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IV Gminny Dzień 
Dziecka

Wójt Gminy pod-
pisał kolejne umo-
wy o dofinansowa-
nie ważnych gmin-
nych inwestycji W niedzielne popołudnie, 

1 czerwca, dzieci z Gminy 
Krasnosielc wraz ze swoimi 
rodzicami obchodziły swoje 
doroczne święto.

Zakończenie roku szkolnego 

 W każdej ze szkół zostały 
zorganizowane uroczyste ape-
le, na których najlepsi uczniowie 
otrzymali wyróżnienia za szkol-
ne osiągnięcia i nienaganne za-
chowanie. Nagrody otrzyma-
ły również szkoły. Były to m.in.: 
laptop, tablica interaktywna, 
aparat fotograficzny oraz nagło-
śnienie. Przekazał je na ręce dy-
rektorów placówek wójt gminy 
Paweł Ruszczyński, dziękując 
za pomoc w przeprowadzeniu 
selektywnej zbiórki odpadów 
w ramach projektu „Eko – ak-
cji – śmieci segregacja”, współ-
finansowanego ze środków 
WFOŚiGW w Warszawie.
Ponadto wójt wręczył nagro-
dy tegorocznym stypendystom, 
których trud i zmagania zosta-
ły docenione przez komisję sty-
pendialną. Wniosków o przy-
znanie Stypendium Wójta Gmi-
ny i Rady Gminy Krasnosielc za 

wyniki w nauce, osiągnięcia w 
zakresie kultury i sportu wpły-
nęło 11 (2 wnioski ze PSP w Ra-
kach, 2 wnioski ze PSP w Drąż-
dżewie, 2 wnioski ze PSP w 
Amelinie, 1 wniosek ze PSP w 
Krasnosielcu i 4 wnioski z Gim-
nazjum w Krasnosielcu).
 Komisja po wnikliwej wery-
fikacji wniosków przyznała sty-
pendia w wysokości 500 zł na-
stępującym uczniom: 

1. Adam Suski – Publiczne Gim-
nazjum w Krasnosielcu 
2. Julia Jaworska – PSP Krasnosielc 
3. Natalia Maria Ryłka - PSP Amelin 
4. Szymon Larenta – PSP Drążdżewo 
5. Kacper Matjasik - PSP Drążdżewo 
6. Aleksandra Ostrowska – PSP Raki 
7. Aleksandra Rogala – PSP Raki

Wszystkim nagrodzonym uczniom 
składamy serdeczne gratulacje.

A. Pokora

Rok szkolny 2013/2014 dobiegł końca. Uczniowie naszych gminnych szkół spotkali się po raz 
ostatni przed wakacyjną przerwą od nauki. 
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Nowe boisko przy szkole
w Amelinie
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 Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Krasnosielcu realizuje kolejne 
działania w ramach projektu „No-
we umiejętności – nowa szansa”, 
współfinansowanego przez Unię 
Europejską w ramach Europej-
skiego Funduszu Społecznego. 
Do tej pory osoby biorące udział 
w projekcie uczestniczyły w zaję-
ciach z doradcą zawodowym oraz 
trenerem umiejętności psychospo-
łecznych. Spotkania miały charak-
ter grupowy i indywidualny. 
 23 czerwca br. rozpoczął się 
kurs prawa jazdy kat. B. Szkole-

nie prowadzi Szkoła Nauki Jaz-
dy „LA MANITA” Karol Błach-
nio z  Przasnysza. Kurs obejmu-
je 30 godz. zajęć teoretycznych 
oraz 30 godz. jazdy praktycz-
nej. W szkoleniu bierze udział 
6 osób. W ramach projektu 
uczestnikom zostały sfinanso-
wane badania lekarskie oraz 
egzamin w WORD.
 Kolejnymi działaniami 
związanymi z realizacją projek-
tu będą kursy zawodowe. 
Pracownik socjalny 

Magdalena Kołodziejczyk

 Trwają prace związane z bu-
dową przystani kajakowej na bło-
niach w Krasnosielcu oraz pla-
ców rekreacyjnych w Chłopiej 
Łące, Grądach, Karolewie i Woli 
Włościańskiej. Są to kolejne pro-
dukty turystyczne, które powsta-
ją w ramach zadania pn.: „Zwięk-
szenie atrakcyjności i konkuren-
cyjności w gminie Krasnosielc 
poprzez poszerzenie oferty tury-
stycznej”. Wykonawcą robót jest 
firma TAR-POL z Mińska Mazo-
wieckiego. Całkowity koszt bu-
dowy wynosi ok. 469 tys zł. 
 Projekt zakłada także wy-
konanie nowego oświetlenia 
zabytkowego kościoła w Kra-
snosielcu oraz kościołów w 

Drążdżewie i Amelinie, a przy 
obiektach o dużym znaczeniu 
kulturowym i historycznym 
oraz w miejscach rekreacyjno-
-wypoczynkowych będą usta-
wione tablice informacyjne.
 Głównym celem projektu jest 
zwiększenie atrakcyjności tury-
stycznej Gminy Krasnosielc, a 
przez to zachęcenie większej licz-
by turystów do spędzania czasu 
wolnego na jej terenie. 
 Projekt realizowany jest w ra-
mach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego 2007-2013 z działania 6.2. 
„Turystyka”. Wartość całego zada-
nia to ok. 710 tys. zł., natomiast dofi-
nansowanie wynosi 70,41%.

T. Parciak

Przy Publicznej Szkole Pod-
stawowej w Amelinie budo-
wane jest boisko wielofunk-
cyjne o nawierzchni poliure-
tanowej. Projekt zakłada wy-
konanie boisk do gry w piłkę 
ręczną, siatkową, koszyko-
wą  i badmintona oraz wy-
biegów. Wykonawcą jest fir-
ma MULTISPORT z Jaworz-
na. Gmina pozyskała dota-
cję z Ministerstwa Sportu i 
Turystyki w ramach Progra-
mu Rozwoju Bazy Sportowej 

w wysokości 200 tys. zł, a cał-
kowita wartość zadania wy-
nosi ok. 337 tys. zł. Inwesty-
cja ta pozwoli w znacznym 
stopniu na zwiększenie po-
wszechności i dostępności 
sportu wśród dzieci i mło-
dzieży, stworzenie lepszych 
warunków dla rozwoju mło-
dego pokolenia, jak również 
na lepsze zagospodarowanie 
czasu wolnego.

A.Pokora

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

współfinansowany prze Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

Powstają nowe produkty turystyczne



Debata społeczna

Sukcesy Gminy Krasnosielc 
potwierdzone w absolutorium wójta 

Są środki na budowę drogi 
w Niesułowie i inwestycje 
wodno-ściekowe w gminie
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 W dniu 17 czerwca w Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Kra-
snosielcu odbyła się debata 
społeczna na temat poprawy 
bezpieczeństwa zorganizowa-
na przez komendę powiato-
wą policji w Makowie Mazo-
wieckim.  W spotkaniu wzięli 
udział m. in.: Wójt Gminy Kra-
snosielc – Paweł Ruszczyński, 
Starosta Makowski – Roman 
Deptuła, Komendant Powiato-
wy Policji w Makowie Mazo-
wieckim – Tomasz Łysiak, rad-
ni i sołtysi z terenu gminy Kra-
snosielc oraz dyrekcja szkolna, 
uczniowie gimnazjum i szkoły 
ponadgimnazjalnej. Podczas 
debaty komendant Tomasz Ły-
siak omówił, w oparciu o pre-

zentację multimedialną, stan 
bezpieczeństwa w gminnie 
Krasnosielc. Apelował także o 
odpowiedzialność na drogach 
i czujność sąsiedzką oraz alar-
mowanie policji w razie za-
grożeń w rodzinie. Wszystkim 
zgromadzonym zostali  przed-
stawieni dzielnicowi z terenu 
gminny Krasnosielc: Jarosław 
Mrugacz dla gm. Płoniawy – 
Bramura, Mirosław Michalak 
dla gminy Sypniewo oraz Da-
riusz Matulewicz dla gminy 
Krasnosielc, z którymi należy 
się kontaktować w sprawach 
zagrażających bezpieczeństwu 
zarówno w rodzinie jak i na 
drogach.

T. Parciak 

 W sali Gminnego Ośrodka 
Kultury 25 czerwca br. odby-
ła się XXXIX sesja Rady Gmi-
ny Krasnosielc.  
 Głównym punktem obrad se-
sji Rady Gminy Krasnosielc było 
głosowanie nad uchwałą w spra-
wie zatwierdzenia sprawozda-
nia finansowego Gminy Krasno-
sielc za rok 2013 wraz ze spra-
wozdaniem z wykonania budże-
tu Gminy Krasnosielc za ubiegły 
rok oraz udzielenia absolutorium 
wójtowi gminy. Po przedstawie-
niu sprawozdania, wysłuchaniu 
opinii Komisji Rewizyjnej Rady 
Gminy Krasnosielc oraz Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej rad-
ni jednogłośnie udzielili Wójto-
wi Gminy Krasnosielc absoluto-

rium z tytułu wykonania budże-
tu Gminy  Krasnosielc za 2013 r.
Następnie, przewodnicząca ra-
dy Ewa Grabowska w imie-
niu wszystkich radnych złoży-
ła gratulacje i podziękowała wój-
towi za wszystkie zrealizowa-
ne dotychczas inwestycje dla 
gminy i jej mieszkańców oraz 
za zaangażowanie i wytrwa-
łość w dążeniu i pozyskiwa-
niu środków zewnętrznych. 
Wójt Gminy Krasnosielc Paweł 
Ruszczyński podziękował rad-
nym, sołtysom, pracownikom 
UG oraz wszystkim, którzy przy-
czynili się do pozytywnej oceny 
wykonania budżetu gminy.

T.P.

Już niebawem mieszkańcy wsi 
Niesułowo będą mogli użytko-
wać nową drogę o asfaltowej na-
wierzchni. Wójt podpisał umo-
wę o dofinansowanie przed-
sięwzięcia ze środków związa-
nych z wyłączeniem z produkcji 
gruntów rolnych. Koszt przebu-
dowy ponad kilometrowego od-
cinka drogi wynosi prawie 147 
tys. zł, a wysokość dotacji sta-
nowi 51 % całości. Wykonawcą 
jest firma Drogi i Mosty z Kacic. 
Przedsięwzięcie ma zostać zre-
alizowane do końca sierpnia.
Ponadto gminie zostało przy-
znane dofinansowanie na reali-
zację inwestycji wodno – ścieko-

wych, polegających na przebu-
dowie SUW w Krasnosielcu oraz 
modernizacji 12 istniejących i 
budowie 36 nowych przydomo-
wych oczyszczalni ścieków. Ce-
lem projektu jest poprawa jako-
ści życia mieszkańców Gminy 
Krasnosielc poprzez zapewnie-
nie im dostępu do podstawo-
wej infrastruktury.  Dotacja z 
Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich wynosi ok. 1,7 mln zł, 
a koszt całkowity operacji niedu-
żo ponad 2,9 mln zł. Projekt zo-
stanie zrealizowany do końca 
czerwca przyszłego roku.

A. Pokora
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 Mini festyn z okazji Dnia 
Dziecka już za nami. W nie-
dzielne popołudnie, 1 czerw-
ca, dzieci z Gminy Krasnosielc 
wraz ze swoimi rodzicami ob-
chodziły swoje doroczne świę-
to. Atrakcji tego dnia było du-
żo, zarówno dla maluchów, 
jak i starszych dzieci. 
 Imprezę rozpoczęliśmy 
tańcem w wykonaniu gru-
py tanecznej działającej przy 
GOK, która do wspólnej zaba-
wy zaprosiła wszystkie obecne 
dzieci oraz rodziców.
 Dużym zainteresowaniem 
cieszyła się kolorowa przycze-
pa „małpi gaj”, gdzie był su-
chy basen, zjeżdżalnia, tor prze-
szkód, drabinki itp. Tu najlepiej 
się czuły przedszkolaki. Dla nich 
też była magiczna kraina zwana 
„klockolandią”, gdzie własno-
ręcznie wykonywały najprze-
różniejsze budowle. Nieco star-
sze dzieci korzystały z kreatyw-
nego stoiska, gdzie wykonywa-
ły wiatraczki, pszczółki, motylki 

i sowy. Było też „studio makija-
żu”, które cieszyło się dużą po-
pularnością.   Młode damy mia-
ły okazję pomalować paznokcie 
na „stoisku urody”. Chłopcy w 
większości korzystali z atrakcji 
sportowych, które przygotowa-
li i poprowadzili wolontariusze. 
Były gry i zabawy zespołowe, 
drużynowe oraz indywidual-
ne. Szukaliśmy mistrza w ska-
kaniu na skakance, w kręceniu 
hula hop oraz w wirowaniu ta-
lerzem cyrkowym. Były wyścigi 
biedronek oraz biegi w workach. 
Udział we wszystkich konkuren-
cjach nagradzany był upominka-
mi. Ponadto wszystkie dziecia-
ki otrzymały talony na lody wło-
skie i pyszne pieczone kiełbaski.
 W czasie trwania uroczysto-
ści odbył się konkurs na ozdabia-
nie kartonowych pudełek przez 
dzieci, ich rodziców i znajomych. 
Komisja konkursowa była za-
chwycona wszystkimi pracami i  
przyznała równorzędne pierw-
sze miejsca wszystkim uczest-

nikom, wręczając im drobne na-
grody rzeczowe. Z kolorowych 
pudeł dzieci zbudowały zamek, 
który służył do dalszej zabawy.
 Dużą popularnością cieszyła 
się bryczka zaprzęgnięta w dwa 
kucyki, którą można było odbyć 
przejażdżkę wokół rynku. Dzie-
ciom bardzo zajadały się watą 
cukrową, popcornem i prażyn-
kami. Chętnie odwiedzały też 
stoisko z zabawkami.
 Uczestnicy imprezy z pew-
nością potwierdzą, że zaba-
wa była w tym dniu doskona-
ła. Dowodem na to niech bę-
dą zadowolone buzie około 240 
dzieciaków obecnych na Gmin-
nym Dniu Dziecka i ich rodzin. 
A to wszystko za sprawą orga-
nizatorów: wójta gminy Pawła 
Ruszczyńskiego oraz Gminnego 
Ośrodka Kultury. Ogrom pracy 
włożyli w przygotowania świę-
ta dzieci wolontariusze działa-
jący przy GOK i ZS im. T. Ko-
ściuszki w Krasnosielcu, za co 
należą im się serdeczne podzię-

kowania. Dzięki wsparciu spon-
sorów: firmie Prowident Pol-
ska i dwum osobom indywidu-
alnym, ufundowano lody, za-
kupiono nagrody na konkursy, 
sprzęt sportowy oraz przybory 
do prowadzenia zajęć plastycz-
nych, motorycznych i kreatyw-
nych. „Program „Wokół Nas” 
jest dla nas ważny, bo pokazuje, 
że dzięki aktywności i dobremu 
pomysłowi jednej osoby zyskać 
może cała wspólnota. Czasami 
wystarczy tylko niewielka in-
spiracja i wsparcie z zewnątrz a 
dzieją się rzeczy niezwykłe” po-
wiedział o programie, w ramach 
którego była dofinansowana im-
preza, Adam Czarnecki Specjali-
sta ds. Społecznej Odpowiedzial-
ności w firmie Provident Polska. 
W tym roku premiowane są pro-
jekty wspierające funkcjonowa-
nie rodzin, a ta impreza odbyła 
się jednocześnie w ramach ogól-
nopolskiej kampanii „Postaw na 
rodzinę”.

B. Heromińska

IV Gminny
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Odjazdowy bibliotekarz
 To był już trzeci „Odjazdo-
wy  Bibliotekarz” w naszej gmi-
nie, organizowany jak zawsze 
przez Publiczną Bibliotekę Sa-
morządową  w Krasnosielcu. 
Wszystkim zapominalskim na-
leży przypomnieć jaki jest cel 
tej akcji. Otóż, głównym założe-
niem tego przedsięwzięcia jest 
promowanie w lokalnym śro-
dowisku bibliotek i czytelnic-
twa, roweru jako środka loko-
mocji oraz zdrowego trybu ży-
cia. Tegoroczny rajd przebiegał 
pod hasłem „Poznajemy histo-
rię naszej gminy i okolic”. Tym 
razem ruszyliśmy szlakiem Po-
wstania Styczniowego. Tra-
sa rajdu wiodła z Krasnosielca, 
poprzez Drążdżewo, aż do Pol-
skiej Kępy. Chętnych do wyjaz-
du było dużo, obawialiśmy się 
jednak niepewnej pogody. Cały 
tydzień poprzedzający impre-

zę było deszczowo, wietrznie i 
bardzo zimno. Tymczasem so-
bota sprawiła nam miłą niespo-
dziankę. Było ciepło i słonecznie 
– w sam raz na wyprawę rowe-
rową. Rajd rozpoczął się o godz. 
9.00, kiedy to  30-sto osobowa 
grupa składająca się z bibliote-
karzy, czytelników i przyjaciół 
biblioteki wyruszyła sprzed sie-
dziby biblioteki w Krasnosielcu. 
Peleton pilotowany był przez 
strażaków z Chłopiej-Łąki i Ra-
ków. W oddalonym o 7 kilo-
metrów Drążdżewie czekał już 
na uczestników rajdu Tadeusz 
Kruk, emerytowany nauczy-
ciel i pasjonat historii, posiada-
jący ogromną wiedzę na temat 
Powstania Styczniowego. Obej-
rzeliśmy najciekawsze miej-
sca  w okolicy Drążdżewa: kur-
han usypany w hołdzie żołnie-
rzom napoleońskim, kamienny 

pomnik ku czci poległych po-
wstańców, kopiec Tysiąclecia 
Państwa Polskiego oraz kościół. 
Przed wyjazdem w dalszą dro-
gę, dołączyła do nas duża gru-
pa rowerzystów z Drążdżewa 
i Raków. Po godzinnej jeździe 
dotarliśmy wreszcie do głów-
nego celu naszej wyprawy, czy-
li do Polskiej Kępy. Polska Kę-
pa to położone wśród lasu, nad 
rzeką Orzyc, niewielkie wznie-
sienie otoczone polami i łąką. W 
tym właśnie miejscu w dniach 
26-29 czerwca 1863 r.  240-oso-
bowy oddział powstańców 
pod dowództwem kpt. Józefa 
Trąmpczyńskiego stoczył zwy-
cięską bitwę z przeważającymi 
siłami wojsk carskich, o czym 
w interesujący sposób opowia-
dał uczestnikom rajdu Tade-
usz Kruk. Po sporej dozie lek-
cji historii rozpoczął się piknik 

z ogniskiem i pieczonymi kieł-
baskami.  Nie obyło się też bez 
konkursów na temat książki i  
biblioteki. Uczestniczyły w nich 
głównie dzieci, które za prawi-
dłową odpowiedź otrzymy-
wały słodkości. Około godziny 
15.00 czas było ruszyć w drogę 
powrotną. Mimo przejechanych 
30 kilometrów nikt nie narzekał 
na zmęczenie.
 Już dziś zapraszam na ko-
lejny rajd „Odjazdowy Biblio-
tekarz” w roku 2015.  Serdecz-
ne podziękowania należy skie-
rować do członków Koalicji ds. 
Rozwoju Bibliotek w gminie 
Krasnosielc, Tadeuszowi Kru-
kowi, Barbarze Kluczek za zor-
ganizowanie grupy z Drążdże-
wa, strażakom oraz wszystkim 
uczestnikom za wspólnie spę-
dzony czas.
Krystyna Wierzbicka-Rybacka
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Wójt Gminy Krasnosielc
Gminny Ośrodek Kultury w Krasnosielcu

serdecznie zapraszają na 

DNI KRASNOSIELCA
16 i 17 sierpnia 2014r.
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23-24 sierpnia
Świt Baranowo - Bartnik My-
szyniec
Żak Szreńsk - Orzeł Sypniewo
GKS Strzegowo - Gladiator 
Słoszewo
Kryształ Glinojeck - Gryf 
Kownaty Żędowe
PAF Płońsk - KS Pniewo
Jutrzenka Unieck - GKS Po-
krzywnica
KS Wąsewo - GUKS Krasnosielc

30-31 sierpnia
Bartnik Myszyniec - GUKS 
Krasnosielc
GKS Pokrzywnica - KS Wąsewo
KS Pniewo - Jutrzenka Unieck
Gryf Kownaty Rzędowe - PAF 
Płońsk
Gladiator Słoszewo - Kryształ 
Glinojeck
Orzeł Sypniewo - GKS Strzegowo
Świt Baranowo - Żak Szreńsk

6-7 września
Żak Szreńsk - Bartnik Myszyniec
GKS Strzegowo - Świt Baranowo
Kryształ Glinojeck - Orzeł 
Sypniewo
PAF Płońsk - Gladiator Słoszewo
Jutrzenka Unieck - Gryf Kow-
naty Rzędowe
KS Wąsewo - KS Pniewo
GUKS Krasnosielc - GKS Po-
krzywnica

13-14 września
Bartnik Myszyniec - GKS Po-
krzywnica
KS Pniewo - GUKS Krasnosielc
Gryf Kownaty Rzędowe - KS 
Wąsewo

Gladiator Słoszewo - Jutrzenka 
Unieck
Orzeł Sypniewo - PAF Płońsk
Świt Baranowo - Kryształ Glinojeck
Żak Szreńsk - GKS Strzegowo

20-21 września
GKS Strzegowo - Bartnik My-
szyniec
Kryształ Glinojeck - Żak 
Szreńsk
PAF Płońsk - Świt Baranowo
Jutrzenka Unieck - Orzeł Syp-
niewo
KS Wąsewo - Gladiator Sło-
szewo
GUKS Krasnosielc - Gryf 
Kownaty Rzędowe
GKS Pokrzywnica - KS Pniewo

24 września
Bartnik Myszyniec - KS Pniewo
Gryf Kownaty Rzędowe - 
GKS Pokrzywnica
Gladiator Słoszewo - GUKS 
Krasnosielc
Orzeł Sypniewo - KS Wąsewo
Świt Baranowo - Jutrzenka 
Unieck
Żak Szreńsk - PAF Płońsk
GKS Strzegowo - Kryształ 
Glinojeck
27-28 września
Kryształ Glinojeck - Bartnik 
Myszyniec
PAF Płońsk - GKS Strzegowo
Jutrzenka Unieck - Żak 
Szreńsk
KS Wąsewo - Świt Baranowo
GUKS Krasnosielc - Orzeł 
Sypniewo

GKS Pokrzywnica - Gladiator 
Słoszewo
KS Pniewo - Gryf Kownaty 
Rzędowe

4-5 października
Bartnik Myszyniec - Gryf 
Kownaty Rzędowe
Gladiator Słoszewo - KS Pniewo
Orzeł Sypniewo - GKS Po-
krzywnica
Świt Baranowo - GUKS Kra-
snosielc
Żak Szreńsk - KS Wąsewo
GKS Strzegowo - Jutrzenka 
Unieck
Kryształ Glinojeck - PAF 
Płońsk

11-12 października
PAF Płońsk - Bartnik Myszy-
niec
Jutrzenka Unieck - Kryształ 
Glinojeck
KS Wąsewo - GKS Strzegowo
GUKS Krasnosielc - Żak 
Szreńsk
GKS Pokrzywnica - Świt Ba-
ranowo
KS Pniewo - Orzeł Sypniewo
Gryf Kownaty Rzędowe - Gla-
diator Słoszew

18-19 października
Bartnik Myszyniec - Gladiator 
Słoszewo
Orzeł Sypniewo - Gryf Kow-
naty Rzędowe
Świt Baranowo - KS Pniewo
Żak Szreńsk - GKS Pokrzywnica
GKS Strzegowo - GUKS Kra-
snosielc
Kryształ Glinojeck - KS Wąsewo

PAF Płońsk - Jutrzenka Uniec
25-26 października

Jutrzenka Uniec - Bartnik My-
szyniec
KS Wąsewo - PAF Płońsk
GUKS Krasnosielc - Kryształ 
Glinojeck
GKS Pokrzywnica - GKS 
Strzegowo
KS Pniewo - Żak Szreńsk
Gryf Kownaty Rzędowe - Świt 
Baranowo
Gladiator Słoszewo - Orzeł 
Sypniewo

29-31 października
Bartnik Myszyniec - Orzeł 
Sypniewo
Świt Baranowo - Gladiator 
Słoszewo
Żak Szreńsk - Gryf Kownaty 
Rzędowe
GKS Strzegowo - KS Pniewo
Kryształ Glinojeck - GKS Po-
krzywnica
PAF Płońsk - GUKS Krasnosielc
Jutrzenka Unieck - KS Wąsewo

8-9 listopada
KS Wąsewo - Bartnik Myszyniec
GUKS Krasnosielc - Jutrzenka 
Unieck
GKS Pokrzywnica - PAF 
Płońsk
KS Pniewo - Kryształ Glinojeck
Gryf Kownaty Rzędowe - 
GKS Strzegowo
Gladiator Słoszewo - Żak 
Szreńsk
Orzeł Sypniewo - Świt Baranowo

 Zmagania w A klasie zainau-
gurujemy 24 sierpnia meczem z 
KS Wąsewo na wyjeździe. Pierw-
sze spotkanie na własnym stadio-

nie zagramy 7 września z GKS Po-
krzywnica. Zaplanowano także 
jedną środową kolejkę, która od-
będzie się 24 września, udamy się 

na daleki wyjazd do Słoszewa. 4 
dni później rozegramy derby po-
wiatu z Orłem Sypniewo. Zmaga-
nia w piłkarskiej A klasie na jesie-

ni zakończymy 8- 9 listopada me-
czem u siebie z Jutrzenką Unieck. 
Poniżej cały terminarz spotkań.

T.R

Wstępny terminarz spotkań na rundę 
jesienną sezonu 2014/2015 


