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Wizyta Wojewody 
24. kwietnia wójt Paweł Rusz-
czyński podpisał umowę z Da-
riuszem Piątkiem  na dofinanso-
wanie inwestycji na przebudo-
wę ulicy Wschodniej w Krasno-
sielcu, aż do drogi powiatowej 
nr 2132W.

Zagraniczni goście  
w Rakach

W dniach 22-26 kwietnia 2013 r. w ra-
mach międzynarodowego programu 
Comenius „Tale with Tail” gościliśmy 
dyrektorów, nauczycieli i uczniów z za-
przyjaźnionych szkół z Turcji, Włoch, 
Bułgarii oraz Rumunii. 

Światowy Dzień Książki i 
Praw Autorskich obchodzony 
jest 23 kwietnia. Jest to data  
symboliczna dla literatury 
światowej. W tym dniu w roku 
1616 zmarli: Miguel de Cervan-
tes, William Szekspir i historyk 
peruwiański Inca Garcilaso de 
la Vega. Na ten sam dzień przy-
pada również rocznica urodzin 
lub śmierci innych wybitnych 
pisarzy, np. Maurice’a Druona, 
Halldóra Laxnessa, Vladimira 
Nabokova, Josepa Pla i Manu-
ela Mejía Vallejo. 

Pomysł organizacji święta 
zrodził się w Katalonii – w 
1926 roku wystąpił z nim wy-
dawca z Walencji, Vicente Cla-

vel Andrés. W Hiszpanii Dzień 
Książki jest świętem oficjalnym 
już od roku 1930, a od 1964 – we 
wszystkich krajach hiszpańsko-
języcznych.

W Katalonii dzień 23 kwiet-
nia jest hucznie obchodzonym 
świętem narodowym, jako 
dzień jej patrona – Świętego Je-
rzego. Zgodnie z długą trady-
cją w tym dniu obdarowywano 
kobiety czerwonymi różami, 
mającymi symbolizować krew 
smoka pokonanego przez św. 
Jerzego. Później kobiety zaczęły 
odwzajemniać się mężczyznom 
podarunkami z książek.

Symbolem święta jest czer-
wona róża i książka.

Tegoroczny Światowy Dzień 

Książki i Praw Autorskich w 
Bibliotece Zespołu Szkół w Kra-
snosielcu został poświęcony 
Julianowi Tuwimowi. W 2013 
roku przypada sześćdziesiąta 
rocznica śmierci i stulecie jego 
poetyckiego debiutu. Obie rocz-
nice stanowią okazję do odda-
nia hołdu temu wielkiemu po-
ecie, który kształtował język, 
wyobraźnię i społeczną wraż-
liwość wielu pokoleń Polaków, 
ucząc ich zarazem poczucia hu-
moru i ukazując optymizm co-
dziennego życia. (Sejm Rzeczy-
pospolitej Polskiej,  ogłosił rok 
2013 Rokiem Juliana Tuwima).

Każdy kto w tym dniu od-
wiedził bibliotekę szkolną mógł 
obejrzeć wystawę książek pi-

sarza m. in.: Słoń Trąbalski z 
1959 roku z przepięknymi ilu-
stracjami Ignacego Witza, czy 
też Lokomotywa ilustrowana 
przez Marcina Szancera z roku 
1970 oraz nowe wydania jego 
książek, kolorowanki związane 
z wierszami poety oraz posłu-
chać płyt z nagraniami  wierszy 
poety m. in. rapowany Bambo, 
wziąć udział w plebiscycie czy-
telniczym na ulubiony wiersz 
Tuwima oraz otrzymać za-
kładkę do książek z cytatami o 
książkach i czytaniu.

Redakcja BiBlioteki Szkolnej

Światowy Dzień Książki 
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W skrócie 

3 kwietnia wójt podpisał 
umowę z PHU Zenon Urba-
nowski z Makowa Mazo-
wieckiego w celu realizacji 
inwestycji, którą jest budowa 
kompleksów sportowo – re-
kreacyjnych w Przytułach, Pie-
nicach i Nowym Sielcu. Wio-
ski te zyskają jeszcze większą 
atrakcyjność, a ich najmłodsi 
mieszkańcy doczekają się in-
teresujących i bezpiecznych 
miejsc zabaw. Prace już rozpo-
częto. Ich zakończenie planuje 

się na październik. Łączny 
koszt budowy to ok. 748 tys. 
zł. Ponad 50 % nakładów fi-
nansowych na ten cel zosta-
nie poniesionych z przyzna-
nej gminie dotacji w ramach 
PROW 2007-2013.

18. kwietnia otrzymano in-
formację z WFOŚiGW o za-
akceptowaniu przez Zarząd 
wniosku o dofinansowanie za-
kupu sprzętu ratowniczego 
dla OSP Krasnosielc, w któ-
rego skład wchodzą: nożyce 

hydrauliczne, węże tłoczne i 
ssawne, rozdzielacz kulowy, 
prądownica, przełączniki do 
węży. Zakup nowego sprzętu 
przełoży się na sprawniejsze 
przeprowadzanie akcji ratow-
niczych podczas różnego ro-
dzaju zdarzeń zagrażających 
życiu i zdrowiu mieszkań-
ców, a tym samym wpłynie 
na wzrost bezpieczeństwa 
mieszkańców gminy i sąsied-
nich miejscowości. Wartość 
całkowita zadania wyniesie 

ok. 24 tys. zł, a dotacja połowę 
wartości zakupu.

22. kwietnia podpisano 
umowę z PHU NADRO na 
wykonanie remontu cząstko-
wego nawierzchni dróg bitu-
micznych na terenie Gminy 
Krasnosielc. Termin zakończe-
nia prac modernizacyjnych to 
czerwiec b.r.

a. PokoRa

Projekt obejmuje przebudowę 
ulicy Wschodniej w Krasno-
sielcu, aż do drogi powiatowej 
nr 2132W oraz drogę prowa-
dzącą przez nowo powstające 
osiedle mieszkaniowe w No-
wym Sielcu. Łączny odcinek 
planowany do przebudowy 
wynosi ok. 1 km. Ponadto po-
wstaną chodniki i zatoki posto-
jowe przy cmentarzu. Zostaną 
wyznaczone przejścia dla pie-
szych, dodatkowo oznakowane 
migającymi światłami ostrze-

gawczymi, które zasilane będą 
energią słoneczną przez zasto-
sowanie źródeł solarnych. Za-
planowano również wymianę 
opraw oświetlenia ulicznego. 
Realizacja inwestycji przyczyni 
się do poprawy bezpieczeń-
stwa wszystkich użytkowni-
ków dróg i usprawnienia połą-
czeń dróg lokalnych z drogami 
publicznymi wyższej katego-
rii. Wpłynie też na ulepszenie 
dostępności lokalnych ośrod-
ków gospodarczych i instytucji 

publicznych. Wartość zadania 
wynosi 983 364,21 zł, a wyko-
nawcą zostało Przedsiębiorstwo 
Robót Drogowo-Mostowych 
OSTRADA z Ostrołęki. Dofi-
nansowanie stanowić będzie 
50% kosztów kwalifikowal-
nych. Prace remontowe już się 
rozpoczeły, a odbiór drogi do 
użytku planuje się najpóźniej w 
październiku b.r.

Jest to dla Gminy Krasnosielc 
ogromny sukces, gdyż po raz 
pierwszy od momentu istnienia 

tego Programu, czyli od 2008 
roku,  aplikowanie o wsparcie 
finansowe na inwestycje dro-
gowe zakończyło się powodze-
niem. Ponadto jesteśmy jedyną 
gminą w powiecie makowskim 
i jedną z trzech jednostek samo-
rządowych w regionie ostrołęc-
kim, która zdobyła dotację.

a. PokoRa

Puszki, butelki szklane i pla-
stikowe, opakowania foliowe i 
papierowe, odzież, opony, bate-
rie, sprzęt, elektroniczny, a na-
wet meble i fotelik samochodowy 
dla dziecka, i można by jeszcze 
tak jeszcze długo wymieniać. 

To „skarby” znalezione przez 
porządkujących przydrożne 
rowy na terenie naszej gminy. 
W sumie zebrano już kilka kon-
tenerów śmieci. Koszt ich wy-
wozu szacuje się na ok. 5 tys. 

zł. Wiadomo, że zostanie on po-
kryty z budżetu gminy, czyli 
z kieszeni podatników. Prace 
porządkowe nadal trwają, ale 
jednocześnie trwa proceder po-
rzucania śmieci. Apelujemy do 
mieszkańców, aby w trosce o 
środowisko i wizerunek naszej 
gminy zadbali o to, by wytwo-
rzone przez nich odpady tra-
fiały we właściwe miejsce, a bę-
dąc świadkami zaśmiecania nie 
pozostawali obojętni.

Szlak zaplanowano na terenie 
Leśnictwa Grądy, a trasa ścieżki 
rozpoczyna się w miejscowości 
Nowy Krasnosielc i przebiega 
wśród zróżnicowanego środo-
wiska leśnego prowadząc aż 
do rezerwatu „Zwierzyniec”. 
Ścieżka będzie podzielona na 
dwie części. Pierwsza część 
o długości ok. 2,9 km, będzie 
stanowiła szlak pieszy. Część 
druga ścieżki o długości ok. 4 
km, będzie doskonale nadawała 

się również do wycieczek ro-
werowych. Zostanie tu utwo-
rzonych 18 przystanków dy-
daktycznych, skierowanych do 
grupy młodszych i starszych 
dzieci, młodzieży oraz osób do-
rosłych. Narzędzia edukacyjne 
utworzą kolorowe tablice ze 
zwięzłymi opisami, barwnymi 
ilustracjami i zdjęciami, o bo-
gatej treści merytorycznej. Na 
ścieżce będą dostępne intere-
sujące gry ekologiczne i inte-
raktywne tablice edukacyjne. 
Ścieżka przyrodniczo -eduka-
cyjna przybliży gościom lasu 
poszczególne gatunki jego 

mieszkańców oraz ukaże ich 
piękno i rolę, jaką odgrywają 
w środowisku. Ponadto z po-
radnika małego ekologa i mali 
i duzi będą mogli dowiedzieć 
się jak dbać o środowisko, nie 
tylko na terenach chronionych, 
ale na ulicy, w szkole, i we wła-
snych gospodarstwach domo-
wych. Ciekawostki ekologiczne 
pozwolą zrozumieć dlaczego 
warto dbać o środowisko na-
turalne i żyć w zgodzie z nim, 
co grozi planecie i wszystkim 
żyjącym na niej organizmom, 
jeśli nie będziemy przestrzegać 
poznanych zasad. 

Dzięki odpowiedniej infra-
strukturze (wiaty, ławki, itp.) 
możliwe będzie prowadze-
nie lekcji przyrody na szlaku. 
Mamy nadzieję, że zwiedza-
jącym nie zabraknie pozy-
tywnych wrażeń, a przebycie 
szlaku będzie krokiem do życia 
w zgodzie z naturą, a nie prze-
ciwko niej.

Koszt budowy ścieżki to ok. 
140 tys. zł. Gmina pozyskała 
100% wsparcie finansowe z 
WFOŚiGW w Warszawie na 
ten cel.

a. PokoRa

Gmina przystąpiła do reali-
zacji I etapu projektu „Poprawa 
stanu gospodarki wodno - ście-
kowej w Gminie Krasnosielc”. 
W ramach zadania wyposa-
żono stację uzdatniania wody 
w Drążdżewie Małym w agre-

gat prądotwórczy, a w Krasno-
sielcu trwają prace przy wymia-
nie wodociągu. 

W zakresie II etapu, który za-
planowano na 2014 rok zostanie 
zakupiony ciągnik i wóz aseni-
zacyjny oraz powstanie ok. 90 

przydomowych oczyszczalni 
ścieków na terenie gminy. Cał-
kowita wartość projektu wynosi 
3 305 989,49 zł, a dofinansowa-
nie z Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2007-
2013 to 2 010 596 zł. 

Na czas realizacji robót będą 
utrudnienia w ruchu. Za nie-
dogodności uprzejmie Państwa 
przepraszamy.

t. P.

24. kwietnia wójt Paweł Ruszczyński podpisał umowę z Dariuszem Piątkiem – wicewojewodą  mazowieckim – na dofinansowanie inwesty-
cji pn. „Usprawnienie komunikacji z drogą powiatową nr 2132 Krasnosielc – Pienice – Młynarze oraz wojewódzką nr 544 Mława – Ostro-
łęka poprzez przebudowę ciągu komunikacyjnego w miejscowościach: Nowy Sielc i Krasnosielc”, która będzie realizowana w ramach 
drugiego etapu „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych”.

Trwają prace przy budowie 
ścieżki przyrodniczo – eduka-
cyjnej „Z lasem za pan brat”.

Poprawa stanu gospodarki  
wodno - ściekowej

Umowa na „schetynówkę” Zadbajmy wspólnie o wizerunek gminy!

Gmina Krasnosielc z lasem za pan brat
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Pierwszego dnia odbyło 
się uroczyste powitanie gości 
przez Wójta Gminy Krasnosielc 
Pawła Ruszczyńskiego, dyrek-
tor szkoły Teresę Kaszubę oraz 
grono pedagogiczne. Szkoły 
partnerskie zostały przywi-
tane programem muzyczno-
tanecznym akcentującym róż-
norodność naszych partnerów. 

Następnie wszyscy mieliśmy 
okazję, aby przenieść się w 
krainę baśni i zabawy. Obco-
krajowcy zostali poproszeni 
o przygotowanie  insceniza-
cji oraz dokończenie ilustra-
cji z omawianych w projekcie 
bajek. Mieliśmy szansę, aby 
usłyszeć i obejrzeć nietypowe 
przedstawienia, gdyż goście 

W dniach 22-26 kwietnia 2013 r. w ramach międzynarodowego pro-
gramu Comenius „Tale with Tail” gościliśmy w Szkole Podstawowej 
im. Bohaterów Powstania Styczniowego dyrektorów, nauczycieli i 
uczniów z zaprzyjaźnionych szkół z Turcji, Włoch, Bułgarii oraz 
Rumunii. W sumie odwiedziło nas 40 osób z zagranicy.

zaprezentowali dramatyzacje w 
językach ojczystych. Po wystę-
pach partnerzy zwiedzali naszą 
szkołę, gdzie w każdej klasie 
czekała na nich niespodzianka. 
Każda klasa przygotowała ga-
zetki dotyczące partnerskiego 
kraju oraz prezenty dla odwie-
dzających. Po obiedzie koor-
dynatorzy projektu udali się 
na spotkanie ewaluacyjne, na-
tomiast pozostali mieli czas na 
integrację z naszymi uczniami 
i nauczycielami. 

Podczas kolejnych dni uczest-
nicy wizyty roboczej spędzali 
czas na poznawaniu specyfiki 
naszego kraju. W środę goście 
zostali zaproszeni do zwiedze-
nia Warszawy, gdzie spaceru-
jąc po Starym Mieście zostali 
zapoznani z polską historią i 
kulturą.  Czwartkowy ranek  to 
podróż do Pułtuska, gdzie od-
wiedzający zobaczyli najdłuż-
szy rynek w Europie, poznali 
podstawy naszej religii oraz 
historii Wenecji Mazowsza.

Zagraniczni goście poznali 
też naszą małą ojczyznę. Dzięki 
uprzejmości p. Anny Godlew-

skiej oraz p. Andrzeja Maluch-
nika odwiedziliśmy przed-
szkole oraz Zespół Szkół  im. 
Jana Pawła II w Krasnosielcu. 
Ponadto we współpracy z p. 
Beatą Heromińską zorganizo-
wane zostało „Popołudnie z 
teatrem”. Na scenie GOK-u 
uczniowie z naszej szkoły wy-
stąpili w spektaklu angloję-
zycznym pt. Pinocchio” oraz 
zaprezentowany został jeden 
z naszych tańców narodowych 
- Krakowiak. Następnie dla go-
ści wystąpił zespół nauczycieli 
z Raków. Po aktywnym dniu, 
goszczący partnerzy szkoły w 
Rakach otrzymali certyfikaty 
uczestnictwa. 

Wszyscy uczestnicy spotka-
nia w ramach programu Co-
menius stwierdzili, iż chętnie 
zamieszkaliby w Polsce. Nasz 
kraj urzekł gości krajobrazami, 
gościnnością oraz budownic-
twem. Odwiedzający zachwy-
cili się polską szkołą oraz spo-
sobem upraw roślin.

 
Red. Szkolna

Zagraniczni 
goście w 
Rakach
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Na tropie piękna

Dzień Bezpieczeństwa w Sieci w Zespole Szkół w Krasnosielcu

PW dniu 22 kwietnia ucznio-
wie wyruszyli na wycieczkę 
do pobliskiego Nadleśnictwa 
Parciaki.  Spacerowali ścieżką 
przyrodniczą „Pod Sosnami” i 
szukali piękna przyrody ukrytej 
we wiosennych kolorach lasu. 
Przystanki na tej ścieżce pozwo-
liły bliżej poznać osobliwości 
przyrodnicze, eksponując ich 
piękno. Zakres wiedzy o uro-
kach Równiny Kurpiowskiej 
wzbogaciły informacje udzie-

lone przez oprowadzającego 
grupę leśnika pana Szymona 
Kępczyńskiego. Lasy nadle-
śnictwa położone są na tere-
nach wyjątkowo cennych pod 
względem przyrodniczym, bo 
Równina Kurpiowska to przede 
wszystkim krystalicznie czyste 
powietrze, czyste rzeki i zdrowe 
lasy pełne grzybów. Leśniczy 
w ciekawy sposób opowiadał o 
pracy i zadaniach służb leśnych, 
o zagrożeniach i ochronie lasów 

oraz całej przyrody. Pomagał 
rozpoznawać odgłosy ptaków i 
tropy zwierząt. Uczniowie byli 
również w sali edukacyjnej, w 
której znajdują się tablice tema-
tyczne, gabloty z owadami i ro-
ślinami oraz termoplasty zwie-
rząt występujących na terenie 
Puszczy Kurpiowskiej. Są też 
tam zgromadzone eksponaty z 
terenu nadleśnictwa, narzędzia 
wykorzystywane w gospodarce 
leśnej, historyczne mapy i doku-

menty a także trofea łowieckie. 
Uczestnicy wycieczki poznali 
piękno bliskiej okolicy, mieli 
również okazję poznać osobę 
kochającą przyrodę, zachęca-
jącą wszystkich do obserwacji, 
poszanowania i bliskiego kon-
taktu z przyrodą.

Uczestnicy dziękują wójtowi 
gminy - Pawłowi Ruszczyń-
skiemu za pomoc w zorganizo-
waniu wycieczki.

Red. PSP amelin

W tym roku uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Amelinie połączyli zadania Ogólnopolskiej Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 
pn. „Na tropie piękna” z obchodami Dnia Ziemi.

W celu propagowania bez-
pieczeństwa uczniów w sieci 
i postawy świadomego i kul-
turalnego użytkownika sieci 
Internet uczniowie pod kierun-
kiem nauczyciela informatyki 
przygotowali dwie prezentacje 
multimedialne, wydali kolejny 
numer gazetki informatycznej 
„PC$pec – Zasady bezpiecz-
nego korzystania z Internetu” 
oraz materiały na gazetkę 
ścienną w pracowni kompute-
rowej na temat bezpiecznego 
korzystania z Internetu oraz 
zasad netykiety. Prezentacje 
oraz gazetkę udostępniono 

na szkolnej stronie interneto-
wej pod adresem www.zskra-
snosielc-ogrodowa.cba.pl. We 
współpracy z nauczycielami 
plastyki: Niną Grabowską, 
Małgorzatą Czarnecką i Aliną 
Błaszkowską przeprowadzono 
konkurs na wykonanie plakatu 
promującego zasady bezpiecz-
nego korzystania z Internetu 
oraz konkurs wiedzy. Plakaty 
wykonane przez uczniów zo-
stały wyeksponowane jako de-
koracja.

W konkursie informatyczno 
- plastycznym na plakat pro-
mujący zasady bezpiecznego 

korzystania z Internetu wyło-
niono następujących zwycięz-
ców: 

- z gimnazjum: I miejsce - 
Weronika Jaworska kl. I b, II 
miejsce -  Aleksandra Stryjew-
ska kl. I d, III miejsce- Karolina 
Flak kl. I d 

wyróżnienia otrzymały: Syl-
wia Wronowska kl. I b,Wero-
nika Biedrzycka kl. I d, Ewa 
Mróz kl. II a

- ze szkoły podstawowej: I 
miejsce - Natalia Zabielska kl. 
VI b, II miejsce - Klaudia Ku-
prajtys kl. IV b, III miejsce - 
Krystian Jastrzębski kl. IV b

W informatycznym konkur-
sie wiedzy nagrody otrzymali 
następujący uczniowie:

- z gimnazjum: I miejsce - 
Sylwia Wronowska kl. I b, II 
miejsce - Kacper Bakuła kl. I 
d, III miejsce - Paweł Załęski 
kl. Ic

- ze szkoły podstawowej: I 
miejsce - Wiktoria Załęska kl. 
VI b, II miejsce - Diana Gra-
bowska kl. IV a, III miejsce - 
Mateusz Mamiński kl. IV b. 

maRiuSz BoBińSki

16 kwietnia  w Zespole Szkół w 
Krasnosielcu odbyły się apele 
przygotowane przez Mariusza 
Bobińskiego – nauczyciela in-
formatyki - dla uczniów gim-
nazjum i szkoły podstawowej, 
poświęcone podsumowaniu 
działań promujących zasady 
bezpiecznego korzystania z In-
ternetu i zasad netykiety pod 
hasłem: „Serfuję. Respektuję”.

Ojczyzno!

Wypełniasz mi Sobą wszystkie dni,
szepczesz do poduszki kołysanki z życia,
uczysz mnie pierwszych kroków i
dajesz mi Siebie jako nauczycielkę życia.

Wskazujesz mi drogę w szeroki świat,
by mnie nauczyć żyć i kochać.
Mówisz, że nie żałujesz tych lat,
o które tak walczyli Polacy byś była tylko nasza.

Pokazujesz mi Swoje wieków doświadczenia,
bym czuła się właścicielką cudownej przeszłości
i wrosła w Twą Ziemię jak inne drzewa,
oddane Tobie na znak miłości.

Szepczesz mi do ucha o Wielkich Polakach,
którzy walczyli, za Ciebie i ginęli na wojnach.
Wkładasz w dzioby przelotnym ptakom
pieśni o ich wielkich czynach,
byśmy nie zapominali tym.

Pytasz mnie cicho, czy mam marzenia
byś mogła być tych marzeń częścią.
Zapewniam Cię Polsko, że marzę o jednym,
byś była w nas młodych prawdziwą miłością.

I powiem Ci jeszcze cicho, na ucho
nie będę o Tobie zapominała

Czym jest Polska?

Uczą mnie, że to moja ojczyzna,
a jej granice znajdę na mapie.
O jej historii nauczę się w szkole,
a o kulturze dowiem się sama.
Ja zaś widzę ją wszędzie:
w słowie i czynie, w lesie i na łące,
w śpiewie słowika i graniu polnego konika;
w książkach z historii, polskiego
i geografii;
w codziennej pracy mamy i taty;
w takim miłym słowie ,,Dzień dobry Panu’’,
,,Dobranoc Pani’’.
Ty pytasz, ja mówię
i możesz nie wierzyć.
Ja widzę ją wszędzie i w to
tylko wierzę, że zawsze tu będzie

GODŁO: Uczennica

chciałabym więc tylko skromnie poprosić:
-Pomóż mi z Sobą wejść do przyszłości
abym tam kochała Cię nieustannie.

Pamiętaj o nas Ojczyzno!!!
o nas Polakach wielbiących Ciebie.
Śpiewających hymn na znak
Szczęścia.

GODŁO: ,,Pysiaczek 6’’

Wiersze nagrodzone w ramach konkursu „Kto Ty jesteś?” zorganizowanym przez 
Gminny Ośrodek Kultury w Krasnosielcu
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Drugie z rzędu efektowne zwycięstwo na swoim koncie za-
pisują gracze GUKS-u. Tym razem w pokonanym polu zostaje 
drużyna z Lipnik. W meczu praktycznie wszystkie groźne sytu-
acje z dwóch stron zakończyły się bramkami.

Od początku mecz uło-
żył się dla nas, a już w 7 mi-
nucie Krzysiek Pajewski po 
mierzonym dośrodkowaniu 
od Urbańskiego, głową z naj-
bliższej odległości strzelił na 
1:0. Chwilę później ten sam za-
wodnik i ponownie głową miał 
szansę na bramkę, ale tym ra-
zem piłka przeleciała nad po-
przeczką. W 20 minucie nie-
spodziewane wyrównanie. Z 
rzutu wolnego goście trafili w 
słupek lecz z dobitką najszyb-
szy jest gracz Huraganu. Nie-
stety przykrej kontuzji przy in-
terwencji nabawił się Dominik 
Liszewski uderzając w słupek, 
za którego do bramki wszedł 
Adam Milewski. W 33 minu-
cie ponownie prowadziliśmy. 
W 40 znowu remis. Goście z 
remisu nie cieszyli się długo, 
a wszystko za sprawą naszego 
kapitana, który najpierw ograł 
obrońcę, przerzucając mu piłkę 
nad głową, a następnie przelo-
bował wychodzącego z bramki 
bramkarza. Do przerwy było 
3:2.

Druga część meczu zaczęła 
się od zmian. Na ławkę usiadł 

Arek Biedrzycki, a wszedł Sła-
wek Chełchowski. Za Adama 
Grabowskiego na placu gry 
zameldował się Kuba Fade-
rewski. Trener miał nosa co do 
wystawienia tego drugiego, bo 
już 10 minut później mogliśmy 
cieszyć się z 4 gola. Dwie oka-
zje po kontrach miał Bojarski, 
lecz w obu próbach strzały są 
minimalnie nie celne. Huragan 
miał szansę na gola za sprawą 
skrzydłowego, lecz wytrącony 
z równowagi gracz nie zdołał 
oddać strzału. W 70 minucie 
za Rogalę wszedł Adrian Ma-
jewski, Dwie minuty po tym 
bramkę zdobył Sebastian Ku-
rzyński. Poszliśmy za za cio-
sem i 5 minut później hattricka 
skompletował Urbański. W 83 
minucie trzecia bramka dla go-
ści. Wstrzelona piłka w pole 
karne trafiła na nogę gracza 
Huraganu i zmyliła Milew-
skiego. W 90 swoją bramkę 
zdobył Marek Bojarski po za-
graniu Urbańskiego na krótki 
słupek z kornera. Chwilę póź-
niej sędzia skończył mecz z wy-
nikiem 7:3 dla nas..

tomek Rogala

6. kwietnia w Nagoszewie 
odbyły się Eliminacje Rejonowe 
Rejonu Ostrołęka do 57 Tur-
nieju Tenisa Stołowego im. Ja-
nusza Strzałkowskiego. Uczeń 
gimnazjum Adrian Klik zajął II 
miejsce i awansował do Finału 
Województwa Mazowieckiego. 
W  zawodach uczestniczyli 
również Adrian Szewczak, La-
renta Artur, Wilkowski Jaku-
b,Ptak Kamil i Kinga Gałązka, 
która uplasowała się na miej-
scach 7 - 9. 

 

11. kwietnia gimnazjum w 
Krasnosielcu było organizato-
rem Turnieju Coca Cola Cup 
Etap I - Eliminacje - Runda I - 
Faza Grupowa. W turnieju star-
towały 4 drużyny: gimnazjum 
Jednorożec, Karniewo, Szel-
ków Stary i Krasnosielc. I miej-
sce zajęła drużyna z Jednorożca 
( 9 pkt ), która awansowała do 
dalszego etapu, gdzie również 
im się powiodło. Pozostałe dru-
żyny uzyskały po 3 punkty. 
Nasze gimnazjum reprezento-
wali: Ptak Kamil, Greszta Ar-
tur, Sobieraj Michał, Stryjewski 
Błażej, Sobieraj Rafał, Klik Ad-
rian, Jastrzębski Adrian, Nur-
czyk Bartłomiej, Larenta Artur 
i Włodarski Kacper. 

 

16. kwietnia w Ostrołęce od-
był się Finał Międzypowiato-
wych Sztafetowych Biegów 
Przełajowych. Drużyna Szkoły 
Podstawowej w Krasnosielcu 

zajęła III miejsce, wcześniej zaj-
mując w powiecie miejsce I. 
Skład: Ruszkowski Norbert, 
Kurzyński Bartłomiej, Wro-
nowski Damian, Kęszczyk Mi-
chał, Goliaszewski Konrad, Li-
piński Łukasz, Glinka Łukasz, 
Nurczyk Gabriel, Maluchnik 
Krzysztof, Daliga Dominik, 
Wilga Patryk.

 

20. kwietnia w Różanie od-
były się Powiatowe Mistrzo-
stwa Młodzieży Szkolnej w 
Piłce Ręcznej, gdzie drużyna 
SP z Krasnosielca w składzie; 
Lipiński Łukasz, Wronowski 
Damian, Kurzyński Bartłomiej, 
Daliga Dominik, Maluchnik 
Krzysztof, Nurczyk Gabriel, 
Goliaszewski Konrad, Lip-
ski Marian, Rybacki Marcin, 
Glinka Łukasz, Czarkowski Ja-
kub, zajęła II miejsce.

 

28 kwietnia w Łysych odbył 
się Finał Międzypowiatowy 
Drużynowego Tenisa Sto-
łowego. W zawodach udział 
wzięły 3 drużyny z gimnazjum 
w Krasnosielcu: I drużyna - 
Klik Adrian i Larenta Artur, 
zajęli I miejsce ( jesienią zajmu-
jąc I m w powiecie ) i awanso-
wali do Finału Województwa 
Mazowieckiego, który organi-
zuje SZS Płock i odbędzie się 
23 maja 2013r. II drużyna w 
składzie: Ptak Kamil, Szewczak 
Adrian i Wilkowski Jakub je-
sienią zajmujac II miejsce w 
powiecie, w Łysych wywal-
czyli miejsce IV. Udział wzięła 
również drużyna dziewcząt: 
Kinga Gałązka, Tupacz Elzbie-
ta,Olga Piotrak jesienią zajmu-
jac II miejsce w powiecie.

agnieSzka gałązka

Huragan pokonany Sportowy kwiecień w Zespole Szkół 
w Krasnosielcu


