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Młodzieżowy wolontariat, któ-
ry istnieje przy Zespole Szkół 
im. Tadeusza Kościuszki współ-
pracuje bardzo często z Gmin-
nym Ośrodkiem Kultury w Kra-
snosielcu. Młodzież pomaga w 
przygotowywaniu i prowadze-
niu szeregu imprez dla młod-
szych i starszych. Grupa ta liczy 
17 osób i zawsze wykazuje chęć 
wspólnego działania dla dobra 
naszej gminy. To oni robią „do-
brą robotę” podczas prowadze-
nia różnych konkursów, gier i 
zabaw dla dzieci, pomagają w 
obsłudze kulinarnej, czy w ob-
słudze technicznej. 

W ramach wdzięczności za za-
angażowanie i za to, że „chce im 
się chcieć”, postanowiliśmy za-
fundować grupie wolontariuszy 
mały wypoczynek.

29. lipca wspólnie z ratow-
nikiem wodnym wybraliśmy 
się na spływ kajakowy rzeką 
Omulew. Trasa biegła od miej-
scowości Krukowo do Zawad 
w Gminie Baranowo. Rzeka ta 
jest bardzo ciekawa. Momenta-
mi spokojna z łagodnym nur-
tem, a czasami kręta, wijąca 
się jak wąż przez gąszcze ta-
taraku. I tak przez ponad trzy 
godziny rozbawiona i niestru-
dzona ekipa, sunęła kajakami 
rozdzierając taflę wody. Nie-
które osoby były po raz pierw-
szy na spływie i opanowanie 
wszystkich wskazówek ratow-
nika i opiekunów było nie lada 
wyczynem. Dlatego czasem za-
miast przesuwać się do przodu  
„zwiedzali” bujną roślinność, 

to na jednym, to na drugim 
brzegu rzeki. Od samego ra-
na towarzyszyła nam piękna, 
słoneczna pogoda, lecz pod ko-
niec trasy podjęliśmy decyzję, 
że nie płyniemy dalej, ponie-
waż zaczął zrywać się wiatr i 
nadciągała burza. Szybko jed-
nak się rozpogodziło i udało 
nam się jeszcze zjeść kiełba-
skę z ogniska. Była to cieka-
wa przygoda. Dla niektórych 
nowe doświadczenie, ale nade 
wszystko okazja by pobyć ra-
zem z ludźmi, którzy mają po-
dobne cele i sposób myślenia.

Spływ był możliwy dzięki 
życzliwości i hojności sponso-
rów, za co serdecznie dzięku-
ję w imieniu własnym i wolon-
tariuszy.

Beata Heromińska

W podziękowaniu 
za zaangażowanie

Biwak w Baranowie
Biwak odbył się bezpośrednio 
po zakończeniu roku szkolne-
go, w dniach 2-3 lipca. Plano-
wanym miejscem do rozbicia 
namiotów miała być wysepka 
nad rzeką Omulew, w miejsco-
wości Zawady ....

Umowa podpisana

str. 4

18. lipca Paweł Ruszczyński - 
Wójt Gminy Krasnosielc, Miro-
sława Waszczak - Skarbnik oraz 
Janina Ewa Orzełowska - Czło-
nek Zarządu Województwa Ma-
zowieckiego, podpisali umowę 
na dofinansowanie rekultywacji 
gminnego wysypiska śmieci ...



Z życia samorządu

Mamy nowy parking
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w Ostrołęce i Ryszard Dziadak 
– Dyrektor Biura Terenowego 
WFOŚiGW w Ostrołęce.

Tuż przed podpisaniem umo-
wy Orzełowska pogratulowała 
wójtowi osiągnięcia i podkreśli-
ła, że Gmina Krasnosielc potrafi 
zdobywać fundusze zewnętrz-
ne na różne przedsięwzięcia, 
mimo iż jest to bardzo trudne 
ze względu na ogromną konku-
rencję wielu gmin wojewódz-
twa mazowieckiego w walce o 
środki unijne.

Dzięki realizacji projektu 
stwarzające w chwili obecnej 
zagrożenie dla środowiska wy-
sypisko stanie się przyjazne dla 
otoczenia, a mieszkańcy gminy 
zyskają nowe tereny przyrodni-
cze.

Jeszcze w tym roku ma się roz-
począć tzw. rekultywacja tech-
niczna, która będzie obejmo-
wała: rozbiórkę znajdującego 
się na terenie składowiska bu-
dynku, wymianę zdewastowa-
nego ogrodzenia, uformowanie 
i zagęszczenie wierzchowiny 
składowiska oraz uszczelnie-
nie czaszy. Zostaną również za-
bezpieczone uszczelnienia oraz 
odprowadzone gazy składowi-

Zakończono prace związane 
z budową parkingu na Placu 
Kościelnym. Wykonano kory-
towanie, ustawiono krawężnki, 
ułożono chodniki, rozprowa-
dzono instalację do monta-
żu oświetlenia parkingowego 
oraz przebudowano jeden ze 
słupów energetycznych. Wbu-
dowano tłuczeń z litej skały i 
ułożono kostkę brukową na 
parkingu. Zamontowano też 
elementy małej architetkury: 
ławki, kosze  na śmieci oraz 
lampy oświetleniowe. Powstał 
też parking przy przedszkolu, 
a droga pomiędzy domem na-
uczyciela, a budynkiem byłego 
ZGKiM została wyłożona kost-
ką brukową. Inwestycja zosta-

ła zrealizowana dzięki wspar-
ciu finansowemu z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013. Gmina Kra-
snosielc pozyskała dofinanso-
wanie w wysokości 75 % kosz-
tów kwalifikowalnych. Koszt 
całej inwestycji wyniósł około 
435 tys. zł.

a. Pokora

18. lipca w Urzędzie Gminy 
w Krasnosielcu Paweł Rusz-
czyński - Wójt Gminy Kra-
snosielc, Mirosława Waszczak 
- Skarbnik oraz Janina Ewa 
Orzełowska - Członek Zarządu 
Województwa Mazowieckiego, 

podpisali umowę na dofinan-
sowanie rekultywacji gmin-
nego wysypiska śmieci znaj-
dującego się w Krasnosielcu 
Leśnym. W wydarzeniu wzię-
li udział: Mariusz Popielarz – 
Dyrektor Delegatury UM WM 

skowe. Rekultywowany teren 
zostanie pokryty warstwą zie-
mi urodzajnej. Kolejnym eta-
pem będzie rekultywacja biolo-
giczna, w ramach której zostanie 
utworzona warstwa glebotwór-
cza.  Istotnym zadaniem będzie 
jej stabilizacja i zabezpieczenie 
przed erozją wodną i wietrzną 
z jednoczesnym nadaniem od-
powiednich walorów estetycz-
nych oraz krajobrazowych. Jako 
ostatni element projektu planu-
je się utworzenie strefy fitosa-
nitacyjnej dla wód spływowych 
poprzez nasadzenia krzewów 
oraz ponowne rozłożenie war-
stwy glebotówrczej.

Realizacja projektu przyczy-
ni się nie tylko do przywróce-
nia walorów przyrodniczych 
i krajobrazowych, ale również 
do poprawy stanu zdrowia i 
warunków życia mieszkańców 
oraz wzrostu atrakcyjności tury-
stycznej, osiedleńczej i inwesty-
cyjnej Gminy Krasnosielc.

Całkowita wartość inwesty-
cji wynosi 490 219, 41 zł, a kwo-
ta dofinansowania z Regional-
nego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego 
294 131,65 zł.

a. Pokora

Umowa na dofinansowanie 
rekutywacji składowiska 
podpisana
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Pracownicy Publicznej Bi-
bl iotek i  Samorządowej w 
Krasnosielcu wraz z członka-
mi Gminnej Koalicji ds. Roz-
woju Bibliotek postanowili 
zabrać zmęczone całoroczną 
nauką dzieci na biwak do za-
przyjaźnionego Baranowa. Bi-
wak odbył się bezpośrednio 
po zakończeniu roku szkolne-
go, w dniach 2-3 lipca. Plano-
wanym miejscem do rozbicia 
namiotów miała być wysep-
ka nad rzeką Omulew, w miej-
scowości Zawady, oddalonej 
35 km od Krasnosielca. Nieste-
ty, plany pokrzyżowała nam 
nieprzewidywalna tego roku 
pogoda. Ze względu na okres 
gwałtownych burz i ulewnych 
deszczy, namioty rozstawili-
śmy wokół gościnnego Gmin-
nego Ośrodka Kultury, Sporu i 
Rekreacji w Baranowie. Z gmi-
ny Krasnosielc na biwak wyje-
chało 47 osób,  w tym: 39 dzie-
ci i 8 opiekunów. Na miejscu 

dołączyła do nas mniej liczna 
grupa młodzieży z Baranowa. 
Ogółem w biwaku uczestni-
czyło około 60 osób. Na dwa 
dni zaplanowano wiele atrak-
cji. W poniedziałek, po rozbi-
ciu namiotów, nasi chłopcy ro-
zegrali zacięty mecz w piłkę 
nożną z miejscową drużyną. 
Przegraliśmy z kretesem, aż 
wstyd przyznać do ilu, dlate-
go też wynik zachowajmy w 
tajemnicy. Dziewczęta zaś roz-
poczęły naukę wykonywania 
przepięknych rzeczy meto-
dą origami. Po obiedzie zde-
cydowaliśmy się na spacer po 
Baranowie. Obejrzeliśmy kil-
ka ostatnich, zachowanych w 
dobrym stanie kurpiowskich 
chat i piękny kościół. Po po-
wrocie rozpoczęły się przygo-
towania do ogniska, podczas 
którego mieliśmy okazję po-
znać włodarza tamtejszej gmi-
ny, P. Henryka Toryftera oraz 
jedną z radnych. Odwiedzili 

Biwak 
w Baranowie

nas też członkowie Gru-
py Rekonstrukcji Hi-

storycznej z Przasnysza, 
którzy opowiadali o swoich 

dotychczasowych osią-
gnięciach i planach na 

przyszłość. Wieczo-
rem wszyscy chętni bawili 
się na dyskotece. Następnego 
dnia, gdy wszyscy w najlep-
sze spali, zerwał się wiatr, 
nadciągnęła burza i zaczął 
padać ulewny deszcz. W bły-
skawicznym tempie zaczęli-
śmy zwijać namioty (mieliśmy 
szansę pobić rekord Guinnes-
sa). Zmienna pogoda trwała 
do południa. Gdy wypogodzi-
ło się, wyruszyliśmy do Bro-
dowych Łąk. Zamówionych 
miel iśmy tam 10 kajaków, 
którymi planowaliśmy pły-
wać po rzece Omulew. I to 
był gwóźdź całego programu. 
Wszyscy chętni próbowali 
pływać kajakami, niektórzy 

po raz pierwszy. Jedni pły-
wali lepiej, inni go-

rzej. Ale najważ-

niejszą rzeczą była możliwość 
spróbowania samemu trudnej 
sztuki wiosłowania. Wszyscy 
żałowali, że nad rzeką przeby-
waliśmy zbyt krótko. Niewy-
spani ale zadowoleni wrócili-
śmy późnym popołudniem do 
domu. Wszyscy dopytywali, 
kiedy następny wyjazd.

krystyna WierzBicka-ryBacka 



Kultura i rozrywka 5



Kultura i rozrywka6

Od 23 lipca do 4 sierpnia 
2012 r. w Gminnym Ośrod-
ku Kultury w Krasnosielcu 
trwały letnie półkolonie dla 
wszystkich chętnych dzieci 
z Gminy Krasnosielc, w wie-
ku od 7 do 12 lat. W prakty-
ce okazało się, że zaintereso-
wanie jest także zarówno ze 
strony młodszych i starszych 
dzieci. Nikogo nie odepchnęli-
śmy, a program zajęć dostoso-
wywaliśmy do wieku uczest-
ników.  W zajęciach każdego 
dnia uczestniczyło średnio 30 
osób.

Dzieciaki poznawały tajni-
ki różnych zajęć plastycznych, 
technicznych, muzycznych. W 
efekcie prac warsztatowych 
powstały zwierzątka z ku-
beczków i filcu, rybki z waty 
i bibuły, cudeńka z masy sol-
nej oraz kartki okolicznościo-
we i pudełka na drobiazgi. 
Była wspólna zabawa przy 

karaoke oraz tańce integra-
cyjne. Zajęcia sportowe na sa-
li i na powietrzu oraz piknik 
na błoniach nad rzeką Orzyc z 
ogniskiem i zabawami zespo-
łowymi. W drugim tygodniu 
półkolonii odbył się „dzień 
kolorów”.  Uczestnicy półko-
lonii przyszli tego dnia ubra-
ni w przydzielone im kolory 
i przez cały dzień odbywały 
się rozgrywki drużynowe. By-
ły to zawody sportowe, manu-
alne, wokalne, zręcznościowe, 
logiczne itp. Każdego dnia, w 
połowie zajęć, dzieciaki otrzy-
mywały poczęstunek ufundo-
wany przez organizatora pół-
kolonii, czyli GOK. Zajęcia dla 
dzieci prowadziły stażystki 
oraz pracownicy GOK.

Frekwenc ja oraz uśm ie-
chy dzieci świadczą o tym, 
że „Letnie półkolonie” moż-
na uznać za udane i potrzebne.

Beata Heromińska

Półkolonie 
z Gminnym 
Ośrodkiem Kultury
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Agencja Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa wdra-
ża Program Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2007-2013 
w najszybszym tempie pośród 
wszystkich państw Unii Euro-
pejskiej. Przekazanie do tej po-
ry na konta bankowe polskich 
rolników ponad 36,2 mld zło-
tych wsparcia z PROW 2007 – 
2013  stawia nas bezapelacyj-
nie na pozycji lidera UE. W 
Niemczech, które są na dru-
gim miejscu (w przeliczeniu na 
złotówki) wypłacono o ok. 2,8 
miliarda zł mniej, a we Fran-
cji wypłaty były niższe o ok. 4 
miliardy zł. 

W 2010 roku Agencja prze-
kazała beneficjentom tego Pro-
gramu 8,2 miliarda zł, a w 2011 
r. wypłacono ok. 10 mld zło-
tych. W momencie rozpoczę-
cia wdrażania PROW 2007-13 
nic nie wskazywało, że jego 
realizacja przez ARiMR przy-
niesie taki sukces. W początko-
wej fazie ARiMR spotkała się z 

Od 11 lipca br. do końca 
września trwają konsultacje 
z mieszkańcami Wojewódz-
twa Mazowieckiego projek-
tu Strategii Rozwoju  do 2030 
r. wraz z prognozą oddziały-
wania na środowisko. W tym 
czasie mieszkańcy mogą zgła-
szać opinie, uwagi, komenta-
rze i wnioski do przedstawio-
nych projektów dokumentów.

Projektem Strategii dotęp-
ny jest w wersji elektronicznej 
na stronie internetowej Mazo-
wieckiego Biura Planowania 
Regionalnego www.mbpr.pl, 
oraz w wersji papierowej do 
wglądu w Mazowieckim Biu-
rze Planowania Regionalnego 
w Warszawie przy ul. Solec 22 
w Warszawie oraz w siedzie 
oddziału terenowego MBPR 
w Ostrołęce przy ul. Piłsud-
skiego 38.

Uwagi oraz wnioski do pro-
jektu Strategii można zgłaszać 
drogą elektroniczną poprzez 
formularz do konsultacji na 
stronach www.mbpr.pl, prze-
syłać na adres: Mazowieckie 
Biuro Planowania Regional-
nego w Warszawie ul. Solec 
22, 00-410 Warszawa lub skła-
dać również ustnie do proto-
kołu w Mazowieckim Biurze 
Planowania Regionalnego w 
Warszawie oraz oddziale te-
renowym w godzinach pra-
cy biura.

źródło: 

WWW.mazovia.Pl

Trwają 
konsultacje 

projektu 
Strategii 
Rozwoju 

Województwa 
Mazowieckiego 

Polska nadal 
wiedzie prym 
w realizacji PROW 
w Unii Europejskiej

wieloma problemami, przede 
wszystkim w funkcjonowaniu 
systemu informatycznego, co 
było powodem niemożności 
wypłacania pieniędzy. 

Obecnie z całkowitego bu-
dżetu PROW, który wynosi ok. 
70 miliardów złotych, już po-
nad 90% środków zostało zago-
spodarowanych. Część zago-
spodarowanych pieniędzy jest 
zaplanowana do wypłaty w ra-
mach przyjętych przez ARiMR 
zobowiązań wieloletnich, któ-
re wynikają z umów zawartych 
przez Agencję. . 

Z PROW na lata 2007-2013 są 
do rozdysponowania środki w 
łącznej wysokości około 10 mi-
liardów złotych w nowych na-
borach wniosków.   

Agencja Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa znaj-
duje się w kulminacy jnym 
punkcie wdrażania PROW na 
lata 2007-2013. W ubiegłym ro-
ku zostały bowiem ogłoszone 
nabory wniosków o wsparcie 

ze wszystk ich dzia łań te-
go Programu i napłynęła do 
Agencji olbrzymia ilość wnio-
sków o wsparcie. Ogromnym 
zainteresowaniem cieszyło się 
oferowane wsparcie z działań: 
„Tworzenie i rozwój mikro-
przedsiębiorstw”, „Ułatwia-
nie startu młodym rolnikom”, 
„Modernizacja gospodarstw 
rolnych” czy „Różnicowanie 
w kierunku działalności nie-
rolniczej”. Oddziały Regional-
ne Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa za-
rejestrowały dwa razy więcej 
wniosków niż złożono ich we 
wszystkich naborach przepro-
wadzonych w poprzednich la-
tach.

Już dziś można sądzić, że re-
alizacja PROW z pewnością za-
kończy się sukcesem nie tylko 
dla instytucji wdrażającej, ale i 
dla beneficjentów.

agnieszka Pokora
źródło: WWW.arimr.gov.Pl
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W pierwszym sparingu po-
konujemy rywala z Gruduska. 
Mecz prowadzony w szybkim 
tempie z pewnością „wszedł 
w nogi”. W pierwszej poło-
wie graliśmy z wiatrem i po 
bramkach Tomków: Szewcza-
ka i Urbańskiego, prowadzimy 
zasłużenie 2:1. W drugiej po-
łowie miało być trudniej, gdyż 
Sokół grał z wiatrem, i mógł na-
brać go w skrzydła! Mógł... lecz 
tak się nie stało i zdecydowa-
nie lepiej kondycyjnie kończy-
liśmy ten mecz strzelając rywa-
lom jeszcze 3 gole. Gola na 3:2 
strzela Gajek, który zdecydo-
wał się na uderzenie z powie-
trza zagranej od Urbańskiego 
piłki. Piłka przemierzyła dobre 
30 metrów, a bramka stadiony 
świata. Gospodarze doprowa-
dzili do wyrównania 3:3, gdy 
po wrzutce z boku boiska piłka 
wpadła za kołnierz bezradne-
go Milewskiego. Bramka ładna, 
ale z pewnością przypadkowa, 
gdyż wiatr zrobił swoje. Po roż-
nym trafiamy na 4:3, gdzie Arek 
Biedrzycki po błędzie obroń-
ców sprytnie pakuje piłkę pod 
poprzeczkę. Na 5:3 wynik usta-
la ponownie Gajek, który oddał 
mierzony strzał lewą nogą tuż 
przy słupku. 

W swoim drugim sparingu 
wysoko ulegliśmy drużynie 
z Jednorożca, choć wynik (7:2 

ŁĘG PRZEDMIEJSKI - GUKS KRASNOSIELC  2.09.2012 r. 

GUKS KRASNOSIELC - ORZ GOWOROWO   8.09.2012 r.   boisko na Błoniach w Krasnosielcu

HURAGAN LIPNIKI - GUKS KRASNOSIELC  16.09.2012 r.

BARTNIK MYSZYNIEC -  GUKS KRASNOSIELC 2 3.09.2012 r.

GUKS KRASNOSIEL - GKS KRZYNIAK  30.09.2012 r.   boisko na Błoniach w Krasnosielcu

WKS MYSTKÓWIEC STARY - GUKS KRASNOSIELC  7.10.2012 r.

GUKS KRASNOSIELC - LKS ZATORY  13.10.2012 r.  boisko na Błoniach w Krasnosielcu

 
Terminarz rozgrywek w rundzie jesiennej sezonu 2011 – 2012 
KLASA B SENIORÓW GR.II

dla Mazowsza) w pełni nie od-
zwierciedla tego co działo się 
na boisku. Staraliśmy się grać 
do przodu i pressingiem, lecz 
bardziej doświadczeni gracze 
Mazowsza wypunktowali nasz 
zespół w każdej z możliwych 
sytuacji. Niesmak pozostał, 
gdy gracze gospodarzy prze-
rywali nasze kontry niespor-
towymi faulami, a sędzia nie 
miał w głowie rozdawać kar-
tek ani wysyłać na karne mi-
nuty. Bardzo dużo piłek graczy 
Mazowsza było granych pro-
sto z obrony do ataku pomija-
jąc środkowe formacje. Jak wi-
dać jest to skuteczna taktyka i 
życzymy aby dalej owocowała 
w lidze okręgowej. Dla nasze-
go zespołu dwie bramki strze-
lił Krzysiek Pajewski. 

Upał i nierówne boisko spra-
wiły, że mecz z KS Wąsewo wy-
glądał jak typowa gierka. W 
drużynie gości zagrał nasz re-
zerwowy bramkarz, który po-
kazał się z bardzo dobrej strony. 
Wąsewo przyjechało w 10 oso-
bowym składzie, a po 20 minu-
tach graliśmy po 9 w polu, po-
nieważ kontuzji doznał obrońca 
z Wąsewa. Bramki dla nasze-
go zespołu strzelali: Biedrzyc-
ki, Gajek i Pajewski, a sparing 
zakończył się wynikiem 4:3 dla 
naszego zespołu.

t. rogala, t. UrBański

 
 

 
 


