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Wielkie
faszerowanie

W Gminnym Ośrodku Kultury w Krasnosielcu we wrześniu 
br. odbył się pierwszy konkurs kulinarny pod hasłem: „Wiel-
kie faszerowanie”. Konkurs skierowany był do mieszkańców 
Gminy Krasnosielc, którzy chcieli zaprezentować swoje zdol-
ności kulinarne.

Uchwała Rady 
Gminy Krasnosielc 
z dnia 28.09.2012 r.

w sprawie podziału Gminy Kra-
snosielc na okręgi wyborcze, usta-
lenia ich granic i numerów 
oraz liczby wybieranych radnych.

Podsumowanie akcji 
„Pokażmy śmieciom 
gdzie ich miejsce”

Gmina Krasnosielc jest jedną  
z nielicznych gmin, które przy-
wiązują ogromną wagę do edu-
kacji ekologicznej...

Do konkursu można było zgło-
sić maksymalnie dwie potrawy 
faszerowane w następujących 
kategoriach: potrawy faszero-
wane mięsne (w tym także ry-
by), dania faszerowane mączne, 
faszerowane warzywa oraz da-
nia faszerowane na słodko. Łącz-
nie zgłoszono 18 potraw przez 
14 uczestników. Dania wyglą-
dały i smakowały wyśmienicie, 
czego nie omieszkali podkre-
ślić członkowie jury. Siedmio-
osobowa komisja oceniała za-
równo walory estetyczne jak  
i smakowe poszczególnych po-
traw. Kiedy trwała degustacja  

i wybór najlepszych dań, uczest-
niczki konkursu mile spędzały 
czas z zespołem AVISTA, który 
na tę okoliczność przygotował 
30 minutowy program. Nagro-
dy rzeczowe oraz dyplomy dla 
zwycięzców ufundował Gminny 
Ośrodek Kultury w Krasnosiel-
cu i Ośrodek Doradztwa Rolni-
czego w Makowie Maz. Nagro-
dy pocieszenia dla wszystkich 
uczestników konkursu w posta-
ci słodkich deserów ufundowa-
ła firma Delecta. Z pośród wielu 
potraw przygotowanych na kon-
kurs wybrano najlepsze w każ-
dej kategorii. Oto wyniki:

Dania faszerowane mięsne:
I Elżbieta Kaczorek
II Teresa Żużniew
III Wanda Barbara Pięta
Dania faszerowane mączne:
I Marta Grabowska
II Barbara Czaplicka
III Anna Kruk
Wyróżnienie: Teresa Mierze-

jewska

Dania faszerowane wa-
rzywne:

I Teresa Żużniew
II Iwona Czaplicka
III Marta Czaplicka
Dania faszerowane na słodko:

I Danuta Kruk

Zapraszamy do odwiedze-
nia strony internetowej GOK, 
gdzie są zamieszczone zarów-
no zdjęcia jak i przepisy na-
grodzonych potraw w kon-
kursie: „Wielkie faszerowanie” 
oraz zachęcamy do udziału  
w konkursie już w następnym 
roku. Ciekawe pomysły i prze-
pisy na dania faszerowane na 
pewno Państwo posiadacie w 
swoich zasobach, tylko wystar-
czy odrobinę odwagi.

B. HEROMIŃSKA
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Dzień aktywności zawodowej 
w Gminie Krasnosielc

Termomodernizacja 
budynków w Krasnosielcu

2

Podczas spotkania doradcy 
zawodowi udzielali indywidu-
alnych konsultacji na temat za-
sad pisania dokumentów apli-
kacy jnych, technik i metod 
poszukiwania pracy. W tym 
dniu każdy mieszkaniec gminy 
mógł sprawdzić swoje preferen-

cje zawodowe oraz zapoznać się  
z przepisami prawa pracy, a 
osoby zainteresowane podję-
ciem własnej działalności go-
spodarczej miały możliwość 
zapoznania się z warunkami 
pozyskania wsparcia finanso-
wego.

Informacji związanych z ryn-
kiem pracy udzielali również 
pracownicy Oddziału Państwo-
wej Inspekcji Pracy w Ostrołę-
ce oraz Centrum Edukacji i Pra-
cy Młodzieży OHP w Ostrołęce. 

T. PARCIAK

W zakres prac wchodzi: do-
cieplenie ścian budynków pły-
tami styropianowymi, wyko-
nanie warstwy elewacy jnej 
tynku mineralnego struktu-
ralnego, montaż podokienni-

ków z blachy i rur spustowych,  
a także wymiana stolarki okien-
nej i drzwiowej oraz docieplenie 
dachu. Wykonawcą inwestycji 
jest Przedsiębiorstwo Realizacji 
Inwestycji Kazimierz Mitelsz-

tedt z Ostrołęki. Łączna wartość 
zadania to 203 850,65 zł, a kwo-
ta dofinansowania z WFOŚiGW  
w Warszawie – 53 395,14 zł. 

T. PARCIAK

W skrócie ►►►

►11. września dokonano 
otwarcia ofert dotyczących 
modernizacji 13 świetlic wiej-
skich w Gminie Krasnosielc. Do 
przetargu przystąpiło 10 firm. 
Najtańszą ofertę złożyła firma 
BUDO-LAND z Ciechanowa, 
która zaproponowała wykona-
nie remontów za 562 431,95 zł. 
Umowa z wykonawcą została 
podpisana 27. września. Prace 
rozpoczęły się. Termin wykona-
nia I etapu to 30. listopada 2012 
r., natomiast remonty zaplano-
wane w II etapie rozpoczną się 
w marcu 2013 r. i będą trwały 
do końca lipca. Inwestycja jest 
współfinansowana ze środków 
pochodzących z Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich.

►14. września ogłoszono 
przetarg na wykonanie zada-
nia pn: Rekultywacja gmin-
nego składowiska odpadów w 
m. Krasnosielc Leśny. W tym 
przypadku zainteresowanie 
było równie duże, bo aż 10 firm 
przedstawiło swoje oferty. Naj-
tańszym wykonawcą okazał się 
jednak Zakład Usługowo-Han-
dlowy z Kielc. Projekt będzie 
realizowany w 2 etapach przy 
współudziale środków z Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach RPO 
WM.

►24. września dokonano 
odbioru modernizacji dróg w 
Krasnosielcu i Nowym Sielcu 
o łącznej długości ok. 800 m. 
Nawierzchnia dróg została wy-
konana technologią potrójnego 
powierzchniowego utrwalenia.  
Koszt robót wyniósł prawie 
96 500 zł i został w całości po-
kryty z budżetu gminy. Prace 
wykonała firma Budomost  
z Białegostoku.

►28. września dokonano od-
bioru końcowego zadania Usu-
wanie azbestu i wyrobów azbe-
stowych w gminie Krasnosielc. 
Ostatecznie unieszkodliwiono 
155 Mg eternitu. Realizacja 
projektu została w 100 % sfi-
nansowana przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w War-
szawie.

►28. września podpisano 
umowę z bankiem Spółdziel-
czym w Krasnosielcu w wyniku 
przetargu na wybór banku do 
udzielenia kredytu długoter-
minowego.

AGNIESZKA POKORA

W dniu 19 września w godzinach od 9.00 do 13.00 w siedzibie Urzędu Gminy Krasnosielc od-
był się Dzień Aktywności Zawodowej zorganizowany przez Filię Wojewódzkiego Urzędu Pracy  
w Ostrołęce i Powiatowego Urzędu Pracy w Makowie Mazowieckim.

Trwają prace związane z termomodernizacją budynków Samorządowej Biblio-
teki Publicznej, Posterunku Policji oraz budynku, w którym znajdował się Zakład  
Gospodarki Komunalnej w Krasnosielcu.
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w sprawie podziału Gminy Krasnosielc na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów 
oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Załącznik do Uchwały Nr XXII/116/12 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 28 września 2012 r.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks 
wyborczy (Dz.U.Nr 21, poz. 113, ze zm.) oraz art. 418 § 1 i art. 419 § 2 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy 

(Dz.U.Nr 21, poz. 112 ze zm.)oraz art.17 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, ze zm.) na wniosek Wójta Gminy Krasnosielc uchwala się, co następuje:

§ 1.
Dla wyboru Rady Gminy Krasnosielc dokonuje się podziału Gminy Krasnosielc na okręgi wyborcze, ustala ich granice 
i numery oraz liczbę radnych w każdym okręgu wyborczym w sposób określony w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krasnosielc.

§ 3.
Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Mazowieckiemu 

i Komisarzowi Wyborczemu w Ostrołęce. 

§ 4.
Do nowych, przedterminowych i uzupełniających wyborów do Rady Gminy Krasnosielc przeprowadzanych w trakcie 

kadencji, w czasie której uchwała weszła w życie stosuje się dotychczasowy podział gminy na okręgi wyborcze. 

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. 

1. Liczba mieszkańców Gminy Krasnosielc wg stanu na dzień 30 czerwca 2012 r., 2. Liczba wybieranych radnych 15.,
3. Jednolita norma przedstawicielstwa 459.

Uchwała Nr XXII/116/12 Rady Gminy 
Krasnosielc z dnia 28 września 2012 r.

 Podział Gminy Krasnosielc na okręgi wyborcze

Nr okręgu Granice okręgu Liczba mieszkańców 
w okręgu

Liczba radnych 
wybieranych w okręgu

Nr 1 Krasnosielc: ul. Biernacka, ul. Baśniowa, ul. Słoneczna, ul. Wschodnia, 
ul. Cmentarna; Wymysły 442 1

Nr 2 Krasnosielc: ul. Młynarska, ul. Rynek, ul. Przechodnia, ul. Przejściowa, 
ul. Chłopiałącka, ul. Polna 421 1

Nr 3 Krasnosielc: ul. Wolności, ul. Sadowa, ul. Ogrodowa, ul. Plac Kościelny, 
ul. Mostowa, ul. Kacza, ul. Nadrzeczna; Sulicha 416 1

Nr 4 Krasnosielc Leśny, Nowy Sielc 587 1

Nr 5 Bagienice - Folwark, Bagienice Szlacheckie, Biernaty, Chłopia Łąka 562 1

Nr 6 Grądy, Łazy 397 1

Nr 7 Nowy Krasnosielc, Przytuły 417 1

Nr 8 Amelin, Grabowo, Perzanki - Borek 448 1

Nr 9 Niesułowo, Ruzieck 326 1

Nr 10 Pienice, Wola - Józefowo, Wola Włościańska 565 1

Nr 11 Drążdżewo - Kujawy, Karolewo 453 1

Nr 12 Drążdżewo Małe, Drążdżewo do posesji Nr 61 385 1

Nr 13 Drążdżewo od posesji Nr 62 403 1

Nr 14 Budy Prywatne, Wólka Drążdżewska, Zwierzyniec 474 1

Nr 15 Elżbiecin, Papierny Borek, Raki, Wólka Rakowska 597 1

Ogółem: 6 893 15
PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY EWA GRABOWSKA
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Warsztaty prowadzone były 
w formie różnorodnych gier, za-
baw i pracy twórczej. W ramach 
warsztatów terenowych ucznio-
wie szkół podstawowych zwie-
dzili także zakład MPK w Ostro-
łęce i dowiedzieli się jaki jest los 
śmieci, które trafiają do sortowni.

Następnie wszyscy ucznio-
wie i mieszkańcy uczestniczy-
li wspólnie w akcji sprzątania 
świata pn. „Chroń i promuj czy-
stość w gminie , podczas której 
zebrali około pół tony śmieci. 
Liczne zaangażowanie w zbiór-
kę świadczy o tym, że naszym 
mieszkańcom nie jest obojętny 
los świata. 

W czasie trwania imprezy głos 
zabrali: Wójt Gminy Krasnosielc 
Paweł Ruszczyński, główny ini-

cjator akcji oraz zaproszeni go-
ście: Dyrektor Oddziału Regio-
nalnego WFOŚiGW w Ostrołęce 
– Ryszard Dziadak, przedstawi-
ciel MPK Sp. z o.o. w Ostrołęce 
- Elżbieta Rudnicka i Przedsta-
wiciel Stora Enso Poland SA – 
Cezary Janowski i Radny Gmi-
ny w jednej osobie. Wszyscy 
jednomyślnie podkreślili rangę 
edukacji ekologicznej głównie w 
zakresie racjonalnej gospodarki 
odpadami, promowanie dobrych 
nawyków i budowanie świado-
mości ekologicznej, zwłaszcza  
u ludzi młodych, od których za-
leży w przyszłości stan nadwy-
rężonego już poważnie środowi-
ska naturalnego. Niestety śmieci 
nie ubywa, co roku zbierane są 
ich coraz większe ilości. Dlate-

Gmina Krasnosielc jest jedną z nielicznych gmin, które przy-
wiązują ogromną wagę do edukacji ekologicznej. Podobnie jak 
w poprzednim roku zrealizowaliśmy kolejny projekt przyrod-
niczy. W dniu 4 października odbyła się wielka impreza eko-
logiczna pn. „Bliżej natury w Gminie Krasnosielc , która była 
podsumowaniem licznych przedsięwzięć trwających od wrze-
śnia w ramach akcji pn. „Pokażmy śmieciom gdzie ich miejsce 
. Były to warsztaty ekologiczne skierowane do uczniów szkół 
podstawowych z klas IV – VI i gimnazjum. Miały one na celu 
upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży ekologicznego mo-
delu życia poprzez właściwą segregację odpadów.

Podsumowanie akcji
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go tak ważna jest ich segregacja, 
tak aby mogły posłużyć do dal-
szego przerobu. Zaproszeni go-
ście zachęcali do podejmowania 
dalszych działań z zakresu edu-
kacji ekologicznej i zaoferowa-
li swoją pomoc na kolejne lata. 
Najbardziej aktywni uczestni-
cy akcji zostali nagrodzeni ple-
cakami i torbami sportowymi 
oraz otrzymali pamiątkowe dy-
plomy i drobne upominki eko-
logiczne, które zostały wręczo-
ne na podsumowaniu projektu. 
Imprezie towarzyszyły również 
liczne bogate w treść ekologicz-
ne prezentacje, a także bajka edu-
kacyjna, promująca ekologiczny 
model życia. Było również sto-
isko promocyjno–ekologiczne, 
na którym znajdowały się liczne 
broszury, foldery przypomina-
jące o tym, że warto dbać o Zie-
mię przez cały rok. Jednocześnie 
można było podziwiać najcie-
kawsze prace wykonane z od-
padów przez naszych uczniów. 

W tym dniu odbyła się rów-
nież zbiórka elektrośmieci, za 
przyniesienie których każdy 
otrzymał w nagrodę sadzonkę 
drzewka leśnego.

Podejmowanie akcji ekologicz-

nych ma celu zwrócenie uwa-
gi na problemy środowiskowe 
oraz na konieczność ogranicza-
nia ilości odpadów, ich właściwe-
go składowania i przetwarzania. 
Właśnie od nas samych, w du-
żym stopniu zależy, czy środo-
wisko wokół nas będzie zdrowe 
i czyste. Starajmy się więc ogra-
niczać ilości śmieci, wybieraj-
my opakowania wielokrotnego 
użytku i segregujmy śmieci już 
we własnych gospodarstwach 
domowych. 

Wójt Gminy składa serdecz-
ne podziękowania Ryszardowi 
Dziadakowi, Elżbiecie Rudnic-
kiej i Cezarowi Janowskiemu za 
wsparcie inicjatywy, pracow-
nikom GOK za pomoc w orga-
nizacji imprezy pn. „Bliżej na-
tury w Gminie Krasnosielc , 
dyrektorom szkół, nauczycielom,  
a przede wszystkim dzieciom  
i mieszkańcom za zaangażowa-
nie w realizację całego zadania.

Projekt został dofinansowany 
w 75% ze środków WFOŚiGW 
w Warszawie, a koszt całkowity 
wyniósł 23 500 zł. 

T. PARCIAK
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Funkcjonariusz w interesu-
jący i bardzo przystępny spo-
sób przekazywał swoją wiedzę 
z zakresu prawa o ruchu drogo-
wym. Uczniowie z zaciekawie-
niem wysłuchali ciekawej poga-
danki, z której dowiedzieli się 
m. in. co to jest droga, którą stro-
ną poruszają się piesi, jak prawi-
dłowo przechodzić przez jezdnię 
i co nosić, by być bezpiecznym  
i widocznym uczestnikiem ruchu 
jako pieszy i rowerzysta. Dzieci 
czynnie włączyły się w rozmo-
wę odpowiadając na pytania do-
tyczące numerów alarmowych 
i kontaktów z nieznajomymi. 
Oglądały także strój policjanta - 
mundur. Chętni mogli przymie-
rzyć czapkę, dotknąć odznak po-
licyjnych, kajdanek. Widać było 

ogromne zaciekawienie na twa-
rzach dzieci. Główną atrakcją by-
ło oglądanie policyjnego radiowo-
zu. Każde dziecko mogło z bliska 
zobaczyć, jak wygląda taki samo-
chód, usiąść w środku i zrobić pa-
miątkowe zdjęcie.

Spotkanie było bardzo ciekawe 
i pouczające. Wiedza, którą dzie-
ci uzyskały na pewno się przyda. 
Po tym spotkaniu na pewno ża-
den uczeń nie będzie obawiał się 
spotkania z policjantem i będzie 
wiedział, że jest on jego przyjacie-
lem, który chętnie służy pomocą.

Serdecznie dziękujemy panu 
policjantowi, że znalazł czas na 
spotkanie z nami. Zapraszamy 
częściej do odwiedzania naszej 
szkoły. 

ZESPÓŁ REDAKCYJNY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Bezpieczna droga do szkoły 
- spotkanie z policjantem

Wrzesień w naszej szkole to miesiąc, w którym szczególny 
nacisk kładziemy na bezpieczeństwo. Dlatego też 24 września 
klasy Ia i Ib Szkoły Podstawowej w Krasnosielcu spotkały się 
z dzielnicowym Posterunku Policji w Krasnosielcu aspirantem 
Grzegorzem Chełchowskim.

„Żyjąc krótko 
przeżył czasów 
wiele”

Balaburki, 
bandurki, 
karakule, 
dule, 
hruszki…

W tym szczególnym dniu szko-
ła uczestniczyła we mszy świętej 
celebrowanej przez ks. Szczepana 
Borkowskiego. Opawa mszy by-
ła przygotowana przez uczniów 
klas III-VI. Po mszy, na czele ze 
sztandarem, wróciliśmy do szko-
ły by kontynuować uroczystość. 
Szkolne święto rozpoczęła pa-
ni dyrektor Bogusława Więcek, 
która podkreśliła ponadczasową 
rolę św. Stanisława jako Patrona  
i duchowego Przewodnika dzie-
ci i młodzieży. Po wystąpieniu 
pani dyrektor uczniowie zapre-
zentowali montaż słowno-mu-
zyczny, w którym przedstawili 
duchową sylwetkę swego Patrona 
podkreślając jego życiowe motto. 
W dniu tym odbył się też III Kon-
kurs Wiedzy o Patronie, oraz zo-

stał rozstrzygnięty konkurs pla-
styczny pt. „W czym naśladujemy 
św. Stanisława Kostkę’’.

Zgodnie z tradycją naszej szko-
ły, w dniu tym, odbyło się też ślu-
bowanie uczniów klasy I. Ucznio-
wie zostali wprowadzeni w życie 
społeczności uczniowskiej. Za-
prezentowany przebieg uroczy-
stości jest doskonałym przykła-
dem, jak można w taką imprezę 
zaangażować nie tylko samych 
zainteresowanych, ale także ich 
rodziców oraz zaproszonych go-
ści. Uroczystość przybrała formę 
wspólnej zabawy nie przesłania-
jąc idei samego ślubowania. Dzie-
ci wykazały zaangażowanie, co 
zostało zauważone przez wycho-
wawcę i wszystkich zebranych. 
Na zakończenie pani dyrektor 

dokonała pasowania uczniów 
symbolicznym ołówkiem oraz 
wręczyła pamiątkowe dyplomy, 
znaczki i birety.

Nasza uroczystość zakończy-
ła się wspólnym zdmuchnię-
ciem „5” na urodzinowym tor-
cie. Dziękujemy gościom, którzy 
zaszczycili nas swoją obecnością: 
Pawłowi Ruszczyńskiemu Wój-
towi Gminy Krasnosielc, Bogu-
sławowi Rogalskiemu byłemu  
europosłowi oraz fundatorowi  
naszego sztandaru,  Ewie Gra-
bowskiej Przewodniczącej Rady 
Gminy, proboszczowi naszej pa-
rafii ks. Szczepanowi  Borkow-
skiemu, Annie  Żerańskiej Prze-
wodniczącej Rady Rodziców oraz 
przybyłym rodzicom.

REDAKCJA SZKOLNA

Oczywiście nasze polskie 
smaczne ziemniaki. Tradycją w 
naszej szkole są obchody Święta 
Pieczonego Ziemniaka. W tym 
roku przewodnicząca Samorzą-
du Uczniowskiego Aleksandra 
Rogala przypomniała wszyst-
kim skąd wzięły się ziemnia-
ki w Europie a potem w Polsce. 
Następnie opowiedziała, jak to 
dawniej wyglądały wykopki,  
a była to naprawdę ciężka praca. 
Później odbyły się zawody spor-
towe, konkursy, w których głów-
ną rolę odgrywały ziemniaki. 
Na zakończenie wszyscy zebra-
li się przy ognisku, by delekto-
wać się fantastycznymi, pieczo-
nymi kartoflami.

SAMORZĄD UCZNIOWSKI PSP

Dnia 25 września 2012 r. w Szkole 
Podstawowej im. św. Stanisława Kostki 
w Amelinie uczniowie, rodzice, nauczy-
ciele oraz zaproszeni goście świętowali 
piątą rocznicę nadania imienia.

Czy wiecie co to jest ?
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29. września gościliśmy drużynę Krzyniaka Krzynowłoga Mała. Spore problemy kadrowe szcze-
gólnie w ofensywie, wymusiły na trenerze przesunięcie Sławka Chełchowskiego na prawą pomoc, 
a w drugiej połowie zmuszeni byliśmy grać bez żadnego nominalnego skrzydłowego.

„Strzelanina” 
w Krasnosielcu

Mecz lepiej zaczęli goście  
i dwukrotnie zagrozili naszej 
bramce - za pierwszym razem 
piłkę z linii bramkowej wybił 
Arkadiusz Oleksy, a za drugim 
piłkę wślizgiem zablokował 
Kuba Faderewski. Na pierw-
szą okazję z naszej strony też 
długo nie czekaliśmy. Arek Bie-
drzycki uderzył lewą nogą ale 
bramkarz instynktownie wybił 
na rzut rożny. Około 15 minu-
ty kapitalny strzał Urbańskie-
go z rzutu wolnego wylądował 
w okienku bramki Krzyniaka. 
Od tej pory nasza drużyna zy-
skała sporą przewagę. Najpierw 
Marek Bojarski wymanewro-
wał obronę Krzyniaka, uderzył 
pod poprzeczkę, ale bramkarz 
gości wyciągnął się i wybił pił-
kę na rzut rożny. Po kornerze 
główkował Szymon Mikulak, 
ale ponownie lepszy okazał 
się goalkeeper z Krzynowło-
gi. Wreszcie około 30 min fau-

lowany w polu karnym został 
Sławek Chełchowski. Do piłki 
podszedł Urbański i pewnym 
strzałem podwyższył na 2:0. 
Kilka minut później do siatki 
trafił Marek Bojarski strzałem 
zza “16” i było już 3:0. Pod ko-
niec pierwszej połowy Urbań-
ski wrzucił piłkę w pole karne, 
tam zagrał ją do tyłu Chełchow-
ski, a nadbiegający Mikulak 
wpakował do siatki tuż przy 
słupku. Jeszcze w ostatniej mi-
nucie Bojarski na prawej stro-
nie ograł obrońcę Krzyniaka  
i wrzucił wprost na głowę Tom-
ka Urbańskiego, który uderzył 
ładnym szczupakiem. Niestety 
piłka minimalnie minęła słu-
pek. Pierwsza połowa pod na-
sze dyktando i wydawało się, że 
jest już po meczu. Ale...

Na drugą część spotkania 
wyszliśmy z jedną wymuszo-
ną zmianą. Za Biedrzyckiego 
wszedł Majewski. W 52 minucie 

Krzyniak zdobył bramkę na 4:1. 
Napastnik gości urwał się Ro-
gali i strzelił obok Milewskie-
go. Odpowiedzieliśmy świetną 
akcją. Bojarski na czystą pozy-
cję do Chełchowskiego, ten miał 
przed sobą tylko bramkarza, ale 
strzelił wprost w niego. Niewy-
korzystane sytuacje się mszczą 
i to w bardzo głupi sposób. Pił-
kę z rzutu wolnego zagrał gracz 
Krzyniaka. W niegroźnej sytu-
acji Milewski postanowił ją zła-
pać. Ta jednak wymknęła mu 
się z rąk i spadła metr przed 
pustą bramkę, gdzie wślizgiem 
wbił ją obrońca przyjezdnych. 
W 75 minucie padł trzeci gol dla 
Krzyniaka. Krótko rozegrany 
rożny i piękny strzał w okienko 
naszej bramki - Adam tym ra-
zem bez szans. Goście wyraźnie 
złapali wiatr w żagle, my pró-
bowaliśmy kontrować i po jed-
nej z takich kontr Sławek Cheł-
chowski uderzył nad bramką. 

Następną okazję miał Olek-
sy, który ładnie rozegrał piłkę  
z Urbańskim. Tym razem w do-
brej sytuacji strzał minął słu-
pek. W końcu w 83 minucie po 
rzucie rożnym Faderewski gło-
wą pokonał bramkarza. Kilka 
minut później piłkę w pole kar-
ne wrzucił Majewski, a Fade-
rewski ponownie głową zdoby-
wa 9 i ostatnią bramkę w tym 
meczu.

Podsumowując, mecz miał 
dziwny przebieg, w drugiej 
połowie zbyt pewnie podeszli-
śmy do rywala i zostaliśmy za 
to srogo skarceni, na szczęście 
w porę się obudziliśmy i nie 
pozwoliliśmy wyrwać sobie  
3 punktów. Osobne zdanie nale-
ży się sędziemu, który nie pano-
wał nad sytuacją na boisku, nie 
odgwizdywał oczywistych fau-
li i naraził zawodników na kon-
tuzję pozwalając na ostrą grę. 

T. ROGALA


