
Podczas uroczystości ogłoszono 
również wyniki konkursów hi-
storycznych zorganizowanych 

150. rocznica 
Powstania Styczniowego
W 1863 roku stoczono ponad 1200 potyczek i bitew powstań-

czych z wojskami carskimi na terenie Królestwa Polskiego. W 
zdecydowanej mniejszości z nich Polacy odnieśli zwycięstwo. 
Na terenie obecnego województwa mazowieckiego doszło do 
ok. 110 tego typu wydarzeń, spośród których jedynie bitwa pod 
Drążdżewem była zwycięską.
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150. rocznica 
Powstania Styczniowego

przez Publiczną Szkołę Podsta-
wową w Drążdżewie. W konkur-
sie plastycznym wzięło udział 31 
uczniów z klas I – III, natomiast 
w konkursie wiedzy o Powsta-
niu Styczniowym na ziemi drąż-
dżewskiej 31 uczniów z klas IV
-VI. Nagrodzono prace Natalii 
Wyszyńskiej, Wojciecha Hero-
mińskiego i Marcina Wylota, a 
największą wiedzą historyczną 
mogą szczycić się Sebastian Ję-
drzejewski, Sandra Kisielewska 
i Daria Kruk. Zwycięzcy otrzy-
mali nagrody ufundowane przez 
wójta oraz dyplomy.

Na placu szkolnym grupa re-
konstrukcyjna Przasnyskiego 
Stowarzyszenia Historii Oży-
wionej rozbiła obozowisko po-
wstańców. Oprócz emocjonujące-
go i spektakularnego widowiska 
przedstawiającego potyczkę Po-
laków z wojskiem rosyjskim, 
obozowicze uraczyli publicz-
ność pyszną kaszą carską. Po-
nadto każdy mógł spróbować 
swoich sił w strzelaniu z broni 
prochowej, która była używana 
przez powstańców, i jak zapew-
niali rekonstruktorzy, nie była 
niezawodna.

Przy okazji upamiętnienia 150. 
Rocznicy Powstania Styczniowe-
go zorganizowano wystawę eks-
ponatów z tamtego okresu, udo-

stępnionych dzięki uprzejmości 
Muzeum Ziemi Makowskiej i 
Garnizonu Różan. Dodatkowo 
można było obejrzeć fotografie 
i obrazy nawiązujące do okresu 
powstania oraz prace konkurso-
we uczestników konkursu pla-
stycznego.

Podniosłości wydarzeniu do-
dała niewątpliwie obecność or-
kiestry dętej z Pienic oraz udział 
pocztów sztandarowych z gmin-
nych szkół i jednostek OSP. Wójt 
gminy Paweł Ruszczyński skła-
da serdeczne podziękowania 
za zaangażowanie w przygoto-
wanie obchodów personelowi i 
uczniom PSP w Drążdżewie, Sła-
womirowi Mikulakowi, Wiesła-
wowi Łaskarzewskiemu, mimo 
iż nie mógł osobiście brać udzia-
łu w uroczystości, Muzeum Zie-
mi Makowskiej i Garnizonu 
Różan, Przasnyskiemu Stowa-
rzyszeniu Historii Ożywionej, 
proboszczowi drążdżewskiej pa-
rafii – Leszkowi Kamińskiemu, 
pracownikom GOK, orkiestrze 
dętej z Pienic, druhom gminnych 
jednostek Ochotniczej Straży Po-
żarnej, delegacjom i pocztom 
sztandarowym ze szkół.

AGNIESZKA POKORA
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Przegląd pod hasłem „Krzyż 
fundamentem wiary” rozpoczął 
się, jak zawsze, Mszą Świętą w in-
tencji uczestników.

Tegoroczna uroczystość zgro-
madziła 236 uczestników z róż-
nych miejscowości, których 
występy zapowiadała konferan-
sjerka Agata Wilkowska. Z wiel-
ką przyjemnością mogliśmy wy-
słuchać współczesnej aranżacji 
znanej pieśni „Golgota” w wy-
konaniu DEO GRATIAS z Ma-
kowa Mazowieckiego, czy pieśni 
„Rozpięty na Ramionach” w wy-
konaniu zespołu młodzieżowego 

SAROM z Mławy. Były także chó-
ralne wykonania pieśni wielko-
postnych m.in. Miserere, Dobra-
noc Głowo święta, Pod Krzyżem. 
Pięknymi głosami i repertuarem 
urzekli widownię zarówno soli-
ści, jak i chórzyści. Wszyscy ar-
tyści otrzymali pamiątkowe dy-
plomy oraz nagrody rzeczowe 
ufundowane przez GOK. 

Po 2,5 godzinnym spotkaniu 
z pieśnią pasyjną oraz ciepłym 
poczęstunku uczestnicy prze-
glądu mogli degustować potra-
wy wielkanocne przygotowane 
przez mieszkanki z terenu na-

szej gminy. Degustacja obfito-
wała głównie w słodkości. Do-
datkową atrakcją była wystawa 
prac wielkanocnych tj. stroiki, ja-
ja ozdabiane różnorodnymi tech-
nikami, kurki i koguciki, palmy 
i tradycyjne wielkanocne świę-
conki. Piękne dekoracje, wysta-
wy rękodzieła Anny Żerańskiej 
i Agnieszki Gwiazdy oraz kolek-
cja lalek w strojach regionalnych 
Natalii Ryłki zdecydowanie przy-
kuwały uwagę oglądających. By-
ła także możliwość zakupienia 
pamiątek z pobytu w Amelinie 
w postaci ozdób wielkanocnych.

Coroczną tradycją organizato-
rami Przeglądu byli: Wójt Gmi-
ny Krasnosielc, Parafia Amelin, 
Publiczna Szkoła Podstawowa w 
Amelinie oraz Gminny Ośrodek 
Kultury w Krasnosielcu. W reali-
zację tego wydarzenia włączyli 
się ludzie zrzeszeni w Koła Go-
spodyń Wiejskich oraz jednostki 
Ochotniczych Straży Pożarnych, 
jak również szereg osób indywi-
dualnych, którym główni orga-
nizatorzy składają serdecznie po-
dziękowania.

BEATA HEROMIŃSKA

IX Przegląd 
Pieśni Wielkopostnych

Piąta niedziela Wielkiego Postu to stały termin. Od dziewięciu lat, właśnie wtedy, odbywa 
się Przegląd Pieśni Wielkopostnej. W tym roku był to 17 marca.
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Konkurs ”Kto ty jesteś?” ogłoszony przez Gminny Ośrodek 
Kultury w Krasnosielcu został rozstrzygnięty. Komisja kon-
kursowa wyłoniła następujących laureatów:

I miejsce – Sandra Czaplicka z Krasnosielca – „Kocham Polskę”
I miejsce – Daria Kruk z Drążdżewa – „Mój mały patriotyzm”
II miejsce – Sylwia Kowalczyk z Drążdżewa – „Czym jest Polska”
III miejsce – Sandra Klik z Drążdżewa – „Ojczyzno”

Kocham Polskę

Każdy Polak o tym wie,
za co Polskę kochać chce.
Za kukułkę, która kuka
i dzięcioła, który stuka.
Za rechot żaby i klekot bociana,
których koncert trwa z rana.
Za zielonego pasikonika,
co w trawie pomyka.
Za przykryte śniegiem połoniny,
za czerwień korali jarzębiny,
za przelotne białe ptaki,
za pąsowe polne maki,
za grzywy fal Bałtyku,
za bambino na patyku,
za wiosnę całą w kwiatach,
za piękne barwy lata,
za jesień z deszczem i burzami
za zimową sannę z dzwoneczkami.

GODŁO: LILIA

Mój mały patriotyzm

Od zawsze chętnie słuchałam opowieści o dawnych czasach. 
Często przeglądałam stare fotografie. Pytałam rodziców i dziad-
ków - kogo przedstawiają i z jakiej okazji. Na spacerach po swej 
miejscowości, poznawałam jej historię. Historię naprawdę cie-
kawą, chociaż nie wszytsko rozumiałam. Coraz więcej dowia-
dywałam się o sławnym rodzie Krasińskiech, o powstańcach 
styczniowych i patronie mojej szkoły.

Dużo słyszałam o innych ludziach, którzy tutaj żyli i praco-
wali. Byli to księża i nauczyciele, rolnicy, rzemieślnicy i zwy-
kli mieszkańcy.

Myślę, że bardzo kochali tę ziemię, skoro zostawili nam tyle 
trwałych pamiątek. Są to kopce, pomniki i przydrożne krzyże. 
Nieraz zatrzymuję się przy nich i czytam treść tablic. Dzięki 
temu wiem gdzie stał drewniany kościół, gdzie pochowano po-
wstańców, wiem że przebywał tutaj sławny poeta.

Dumna jestem ze swojej miejscowości, ponieważ to jest mo-
ja mała ojczyzna. A wszystkie małe ojczyzny składają się, jak 
puzzle, na dużą ojczyznę. Jest nią Polska.

Dlatego w szkole chętnie biorę udział w różnych uroczysto-
ściach. To fajnie stać ze sztandarem, śpiewać hymn, recytować 
wiersz, widzieć powiewającą polską flagę.

To taki mój mały patriotyzm.

Godło: ,,Uczennica’’

Wyróżnienia:
Szymon Jeziorek z Drążdżewa „Mój Kraj”
Natalia Klik z Krasnosielca „Moja Ojczyzna”
Dawid Domiński z Krasnosielca „Polska to jest wielka rzecz”

Wyróżnienie:
Aleksandra Kołodziejczyk z Krasnosielca

Nagrodzone prace będą co miesiąc publikowane w Głosie Gminy.

w kategorii szkół podstawowych:

w kategorii szkół średnich:

w kategorii szkół gimnazjalnych:

w kategorii dorośli:

I miejsce – Aleksandra Rzewnicka z Karniewa
II miejsce – Justyna Olkowska z Krasnosielca
III miejsce – Klaudia Rzewnicka z Karniewa

Wyróżnienie: 
Kamila Żebrowska z Krasnosielca

I miejsce – Tadeusz Kruk z Drążdżewa
II miejsce – Anna Skonieczna



Na sportowo i nie tylko8

Głos Gminy – Biuletyn Informacyjny Gminy Krasnosielc, miesięcznik rozdawany bezpłatnie. 
Wydawca: Urząd Gminy w Krasnosielcu, 06–212 Krasnosielc, ul. Rynek 40, tel. 29 717-50-73, fax 29 717-50-74, e-mail: 
ugkrasnosielc@post.pl, www.krasnosielc.bipst.pl, www.gminakrasnosielc.pl; Redakcja: redaktor naczelny: Agnieszka Poko-
ra; współpracują: PSP Amelin, PSP Drążdżewo, PSP Raki, ZS Krasnosielc, PBS w Krasnosielcu, Teresa Parciak, Przemysław 
Ferenc, Małgorzata Janowska, Gminny Ośrodek Kultury, Ośrodek Pomocy Społecznej.  
Projekt graficzny pisma, skład i druk: Informedia, www.informedia.pl

Sportowe sukcesy naszej młodzieży
Siatkówka Unihokej

W lutym reprezentacja dziew-
cząt PG w Krasnosielcu zajęła 
trzecie miejsce w PIMS w siat-
kówce, rozegranych na hali  
w Różanie. Nasze dziewczę-
ta pokonały PG w Płoniawach 
2:0, i uległy w tie -breakach PG 
w Karniewie i PG w Różanie,  
co w końcowym rozrachunku 
dało III miejsce.

Skład drużyny: Katarzyna 
Kołakowska, Magdalena Koła-
kowska, Aleksandra Niestęp-
ska, Weronika Ferenc, Nikole 
Grabowska , Justyna Olkowska, 
Sylwia Goliaszewska, Marta Ra-
domska, Klaudia Ciuchta. Opie-
kun: Szymon Kołakowski

RED. ZESPOŁU SZKÓŁ W KRASNOSIELCU

Również w marcu dziewczę-
ta z PG wzięły udział w PIMS w 
unihokeju dziewcząt . Zawody 
zostały rozegrane w systemie 
„każdy z każdym”. W pierw-
szym spotkaniu nasza reprezen-
tacja pokonała PG Gąsewo 4:0, 
następnie gładko uległa Czer-
wonce 0:5, po wyrównanym me-
czu remisujemy z Szelkowem 2:2, 
a na koniec wysoko pokonuje-
my Rzewnie 4:0. Po zsumowaniu 
punktów nasze Gimnazjum za-

jęło III miejsce, bezkonkurencyj-
na okazała się drużyna z Czer-
wonki.

Skład drużyny: Katarzyna 
Kołakowska, Magdalena Koła-
kowska, Aleksandra Niestęp-
ska, Weronika Ferenc, Nikole 
Grabowska , Justyna Olkowska, 
Sylwia Goliaszewska, Marta Ra-
domska, Klaudia Ciuchta, Mar-
ta Zabielska. Opiekun: Szymon 
Kołakowski

RED. ZESPOŁU SZKÓŁ W KRASNOSIELCU

Największym osiągnięciem 
mogą się poszczycić chłopcy 
ze SP. W rozegranych 23. II za-
wodach w unihokeju nasza re-
prezentacja pod okiem Pana 
Grzegorza Gałązki okazała się 
bezkonkurencyjna, pokonując 
kolejno SP Gąsewo 3:1, SP nr. 1 
Maków Mazowiecki 11:0!, SP Pło-
niawy 5:2 i SP Czerwonka 4:2. 
Pierwsze miejsce, okazały puchar 
i awans do zawodów między po-
wiatowych, a te zostały rozegra-
ne 16.III W Chudku. W pierw-
szym spotkaniu zmierzyliśmy 
się z SP Kaczkowo Nowe, wynik 
okazały bo aż 8:0, następnie ule-
gamy gospodarzom 1:5, pokonu-

jemy pewnie SP Somianka 4:0, 
a na koniec rywalizacji remisu-
jemy 1:1 z SP w Krzynowłodze 
Małej. Siedem zdobytych punk-
tów daje nam dobre drugie miej-
sce, całe zawody wygrała druży-
na gospodarzy która pokonała 
wszystkich przeciwników.

Skład drużyny: Konrad Go-
liaszewski, Marian Lipski, Mar-
cin Rybacki, Damian Wronowski, 
Dominik Daliga, Łukasz Glinka, 
Bartłomiej Kurzyński, Gabriel 
Nurczyk, Adam Gałązka, Jakub 
Czarkowski, Norbert Ruszkow-
ski, Łukasz Lipiński, Łukasz Sie-
miatkowski, Krzysztof Maluch-
nik. Opiekun: Grzegorz Gałązka.

W marcu na hali w Różanie 
zostały rozegrane PIMS w siat-
kówce chłopców Szkół Pod-
stawowych. Nasza drużyna w 
składzie: Konrad Goliaszew-
ski, Marian Lipski, Marcin Ry-
backi, Damian Wronowski, Do-
minik Daliga, Łukasz Glinka, 
Krzysztof Maluchnik i Bartło-
miej Kurzyński Opiekun: To-
masz Rogala trafiła do grupy B. 
W pierwszym meczu nasi chłop-
cy pokonali SP Rzewnie 2:0, na-
stępnie nieznacznie ulegli SP 

nr.1 w Makowie Mazowieckim 
1:2 i na koniec zmagań w grupie 
pewnie 2:0 ograli SP w Sypnie-
wie. Uzyskane wyniki pozwoli-
ły zająć pierwsze miejsce w gru-
pie. W pojedynku półfinałowym 
po zaciętym meczu pokonujemy 
2:1 SP w Gąsewie, a w finale cze-
kała już drużyna gospodarzy . 
Ciekawe widowisko, dobra gra i 
dużo emocji(szczególnie w dru-
gim secie przegranym na prze-
wagi) pozwoliło ostatecznie za-
jąć drugie miejsce.


