
ISSN 1425-8099ISSN 1425-8099

BEZP¸ATNY  BIULETYN  GMINY  RACIÑ˚  Nr  5/16

Nr 5

Ukazuje si´ od 1993 r.Ukazuje si´ od 1993 r.

(179)

Klub
w Koziebrodach

Pod koniec maja w Kozie-
brodach powo∏ano Klub Senio-
ra. So∏tys wsi Barbara Kamiƒ-
ska zapowiedzia∏a, ˝e przy klu-
bie powstanie zespó∏ folklory-
styczny.

Czytaj na str. 2

„Tylko” drugie
i trzecie miejsce

GimnazjaliÊci z Gralewa za-
j´li drugie, a ich m∏odsi koledzy
z podstawówki trzecie miejsce
w wojewódzkim finale Turnieju
Bezpieczeƒstwa w Ruchu Dro-
gowym, który odby∏ si´ w War-
szawie.

Czytaj na str. 5

Wiem wszystko
o gminie Racià˝

W Zespole Szkó∏ w Uniecku
odby∏a si´ ósma edycja, organi-
zowanego wspólnie z Radà
Gminy Racià˝, konkursu pod
nazwà „Wiem wszystko o gmi-
nie Racià˝”, a tak˝e konkursu
plastycznego „Wakacje bez al-
koholu gwarancjà bezpieczeƒ-
stwa”.

Czytaj na str. 8

W miar´
bezpiecznie

Na sesji Rady Gminy Ra-
cià˝, 30 maja, o stanie bezpie-
czeƒstwa i porzàdku w gminie
mówi∏ Artur Ryfiƒski, od roku
komendant Komisariatu Policji
w Racià˝u. W jego ocenie
z bezpieczeƒstwem i porzàd-
kiem w gminie Racià˝ jest nie
najgorzej.

Czytaj na str. 3

Pi´knie „mówià” Reymontem
Po raz kolejny uczniowie Szko∏y Podstawowej w Koziebrodach zaimpono-

wali znajomoÊcià prozy swojego patrona i umiej´tnoÊciami artystycznymi –
aktorskimi, wokalnymi, plastycznymi.

Czytaj na str. 4

Obradowa∏a rada
Podczas sesji Rady Gminy Racià˝, która odby∏a si´ 30 maja, radni podj´li

kilka wa˝nych decyzji finansowych, których efektem jest m.in. zwrot rolnikom
akcyzy za paliwo. W czasie obrad wójt Ryszard Giszczak powiedzia∏ o perspek-
tywie budowy w gminie zagrodowych oczyszczalni Êcieków.

Czytaj na str 2 i 3
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Mówi Ryszard Giszczak,

wójt gminy Racià˝:
- W ubieg∏ym roku
zwróciliÊmy sie do
mieszkaƒców gminy
z zapytaniem, którzy
z nich byliby zainte-
resowani budowà za-
grodowych oczysz-
czalni Êcieków z po-
mocà gminy. Znamy
ju˝ odpowiedê. Otó˝
a˝ ponad 800 miesz-
kaƒców wyrazi∏o wo-
l´, aby takie oczysz-
czalnie powsta∏y
w ich zagrodach. To
bardzo du˝o. Zw∏asz-
cza jeÊli si´ weêmie

pod uwag´, ̋ e w innych gminach takich oczyszczalni bu-
duje si´ kilkanaÊcie.
- Wiadomo, ˝e nie wszyscy, którzy wyrazili ch´ç budo-
wy u siebie oczyszczalni zagrodowych b´dà obj´ci tym
programem. Cz´Êç dlatego, ˝e w ich wioskach plano-
wana jest budowa sieci kanalizacyjnej. Cz´Êç natomiast
z tej przyczyny, ˝e nie jesteÊmy jako gmina w stanie
otrzymaç dotacji na takà iloÊç oczyszczalni. Mo˝emy
liczyç na dofinansowanie rz´du dwóch milionów z∏, nie
wi´cej. Bioràc to pod uwag´, istnieje mo˝liwoÊç wybu-
dowania w naszej gminie z pomocà Êrodków unijnych
oko∏o 200-250 oczyszczalni zagrodowych. Powstaje
pytanie, jakie kryteria przyjàç przy decydowaniu o tym,
gdzie budowaç, a gdzie nie. Na pewno decydujàcy b´-

dzie g∏os projektanta, który wypowie si´ na temat
warunków niezb´dnych do spe∏nienia przy tego
rodzaju inwestycji. Ponadto zaproponuj´ Radzie
Gminy, aby ta przyj´∏a uchwa∏´, w myÊl której

osoby ubiegajàce si´ o budow´ oczyszczalni zagrodo-
wej b´dà zobowiàzane dokonaç przedp∏aty na poczet tej
inwestycji w wysokoÊci dwóch-, trzech tysi´cy z∏otych.
Za te pieniàdze przygotowany zosta∏by projekt oczysz-
czalni, a nast´pnie gmina wystàpi∏aby ze wspólnym dla
wszystkich wnioskiem o dofinansowanie budowy
z funduszy unijnych.
- Nasze przedsi´wzi´cie stoi jednak pod znakiem zapy-
tania. Nie wiadomo czy otrzymamy dotacj´, bowiem
ostatnio okaza∏o si´, ˝e Unia Europejska kwestionuje
polskie prawo w zakresie ochrony Êrodowiska i pomoc
finansowà na inwestycje ekologiczne, w tym tak˝e i na
budow´ zagrodowych oczyszczalni Êcieków, warunku-
je zmianà prawa o ochronie Êrodowisko i przystosowa-
niu go do norm unijnych. A to le˝y w gestii parlamen-
tu. Niemniej jednak musimy byç przygotowani. Dlate-
go b´dziemy czyniç kolejne kroki zbli˝ajàce nas do sfi-
nalizowania budowy zagrodowych oczyszczalni Êcie-
ków w naszej gminie.

Paƒstwo Marianna i Stanis∏aw Zió∏kowscy z Bielan obchodzili pi´kny
jubileusz 50-lecia po˝ycia ma∏˝eƒskiego. Z tej okazji wójt gminy Racià˝
wr´czy∏ jubilatom medale, przyznane przez prezydenta RP. Nie zbrak∏o

kwiatów, prezentu i tradycyjnego „Sto lat” dla z∏otej pary.

WÓJT MA G¸OS

Og∏oszenie
Informujemy wszystkich mieszkaƒców gminy

Racià˝ i okolic, ˝e tereny po wyrobisku w Krajko-
wie (˝wirownia) sà terenami prywatnymi. Obowià-
zuje wi´c bezwzgl´dny zakaz wst´pu, kàpieli oraz
∏owienia ryb.

Osoby, które bez naszej wiedzy b´dà przebywaç
na tym terenie b´dziemy traktowaç jak w∏amywaczy
i takie te˝ b´dà ponosiç konsekwencje karne.

Anna Rytkowska
Jan Grzelak

Aleksandra i Rafa∏ Grabowscy

Klub Seniora
w Koziebrodach

25 maja w Koziebrodach odby∏o si´ zebra-
nie organizacyjne emerytów i rencistów, na
którym powo∏ano Klub Seniora. Inicjatorka-
mi by∏y so∏tys Barbara Kamiƒska i Teresa
Dobies. Wybrano w∏adze klubu. Przewodni-
czàcà zarzàdu zosta∏a Teresa Dobies, jej za-
st´pcà – Zenobia Rudziƒska, sekretarzem –
Teresa Piotrowska, skarbnikiem – Tadeusz
Kalinowski, cz∏onkiem – Jadwiga Bielicka.
Przewodniczàcym Komisji Rewizyjnej zosta∏
Beniamin Kalinowski, a cz∏onkami – Helena
Gajewska i Barbara Biesiekierska.

Uroczysta inauguracja dzia∏alnoÊci Klubu
Seniora w Koziebrodach z udzia∏em w∏adz
gminy i miejscowych organizacji zosta∏a za-
planowana na 7 czerwca. Jednym z zamiarów
klubu jest utworzenie zespo∏u folklorystycz-
nego.
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Co z tà drogà i oÊrodkiem?
Eugenia Szlak, so∏tys wsi ¸empinek, niemal na ka˝dej sesji Ra-

dy Gminy Racià˝ zadaje pytanie o to, kiedy mo˝na sie spodziewaç
asfaltu na drodze biegnàcej m.in. przez jej so∏ectwo. Pod wzgl´dem
konsekwencji interesowaniu si´ tym traktem dorównuje ju˝ radnemu
Eugeniuszowi Ptasikowi z Koziebród, który równie˝ prawie na ka˝-
dym posiedzeniu rady pyta o oÊrodek zdrowia w swej miejscowoÊci.
Pyta∏ o niego tak˝e na ostatniej sesji, która odby∏a si´ 30 maja.

Z informacji udzielonej przez wójta gminy Racià˝ Ryszarda Gisz-
czaka wynika, ˝e gmina ma powa˝ne problemy ze znalezieniem leka-
rza, który zechcia∏by zajàç si´ opiekà medycznà mieszkaƒców Kozie-
bród i okolicznych wsi. Ze Êrodków bud˝etu gminy w ubieg∏ym roku
wykonany zosta∏ pierwszy etap modernizacji budynku, w tym roku

ca∏a inwestycja ma
byç zakoƒczona,
a lekarza nie ma. -
Og∏osiliÊmy nawet,
˝e lekarz, który
zgodzi si´ poprowa-
dziç oÊrodek zdro-
wia w Koziebro-
dach, do koƒca bie-
˝àcego roku nie b´-
dzie ponosi∏ ˝ad-
nych kosztów zwià-
zanych z eksploata-
cjà budynku, ale i to
nie poskutkowa∏o.
Szukamy dalej – po-
wiedzia∏ wójt.

Natomiast w sprawie drogi w ¸empinku powiedzia∏, ˝e od trzech lat
Êle proÊby do mieszkaƒców ¸empinka o przekazanie gruntów na posze-
rzenie pasa drogowego. - Bez tego nie b´dzie zezwolenia na budow´.

W planach gminy jest budowa drogi asfaltowej o d∏ugoÊci 9,5 km,
przebiegajàcej przez ¸empin, Kie∏bowo, Stro˝´cin, Sa∏kowo, przy
pomocy Êrodków unijnych. Wniosek o fundusze unijne gmina ma
przygotowany, ale wcià˝ nie wiadomo, kiedy te wnioski b´dà przyj-
mowane.

DW

Eugenia Szlak, so∏tys wsi ¸empinek, niemal na
ka˝dej sesji Rady Gminy Racià˝ zadaje pytanie

Artur Ryfiƒski, od roku komendant Komisariatu Policji
w Racià˝u, mówi na sesji Rady Gminy o stanie porzàd-
ku i bezpieczeƒstwa

W skrócie
Zwrot akcyzy

Radni gminy Racià˝ przyj´li uchwa∏´
w sprawie zmian w bud˝ecie. Uwzgl´dnili
m.in. dotacj´ otrzymanà z województwa
w wysokoÊci 365 tys. z∏, przeznaczonà dla
rolników na zwrot akcyzy za paliwo.

Pieniàdze na boisko...
Do kasy Urz´du Gminy w Racià˝u

wp∏yn´∏a dotacja z Wojewódzkiego Urz´-
du Marsza∏kowskiego w Warszawie na bu-
dow´ II etapu boiska przy szkole w Kozie-
brodach. Jej wysokoÊç to 80 tys. z∏.

...na stypendia...
71 tys. z∏ otrzyma∏a gmina z wojewódz-

twa na stypendia dla uczniów.

...i dla policji
Rada Gminy Racià˝ przyj´∏a uchwa∏´

o przekazaniu Komisariatowi Policji w Ra-
cià˝u 22 tys. z∏ z przeznaczeniem na zakup
radiowozu.

Dziury jak w serze
szwajcarskim

Mieszkaƒcy Koziebród majà ju˝ ser-
decznie doÊç jazdy po drodze do Drucho-
wa i dalej do trasy nr 10. Powiatowy trakt
wyglàda na tym odcinku niczym ser
szwajcarski. Starosta p∏oƒski Jan Màczew-
ski zapewnia∏ na sesji Rady Gminy Ra-
cià˝, ˝e droga ta b´dzie naprawiana
w pierwszej kolejnoÊci, jeÊli tylko powiat
otrzyma dotacj´ ze Êrodków unijnych. Tyl-
ko ˝e ta dotacja w tym roku stoi po wiel-
kim znakiem zapytania.

W miar´ bezpiecznie Na sesji Rady Gminy Racià˝, 30 maja, o stanie bezpie-
czeƒstwa i porzàdku w gminie mówi∏ Artur Ryfiƒski, od ro-
ku komendant Komisariatu Policji w Racià˝u. W jego ocenie
z bezpieczeƒstwem i porzàdkiem w gminie Racià˝ jest nie
najgorzej.

- Jednak wyst´puje zagro˝enie zw∏aszcza drobnà prze-
st´pczoÊcià w rodzaju kradzie˝y rowerów, sprz´tu rolnicze-
go, urzàdzeƒ linii kolejowej do cukrowni Glinojeck. Od
stycznia do maja mieliÊmy te˝ sporo zg∏oszeƒ dotyczàcych
zak∏ócenia miru domowego. W tych sprawach policjanci in-
terweniowali 248 razy – powiedzia∏ komendant.

Niepokojàcy jest fakt, ˝e na terenie gminy Racià˝ sà oso-
by za˝ywajàce narkotyki. Szef raciàskiej policji, ze zrozu-
mia∏ych wzgl´dów nie wdajàc si´ w szczegó∏y, poinformo-
wa∏, ˝e planowana jest akcja przeciwko osobom majàcym
zwiàzek z narkotykami. Wyszed∏ te˝ naprzeciw inicjatywie
Êrodowiska szkolnego w Koziebrodach i zapewni∏, ˝e poli-
cjanci wezmà udzia∏ w spotkaniach z uczniami uÊwiadamia-
jàcymi zagro˝enia zwiàzane z wakacjami.

DW



WYDARZENIA „G∏os Racià˝a” nr 5/20084

Po raz kolejny uczniowie Szko∏y Podstawowej w Ko-
ziebrodach zaimponowali goÊciom, których zaprosili na
uroczystoÊç z okazji Dnia Patrona ich placówki. A jest nim
od 1 czerwca 2001 roku laureat Nagrody Nobla, autor m.in.
sagi wiejskiej pt. „Ch∏opi” - W∏adys∏aw Stanis∏aw Rey-
mont.

Zaimponowali znajo-
moÊcià prozy swojego
patrona i umiej´tnoÊcia-
mi artystycznymi – ak-
torskimi, wokalnymi,
plastycznymi. To za ich
sprawà przez blisko go-
dzin´ mogliÊmy wyrwaç
si´ z codziennoÊci i prze-
nieÊç w realia i klimat
reymontowskiej powie-
Êci. ByliÊmy Êwiadkami zalotów
Boryny do Jagny, której to ów naj-
bogatszy we wsi gospodarz nie
szcz´dzi∏ mi∏ych s∏ów i prezentów.
A spotkanà na jarmarku obdarowa∏
kolorowà chustà. Poprzez przy-
Êpiewki i scenki poznaliÊmy barw-
ne ˝ycie Jagny Paczesiówny Bory-
nowej, w tym m.in. niechlubny epi-
zod symbolicznego wykluczenia
jej ze spo∏ecznoÊci wsi i wywiezie-

nia na taczce. R´ce same sk∏ada∏y si´
do oklasków. A tych oklasków nie
szcz´dzili przedstawiciele w∏adz samo-
rzàdowych w osobach radnych oraz
wójta gminy Ryszarda Giszczaka
i przewodniczàcego Rady Gminy Jaro-
s∏awa Jaworskiego, nauczyciele miej-
scowi i z innych szkó∏ w gminie, kole-
˝anki i koledzy ze szkolnej ∏awy,
wreszcie, rodzice, choç nieliczni, oglà-
dajàcy swe pociechy i dumni z ich wy-
st´pów. Dumni nie bez powodu.

W czasie Dnia Patrona wr´czone

te˝ zosta∏y puchary laureatom konkur-
sów „reymontowskich”, m.in. I Gmin-
nego Konkursu Piosenki Ludowej „Mu-
zyczna”, który w po∏owie maja odby∏
si´ w szkole w Koziebrodach oraz Mi´-
dzyszkolnego Konkursu Literackiego
pod nazwà „Postaç Jagny Paczesiówny
Borynowej”. W tym pierwszym g∏ówny
laur przypad∏ zespo∏owi SP Koziebrody.
II miejsce zaj´∏a ekipa z Gralewa, a III –
z Uniecka i szko∏a filialna w Kraszewie
Gaczu∏tach. Natomiast w drugim kon-

kursie wÊród uczniów szkó∏ podstawowych triumfowa∏a
Patrycja Boƒkowska (SP Koziebrody) przed Beatà Kobu-
szewskà (SP Gralewo) i Emilià Kuskowskà (SP Unieck).
Wyró˝nienie otrzyma∏a Magdalena Krygier (szko∏a filial-
na w Kraszewie). Natomiast spoÊród gimnazjalistów jury

najwy˝ej oceni∏o pre-
zentacj´ Aleksandry Ci-
chaczewskiej (PG Gra-
lewo). II miejsce przy-
pad∏o Magdalenie St´p-
kowskiej (PG Kozie-
brody).

DW

Pi´knie „mówià” Reymontem
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Zabawa ze szczudlarzami
Festyn z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka odby∏ si´

25 maja w Koziebrodach. Inicjatorami imprezy byli so∏-
tys Barbara Kamiƒska i miejscowa Ochotnicza Stra˝ Po-
˝arna. Zabaw´ uatrakcyjni∏a grupa aktorów z Warsza-
wy, w której na szczud∏ach wyst´puje pochodzàcy z Ko-
ziebród Piotr Âwitalski. By∏y gry, zabawy i konkursy dla
wszystkich uczestników festynu. Najlepszych nagradza-
no upominkami.

Na proÊb´ pani so∏tys w∏aÊciciele sklepów – Jolanta
Chabowska i Wojciech K∏obukowski – podarowali dzie-
ciom ciasteczka.

„Tylko” drugie
i trzecie miejsce

Nie uda∏o si´ zespo∏om z Gralewa awansowaç do
ogólnopolskiego fina∏u Turnieju Bezpieczeƒstwa w Ru-
chu Drogowym. Na zawodach wojewódzkich w War-
szawie ekipa gimnazjalistów zaj´∏a drugie, a szko∏y

podstawowej – trzecie miejsce. Premiowane awansem
by∏o tylko pierwsze miejsce.

Ale i tak jest to olbrzymi sukces uczniów i ich opie-
kunów, splendor dla szkó∏ i gminy Racià˝. Szko∏´ Pod-
stawowà w Gralewie na zawodach w Warszawie repre-
zentowali Joanna Art, Natalia Deptu∏a, Kamil Drozdow-
ski z opiekunkà Ma∏gorzatà Raciniewskà. Reprezentan-
ci Publicznego Gimnazjum w Gralewie to Rafa∏ Art,
Kamil Bàk, Pawe∏ Graczyk i ich opiekun Ireneusz
Wierzbicki.

DW

Reprezentacja Szko∏y Podstawowej w GralewieReprezentacja Publicznego Gimnazjum w Gralewie

Turniej BRD
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Lekcja otwarta
W Publicznym Gimnazjum w Koziebrodach zosta∏a

przeprowadzona lekcja otwarta z j´zyka polskiego dla
nauczycieli z gminy Racià˝. Zaj´cia trwa∏y 2 godziny,
przeprowadzi∏a je Anna Kurkiewicz w klasie III a. Obej-
mowa∏y zagadnienia powtórzeniowe. Zastosowane ak-
tywizujàce metody nauczania uatrakcyjni∏y proces lek-
cyjny i wp∏yn´∏y na jego efektywnoÊç. Prowadzàca sta-
rannie dobra∏a çwiczenia, ∏àczàc wiedz´ i umiej´tnoÊci
z literatury, sztuki i nauki o j´zyku. Wykorzystane ró˝-
ne teksty umo˝liwi∏y uczniom utrwalenie i usystematy-
zowanie materia∏u pod kàtem umiej´tnoÊci zgodnie ze
standardami wymagaƒ egzaminacyjnych.

Po zaj´ciach odby∏o si´ seminarium, które poprowa-
dzi∏a Krystyna Âlubowska – konsultant metodyczny
MSCDN w Ciechanowie. Nauczyciele ze szkó∏ w Kraj-
kowie, Koziebrodach, Racià˝u i Uniecku mieli mo˝li-
woÊç zapoznania si´ z informacjami przekazanymi
przez doradc´ metodycznego, wymiany zdaƒ na temat
prowadzonych zaj´ç, a przede wszystkim okazj´ do te-
go, aby przedyskutowaç najistotniejsze sprawy, z który-
mi borykajà si´ nauczyciel poloniÊci.

Spotkanie przebiega∏o w przyjaznej atmosferze. Za-
poczàtkowa∏o cykl spotkaƒ o charakterze metodycz-
nym, wymian´ doÊwiadczeƒ co do nowych form pracy.

Ma∏gorzata Ârodkowska

Nie gra, ale wychowanie
Mówi przewodniczàcy Rady Rodziców w Zespole

Szkó∏ w Uniecku, radny gminy Racià˝ Wojciech Kra-
jewski:

Jako przedstawiciel Rady Rodziców pragn´ serdecz-
nie podzi´kowaç wszystkim za udzia∏ w naszej impre-

zie, którà uczniowie zatytu∏owali „Popo∏udnie z Fre-
drà”. W przedstawieniu zobaczyliÊmy, ˝e nasze dzieci
sà zdolne i wiele umiejà. Pami´taç jednak musimy, ˝e
to, co najwa˝niejsze w ˝yciu, to nie gra, ale wychowa-
nie m∏odego pokolenia. Szlachetny cel, jakim jest sztan-
dar dla szko∏y realizacji tego zadania wychowawczego
te˝ ma s∏u˝yç. Bo sztandar to nie rekwizyt, jak w teatrze,
to nie zwyk∏y przedmiot, ale wielki symbol, znak i wy-
ró˝nik danej spo∏ecznoÊci.

Nie sposób dobrze wychowaç m∏odzie˝y, je˝eli nie
nauczy si´ jej pami´tania o przesz∏oÊci, o swoich korze-
niach. Nie mo˝na dobrze wychowaç m∏odzie˝y, je˝eli
nie nauczy si´ jej szacunku dla ludzi, dla nauczycieli,
którzy z m∏odzie˝à obecnie pracujà, jak i tych, którzy –
rzec mo˝na – grunt pod „dzisiaj” po∏o˝yli „wczoraj”.
MyÊl´ tu mi´dzy innymi o patronie szko∏y Stanis∏awie
Chojnackim. Mam nadzieje, ˝e dzi´ki naszemu wspól-
nemu wysi∏kowi doczeka si´ on upami´tnienia na sztan-
darze i w niedalekiej przysz∏oÊci spotkamy si´ znów, by
to wydarzenie Êwi´towaç.

3 Maja w Uniecku
W tym roku min´∏a 217 rocznica

uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Zna-
czenie dla Polski owej konstytucji
przypomnieli w monta˝u s∏owno-mu-
zycznym cz∏onkowie ko∏a poloni-
stycznego z klas IV, V i VI. W pi´k-
nej scenerii, odÊwi´tnie ubrani odczy-
tali najwa˝niejsze fragmenty konsty-
tucji oraz zaÊpiewali „Witaj, majowa
jutrzenko”.

K. Chyczewska
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HARMONOGRAM OPRÓ˚NIANIA POJEMNIKÓW
sm-120l i 240l z terenu Gminy Racià˝

w II pó∏roczu 2008 roku

VII VIII IX X XI XIIMiejscowoÊci

Stare Gralewo
Nowe Gralewo
Dobrska – W∏oÊciany
Dobrska – Kolonia

W´pi∏y
Z∏otopole
KraÊniewo
Szapsk

Kozolin
Kaczorowy
Stro˝´cin
Stro˝´cin – Sa∏kowo

Witkowo
Kiniki
Folwark - Racià˝

M∏odochowo
Chyczewo
Kie∏bowo
Bogucin
¸empinek

¸empino
˚ukowo – Wawrzonki
˚ukowo – Strusie

Cieciersk
Kraszewo – Falki
M∏ody Niedró˝
Stary Niedró˝

Druchowo
Malewo
Koziebrody

Kraszewo – Gaczu∏ty
Kraszewo – Rory
Kraszewo – Czubaki
Bielany

Ma∏a WieÊ
Kraszewo – Podborne
Kraszewo – S∏aw´cin

åwiersk
Drozdowo
P´sy
Draminek
Sierakowo

Zdunówek
Kruszenica
Kossobudy

Budy Kraszewskie
Pólka – Racià˝
˚ychowo

Lipa
Kod∏utowo

Szczepkowo
Grzybowo
Nowy Komunin
Stary Komunin
Koci´cin Brodowy

Koci´cin Tworki
Krajkowo
Krajkowo – Budki

Unieck
Je˝ewo – Wesel
Charzyny

Charzyny Rogale
Sikory

21 18 15 20 17 15

22 19 16 21 18 16

23 20 17 22 19 17

24 21 18 23 20 18

25 22 19 24 21 19

26 23 20 25 22 20

28 25 22 27 24 22

29 26 23 28 25 23

30 27 24 29 26 24



W Zespole Szkó∏ w Uniecku odby∏a si´ ósma
edycja, organizowanego wspólnie z Radà Gminy
Racià˝, konkursu pod nazwà „Wiem wszystko o
gminie Racià˝”, a tak˝e konkursu plastycznego
„Wakacje bez alkoholu gwarancjà bezpieczeƒstwa”.

W konkursie wiedzy o gminie udzia∏ wzi´∏y
wszystkie gimnazja i dwie szko∏y z terenu gminy
Racià˝.

Dru˝ynowo wÊród zespo∏ów gimnazjalnych
triumfowa∏a reprezentacja gospodarzy przed Kraj-
kowem, Gralewem i Koziebrodami. Indywidualnie
I miejsce zajà∏ Pawe∏ Kiszelewski (PG Unieck).
II miejsce ex aequo przypad∏o w udziale Mariuszo-
wi Szerszeniewskiemu (PG Unieck) i Marcinowi
Sikorskiemu (PG Krajkowo). A III miejsce, tak˝e
ex aequo, Justynie Kucharskiej (PG Gralewo) i Aga-
cie WaÊlickiej (PG Krajkowo).

Wiem wszystko o gminie Racià˝Wiem wszystko o gminie Racià˝

Uczestnicy konkursu plastycznego ze szkó∏ podstawowychGimnazjaliÊci – uczestnicy konkursu plastycznego

Triumfatorzy konkursu „Wiem wszystko o gminie
Racià˝” w kategorii szkó∏ podstawowych

Triumfatorzy konkursu „Wiem wszystko o gminie Racià˝” 
w kategorii gimnazjów

WÊród szkó∏ podstawowych zwyci´˝y∏a repre-
zentacja Gralewa przed Unieckiem. Najlepsi w kla-
syfikacji indywidualnej to: Mariusz Machciƒski (SP
Gralewo), Arleta Liberadzka (SP Gralewo), Bart∏o-
miej Szcz´sny (SP Unieck).

Zwyci´zcy otrzymali nagrody ksià˝kowe, a po-
zostali uczestnicy upominki. Dru˝yny otrzyma∏y pu-
chary i dyplomy.

W konkursie plastycznym wszyscy jego uczestni-
cy z gimnazjów i szkó∏ podstawowych otrzymali na-
grody ksià˝kowe. W tym konkursie wzi´li udzia∏
przedstawiciele wszystkich gimnazjów i szkó∏ pod-
stawowych z terenu gminy Racià˝.

Nagrody i puchary ufundowa∏ wójt gminy Ra-
cià˝.

Krystyna Chyczewska


