
ISSN 1425-8099ISSN 1425-8099

BEZP¸ATNY  BIULETYN  GMINY  RACIÑ˚  Nr  8/31                                2009 r.

Nr 8

Ukazuje si´ od 1993 r.

(194)

Prezes BS na spotkaniu w NBP
Prezes Banku Spó∏dzielczego w Racià˝u Kazimierz Miklewski uczestniczy∏

z ramienia banków spó∏dzielczych w pracach nad „Paktem na Rzecz Rozwoju Ak-
cji Kredytowej”. Pakiet zosta∏ zainicjowany przez Narodowy Bank Polski
w kwietniu 2009 r., a jego celem jest wspólne wypracowanie dzia∏aƒ s∏u˝àcych
podtrzymaniu akcji kredytowej w bankach. W ramach serii spotkaƒ, które dotych-
czas si´ odby∏y, przedstawiciele banków mieli mo˝liwoÊç formu∏owania propozy-
cji konkretnych rozwiàzaƒ, kierujàc swoje postulaty zarówno do Narodowego
Banku Polskiego, jak równie˝ do Ministerstwa Finansów i Komisji Nadzoru Fi-
nansowego.

W spotkaniu, które odby∏o si´ 12 sierpnia 2009 r. w siedzibie Narodowego
Banku Polskiego udzia∏ wzi´li m.in. Waldemar Pawlak, wiceprezes Rady Mini-
strów i minister gospodarki, S∏awomir Skrzypek, prezes Narodowego Banku Pol-
skiego, Jerzy Ró˝yƒski, prezes Krajowego Zwiàzku Banków Spó∏dzielczych, oraz
prof. Adam Glapiƒski, doradca ds. ekonomicznych prezydenta RP.

Czytaj na str. 6

Patriotycznie
w Koziebrodach

Niedziela, 23 sierpnia, up∏yn´∏a w Koziebrodach pod znakiem spotkania
z piosenkà u∏aƒskà i ˝o∏nierskà. Na scenie w remizie OSP zaprezentowa∏y si´
chór „Z∏ota Jesieƒ” z Mochowa, zespó∏ wokalno-instrumentalny „Sierpczanie”
z Sierpca, zespó∏ „Zorza” z Ceg∏owa (pow. Miƒsk Maz.), zespó∏ „Pogodna Je-
sieƒ” z Bielska oraz gospodarze – zespó∏ „Bandoska” (na zdj´ciu).

Czytaj na str. 4-5

Wójt
ma g∏os
* Rada Gminy Racià˝ 

podj´∏a uchwa∏´ 
o gotowoÊci przyj´cia 
od powiatu p∏oƒskiego 
darowizny w postaci
oÊrodka zdrowia 
w Uniecku.

* Co zrobimy ze starym 
budynkiem oÊrodka 
zdrowia w Gralewie?

* W sprawie budowy 
wytwórni mas 
bitumicznych

* Nowy rok szkolny

* Boisko sportowe 
w Krajkowie

Szczegó∏y na str. 2

Jutrzenka 
– jedna 
z dziesi´ciu
Dziesi´ç dru˝yn rozpocz´∏o
w∏aÊnie rywalizacj´ w ciecha-
nowskiej pi∏karskiej klasie B
seniorów. Jest wÊród nich Ju-
trzenka Unieck, która pierw-
szy miecz rozegra∏a na wy-
jeêdzie w ostatni weekend
sierpnia.

Czytaj na str. 7

Pi∏karska 
niedziela
w Gralewie
JedenaÊcie zespo∏ów so∏ec-
kich stan´∏o w szranki o pu-
char przewodniczàcego Rady
Gminy Racià˝ w kolejnym
turnieju pi∏ki no˝nej, który 2
sierpnia rozegrany zosta∏ na
stadionie w Gralewie.

Czytaj na str. 7



Wszystko jest na dobrej drodze
do uregulowania sytuacji oÊrodków
zdrowia na terenie gminy Racià˝.
Na sesji w sierpniu Rada Gminy
Racià˝ podj´∏a uchwa∏´ o gotowo-
Êci przyj´cia od powiatu p∏oƒskie-
go darowizny w postaci oÊrodka
zdrowia w Uniecku. JesteÊmy po
rozmowach z zarzàdem powiatu
i wszystko wskazuje na to, ˝e ta
sprawa zostanie za∏atwiona jeszcze
w tym roku. Po sfinalizowaniu spra-
wy darowizny, w przysz∏ym roku
przystàpimy do modernizacji i re-
montu oÊrodka w Uniecku.

Transakcja
wiàzana

Powiat podaruje naszej gminie
oÊrodek w Uniecku, gmina zaÊ kupi
od powiatu stary oÊrodek w Grale-
wie za sto tysi´cy z∏otych, co z kolei
ma nastàpiç w pierwszym kwartale
przysz∏ego roku. Tym zakupem po-
wiat warunkuje podarowanie nam
oÊrodka w Uniecku. Przystajemy na
ten warunek, bowiem i tak jest on
korzystny. Po pierwsze cena, jakà
gmina zap∏aci za stary oÊrodek
w Gralewie jest du˝o ni˝sza od wy-
ceny tego obiektu. Po drugie w ten
sposób gmina b´dzie administrowaç
wszystkimi trzema oÊrodkami zdro-
wia na naszym terenie.

Co zrobimy
z budynkiem
w Gralewie?

B´dziemy go remontowaç
i adaptowaç na inne cele, na przy-
k∏ad mieszkaniowe, albo wystawi-
my na sprzeda˝. Na pewno w tym
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obiekcie nie b´dzie oÊrodka zdro-
wia. Ten zostanie urzàdzony w no-
wym budynku, którego budow´ pod
potrzeby ochrony zdrowia w∏aÊnie
w Gralewie koƒczymy. Obiekt zo-
stanie przekazany do u˝ytku praw-
dopodobnie w paêdzierniku. Roz-
szerzyliÊmy front robót o budow´
parkingów. Ponadto liczymy, ˝e do
paêdziernika wyklaruje si´ sytuacja
z ewentualnym dofinansowaniem
budowy oÊrodka w Gralewie ze
Êrodków Urz´du Marsza∏kowskie-
go. Jak wiadomo, budynek ten po-
wstaje w miejscu rozebranej starej
szko∏y, w której w czasie okupacji
hitlerowskiej mieÊci∏ si´ obóz pracy.
Ten fakt b´dzie upami´tnia∏a oko-
licznoÊciowa tablica. Aktualnie
treÊç napisu na tablicy konsultujemy
z Radà Ochrony Pami´ci Walki
i M´czeƒstwa.

Przypomn´, ˝e wczeÊniej powiat
przekaza∏ gminie w dzier˝aw´ za
symbolicznà z∏otówk´

oÊrodek zdrowia 
w Koziebrodach,

wyremontowany nast´pnie za
pieniàdze z bud˝etu gminy Racià˝.
Z tego co wiem, nie ma zastrze˝eƒ
do funkcjonowania oÊrodka. Prze-
ciwnie, opinie mieszkaƒców Kozie-
bród i okolic na temat opieki me-
dycznej sà pozytywne. Chc´ powie-
dzieç, ˝e trwa tam kolejna inwesty-
cja polegajàca na zagospodarowa-
niu placu wokó∏ budynku. W jej ra-
mach wyremontowane te˝ zostanà
gara˝e.

W sprawie 
budowy 

wytwórni mas
bitumicznych
na terenie gminy Racià˝ odby∏a

si´ rozprawa administracyjna, pod-
czas której wszystkie strony mia∏y
mo˝liwoÊç wypowiedzenia si´
i przedstawienia swoich racji za lub
przeciw budowie. W pierwszej de-
kadzie wrzeÊnia podejmiemy decy-

zj´ o wydaniu bàdê nie wskazania
lokalizacyjnego dla tej inwestycji.
Chc´ wyraênie podkreÊliç, ˝e gmina
wydaje wskazanie lokalizacyjne,
a nie pozwolenie na budow´. To jest
w gestii s∏u˝b powiatowych.

Nowy rok
szkolny

zaczynamy z nowym zadaniem,
mianowicie oddzia∏ami przedszkol-
nymi dla dzieci cztero- i pi´ciolet-
nich. Zainteresowanie uruchomie-
niem tych oddzia∏ów jest du˝e. Po-
wstanà one przy ka˝dej szkole i „ze-
rówce” gminnej w Racià˝u. Mamy
z tym k∏opot polegajàcy na uzyskaniu
Êrodków na prowadzenie nowych od-
dzia∏ów. Otó˝ Êrodki finansowe mo-
˝emy otrzymaç po 1 stycznia 2010 r.
A rok szkolny rozpoczà∏ si´ 1 wrze-
Ênia 2009 r. Zatem w pierwszych
miesiàcach oddzia∏y przedszkolne dla
cztero- i pi´ciolatków mogà funkcjo-
nowaç troch´ po „partyzancku”. My-
Êl´ jednak, ˝e sobie poradzimy.

Jest presja rodziców dzieci klasy
pierwszej w Gralewie na utworzenie
dwóch oddzia∏ów. Jedna klasa ma li-
czyç 32 uczniów i to, zdaniem rodzi-
ców, jest za du˝o. Przepisy mówià,
˝e jeden oddzia∏ mo˝e liczyç nie wi´-
cej ni˝ 35 uczniów. Przyjrzymy si´
temu jeszcze dok∏adniej.

Boisko 
sportowe

w Krajkowie
b´dzie gotowe w tym roku. Przy-

puszczam, ˝e oddane zostanie do
u˝ytku w paêdzierniku. Zakoƒczy∏y
si´ czasoch∏onne prace przy niwela-
cji i drenowaniu terenu. Przy tym
boisku chcemy pobudowaç parking,
wczeÊniej nie planowany. Na prze-
szkodzie stoi, a raczej le˝y kabel te-
lefoniczny. Ale i ten problem roz-
wià˝emy, w ramach negocjacji z TP
S.A. Otwarcie boiska planujemy po-
∏àczyç z uroczystoÊcià wr´czenia
sztandaru Zespo∏owi Szkó∏ w Kraj-
kowie.

WÓJT MA G¸OS
Mówi Ryszard Giszczak, wójt gminy Racià˝:
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WÓJT GMINY RACIÑ˚
informuje:

W Urz´dzie Gminy Racià˝ (pok. 17) przyj-
mowana b´dzie druga transza wniosków
w sprawie zwrotu podatku akcyzowego od ole-
ju nap´dowego u˝ywanego do produkcji rolnej.
Odpowiedni wniosek mogà sk∏adaç rolnicy któ-
rzy wyst´powali o zwrot w terminie marcowym
i nie wykorzystali ustalonego limitu oraz ci rol-
nicy którzy wniosków jeszcze nie sk∏adali.

Wniosek wraz z fakturami stanowiàcymi
dowód zakupu oleju nap´dowego w okresie od
1 marca do 31 sierpnia 2009 r. nale˝y

z∏o˝yç w terminie
od 1 do 30 wrzeÊnia 2009 r.

Zwrot podatku akcyzowego w roku 2009
przys∏uguje rolnikom, b´dàcym posiadaczami
u˝ytków rolnych na dzieƒ 01 kwietnia 2009
roku.

Druki wniosków dost´pne sà na stronie
internetowej urz´du pod adresem:
http://www.gmina.raciaz.iap.pl/ oraz w pok. 17
od dnia 1 wrzeÊnia br.

Limit na rok 2009 wynosi 86 litrów oleju na-
p´dowego na 1 ha u˝ytków rolnych, a stawka
zwrotu podatku akcyzowego 0,85 z∏ na 1 litr
oleju.

Pieniàdze wyp∏acane b´dà 
w terminie:

1 - 30 paêdziernika 2009 r.

Panu
Jerzemu Obidowskiemu

so∏tysowi wsi W´pi∏y
wyrazy serdecznego wspó∏czucia

z powodu Êmierci

SYNA
sk∏adajà Wójt, Rada Gminy

oraz pracownicy Urz´du Gminy w Racià˝u

Bezpieczna droga
do szko∏y

Powrót do szko∏y po wakacyjnej przerwie sprzyja
du˝ej liczbie wypadków z udzia∏em dzieci. Warto
uÊwiadomiç najm∏odszym, jak wiele zagro˝eƒ mo˝e ich
spotkaç w drodze na lekcje. Przypomnienie podstawo-
wych zasad bezpieczeƒstwa pozwoli uniknàç wielu nie-
szcz´Êç.

Najm∏odsi, którzy chodzà do szko∏y wcià˝ tà samà
drogà, stajà si´ mniej uwa˝ni – na poczàtku przeceniajà
niebezpieczeƒstwo, a z biegiem czasu zaczynajà go nie
zauwa˝aç. Fakt, ˝e dziecko mo˝e skupiç uwag´ tylko na
jednej rzeczy naraz, zwi´ksza zagro˝enie. W wielu sytu-
acjach dzieci nie kontrolujà swoich reakcji, nara˝ajàc si´
na niebezpieczeƒstwo. Stajà si´ mniej uwa˝ne gdy zbli-
˝ajà si´ do domu, spóêniajà si´ do szko∏y albo gdy spie-
szà si´ do kolegi. Dlatego bardzo wa˝ne jest, by rodzice
uÊwiadomili dziecku, aby ca∏y czas koncentrowa∏o si´
na tym, co dzieje si´ wokó∏.

Bezpieczna droga do szko∏y to przede wszystkim
stosowanie si´ do elementarnych zasad w∏aÊciwego po-
ruszania si´ w ruchu drogowym. Dzieci muszà pami´-
taç, ˝e w mieÊcie nale˝y chodziç wy∏àcznie po chodni-
ku, a poza miastem poboczem lewej strony drogi. Przez
jezdni´ powinny przechodziç wy∏àcznie w miejscach do
tego wyznaczonych. Pod ˝adnym pozorem nie wolno im
przez nià przebiegaç, nawet na przejÊciu dla pieszych.
Przebieganie przez jezdni´ w niedozwolonym miejscu
jest wcià˝ jednà z najcz´stszych przyczyn wypadków
drogowych z udzia∏em dzieci.

Odpowiednia widocznoÊç pieszego zawsze decydu-
je o czasie reakcji kierowcy i drodze hamowania samo-
chodu. Warto zwróciç uwag´ na fakt, i˝ polskie prawo
nakazuje noszenie elementów odblaskowych wszystkim
dzieciom do lat 15. Je˝eli najm∏odsi b´dà wyposa˝eni
w odblaski, wówczas kierowca jest w stanie je dostrzec
nawet z odleg∏oÊci 150 metrów. Brak takich elementów
powoduje, ˝e ciemna sylwetka b´dzie widoczna dopiero
z 20 – 30 metrów. Pojazd, który b´dzie jecha∏ szybciej
ni˝ 60 km/h nie zdà˝y wykonaç bezpiecznego manewru.

Bardzo cz´sto podró˝ z domu do szko∏y rodzice od-
bywajà wspólnie z dzieçmi, podwo˝àc je samochodem.
Chocia˝ trasa ta niejednokrotnie bywa krótka, nie ozna-
cza jednak, ˝e zawsze koƒczy si´ bezpiecznie. Nale˝y
pami´taç, aby wszyscy pasa˝erowie mieli zawsze zapi´-
te pasy bezpieczeƒstwa. Pasa˝erowie do 12 roku ˝ycia
muszà byç przewo˝eni w specjalnym foteliku ochron-
nym.

Warto zalogowaç si´ na stronie http://bezpieczen-
stwo.renault.pl, gdzie mo˝na skorzystaç z bezp∏atnej
platformy multimedialnej „Bezpieczeƒstwo dla wszyst-
kich”. Jest to jedno z najnowszych w Polsce narz´dzi in-
ternetowych, które w niezwykle praktyczny i nowocze-
sny sposób przedstawia zasady ruchu drogowego, uczy
jak bezpiecznie poruszaç si´ po drogach, kszta∏tuje
i utrwala pozytywne nawyki, a tak˝e prezentuje cieka-
wostki zwiàzane z bezpieczeƒstwem.
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Niedziela, 23 sierpnia,
up∏yn´∏a w Koziebrodach pod
znakiem spotkania z piosenkà
u∏aƒskà i ˝o∏nierskà. Miejsco-
wy Klub Seniora zaprosi∏
do udzia∏u w imprezie kilka
chórów z zaprzyjaênionych
klubów z bli˝szej i dalszej
okolicy.

Na scenie w remizie OSP zapre-
zentowa∏y si´ chór „Z∏ota Jesieƒ”
z Mochowa, zespó∏ wokalno-instru-
mentalny „Sierpczanie” z Sierpca,
zespó∏ „Zorza” z Ceg∏owa (pow.
Miƒsk Maz.), zespó∏ „Pogodna Je-
sieƒ” z Bielska oraz gospodarze – ze-
spó∏ „Bandoska”. Ten ostatni wystà-
pi∏ po dwakroç – raz jako chór, in-
nym razem jako zespó∏, który zapre-
zentowa∏ monta˝ s∏owno-muzyczny,

podczas którego nie zabrak∏o symbo-
licznego wjazdu u∏anów.

Nim na scenie w remizie rozpo-
cz´∏o si´ chóralne Êpiewanie, w ko-
Êciele odprawiona zosta∏a msza Êwi´-
ta, po której delegacja uczestników
uroczystoÊci patriotycznej z∏o˝y∏a
kwiaty i zapali∏a znicze pod pomni-
kiem ku czci poleg∏ych w wojennej
zawierusze w latach 1939-1945,
znajdujàcym si´ na cmentarzu para-

Chór „Z∏ota Jesieƒ” z Mochowa

Zespó∏ „Zorza” z Ceg∏owa

Wójt Ryszard Giszczak zespo∏om wyst´pujàcym na scenie
wr´czy∏ pamiàtkowe dyplomy i puchary

Zespó∏ „Bandoska” z Koziebród

Patriotycznie
w Koziebrodach
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fialnym. Prelekcj´ na temat tamtych
tragicznych dni wyg∏osi∏ przewod-
niczàcy uroczystoÊci Zygmunt Ka-
miƒski.

Honory gospodyƒ koziebrodz-
kiego spotkania pe∏ni∏y panie – Bar-
bara Kamiƒska i Teresa Dobies.
Obecni byli przedstawiciele w∏adz
samorzàdowych z przewodniczà-
cym rady Jaros∏awem Jaworskim
i wójtem Ryszardem Giszczakiem,
który zespo∏om wyst´pujàcym na
scenie wr´czy∏ pamiàtkowe dyplo-
my i puchary.

Na zakoƒczenie uroczystoÊci
wszyscy odÊpiewali „Rot´”. Potem
gospodarze zaprosili goÊci na gro-
chówk´ z wk∏adkà. By∏y te˝ kie∏ba-
ski pieczone nad ogniskiem.

R-r
Fot. GOPS

Obecni byli przedstawiciele w∏adz samorzàdowych 
z przewodniczàcym rady Jaros∏awem Jaworskim 
i wójtem Ryszardem Giszczakiem (od lewej)

Zespó∏ wokalno-instrumentalny „Sierpczanie”

Delegacja uczestników uroczystoÊci patriotycznej z∏o˝y∏a
kwiaty i zapali∏a znicze pod pomnikiem ku czci poleg∏ych

w wojennej zawierusze w latach 1939-1945

„Pogodna Jesieƒ” z Bielska
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Prezes Banku Spó∏dziel-
czego w Racià˝u Kazimierz
Miklewski uczestniczy∏
z ramienia banków spó∏-
dzielczych w pracach nad
„Paktem na Rzecz Rozwoju
Akcji Kredytowej”. Pakiet
zosta∏ zainicjowany przez
Narodowy Bank Polski
w kwietnia 2009r., a jego
celem jest wspólne wypra-
cowanie dzia∏aƒ s∏u˝àcych
podtrzymaniu akcji kredy-
towej w bankach. W ra-
mach serii spotkaƒ, które
dotychczas si´ odby∏y,
przedstawiciele banków
mieli mo˝liwoÊç formu∏o-
wania propozycji konkret-
nych rozwiàzaƒ, kierujàc
swoje postulaty zarówno do
Narodowego Banku Pol-
skiego, jak równie˝ do Mi-
nisterstwa Finansów i Ko-
misji Nadzoru Finansowe-
go.

W spotkaniu, które od-
by∏o si´ 12 sierpnia 2009r.
w siedzibie Narodowego
Banku Polskiego udzia∏ wzi´li m.in.
Waldemar Pawlak, wiceprezes Rady
Ministrów i minister gospodarki,
S∏awomir Skrzypek, prezes Narodo-
wego Banku Polskiego, Jerzy Ró-
˝yƒski, prezes Krajowego Zwiàzku
Banków Spó∏dzielczych, oraz prof.
Adam Glapiƒski, doradca ds. ekono-
micznych prezydenta RP.

Jak stwierdzi∏ prezes BS Racià˝
Kazimierz Miklewski najwa˝niejsze
postulaty przedstawione na tym spo-
tkaniu przez przedstawicieli banków
spó∏dzielczych dotyczy∏y dzia∏aƒ
w zakresie wzmocnienia kapita∏o-
wego oraz uwolnienia dodatkowych
Êrodków na finansowanie akcji kre-
dytowej. Te dzia∏ania to:
• obj´cie gwarancjami Skarbu Paƒ-

stwa obligacji emitowanych
przez banki spó∏dzielcze;

• obejmowanie przez Skarb Paƒ-
stwa d∏u˝nych papierów emito-
wanych przez banki zrzeszajàce
i spó∏dzielcze;

• zwi´kszenie kwoty pomniejsze-

nia rezerwy obowiàzkowej
z równowartoÊci 500 tys. euro do
700 tys. euro;

• udzielanie po˝yczek podporzàd-
kowanych bankom spó∏dziel-
czym przez NBP lub BGK.
Postulaty sformu∏owane przez

banki spó∏dzielcze spotka∏y si´ ze
zrozumieniem i wszyscy uczestnicy
zadeklarowali poparcie dla inicja-
tyw majàcych s∏u˝yç ich realizacji.

Prezes NBP uwa˝a, ˝e banki
spó∏dzielcze mogà wygenerowaç co
najmniej 10 mld z∏ na kredyty dla
przedsi´biorstw i w ten sposób zasi-
liç gospodark´, co prze∏o˝y si´ na jej
wzrost. ˚eby jednak mog∏y urucho-
miç te pieniàdze, muszà zostaç do-
kapitalizowane. Chodzi o ok. 10,5
mld z∏ nadwy˝ki depozytów nad
kwotà udzielonych przez te banki
kredytów. Nie mogà jednak prze-
znaczyç tych pieni´dzy dla swoich
klientów ze wzgl´du na niedostatek
kapita∏u. Zwróci∏y si´ wi´c do NBP

i innych w∏aÊciwych organów paƒ-
stwa z propozycjami wsparcia ich
kapita∏ów, m.in. w postaci gwarancji
dla emitowanych przez nie obligacji,
udzielenia im po˝yczek podporzàd-
kowanych, czy obni˝enia rezerwy
obowiàzkowej.

Zdaniem Jerzego Ró˝yƒskiego,
prezesa Krajowego Zwiàzku Ban-
ków Spó∏dzielczych, dokapitalizo-
wanie banków spó∏dzielczych kwotà
500 mln z∏ sprawi∏oby, ˝e placówki
te mog∏yby udzieliç dodatkowych
kredytów na ∏àcznà kwot´ 7,5 mld
z∏.

Prezes S∏awomir Skrzypek zapo-
wiedzia∏, ˝e konkretne decyzje w tej
sprawie Narodowy Bank Polski po-
dejmie w ciàgu 30 dni.

W Polsce dzia∏a 578 banków
spó∏dzielczych. Co miesiàc po˝ycza-
jà firmom ok. 120 mln z∏. Ich aktywa
wynoszà 57,8 mld z∏.

bs
Fot. archiwum KZBS

Prezes BS na spotkaniu w NBP

Kazimierz Miklewski uczestniczy∏ w pracach
nad „Paktem na Rzecz Rozwoju Akcji Kredytowej”

W spotkaniu 12 sierpnia 2009 r. w siedzibie Narodowego Banku Polskiego udzia∏ wzi´li

m.in. Waldemar Pawlak, wiceprezes Rady Ministrów i minister gospodarki (trzeci z lewej),

S∏awomir Skrzypek, prezes Narodowego Banku Polskiego (piàty z lewej), przedstawiciele

banków spó∏dzielczych, wÊród których by∏ prezes Banku Spó∏dzielczego w Racià˝u 

- Kazimierz Miklewski (pierwszy z lewej)
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JedenaÊcie zespo∏ów so∏eckich stan´-
∏o w szranki o puchar przewodniczàcego
Rady Gminy Racià˝ w kolejnym turnieju
pi∏ki no˝nej, który 2 sierpnia rozegrany
zosta∏ na stadionie w Gralewie. Rywali-
zacja by∏a zaci´ta, o czym Êwiadczy fakt,
˝e zarówno mecze pó∏fina∏owe, jak i spo-
tkanie fina∏owe oraz gra o trzecie miejsce
rozstrzyga∏y si´ dopiero w rzutach kar-
nych. W tegorocznym turnieju wygra∏a
dru˝yna reprezentujàca W´pi∏y, przed
Koziebrodami, Pólkami Racià˝ i Kozoli-
nem. Poni˝ej komplet wyników pi∏kar-
skiej niedzieli w Gralewie.
Grupa A:
1. Witkowo
2. ¸empino
3. Kozolin
4. Kod∏utowo
5. Koziebrody
Wyniki rozgrywek:
1. ¸empino – Koziebrody 0:0
2. Kozolin – Kod∏utowo 0:0
3. Witkowo – ¸empino 0:0
4. Kozolin – Koziebrody 0:0
5. Kod∏utowo – Witkowo 1:1
6. ¸empino – Kozolin 0:1
7. Koziebrody – Witkowo 2:0
8. ¸empino – Kod∏utowo 0:1
9. Witkowo – Kozolin 0:0
10. Kod∏utowo – Koziebrody 1:2
Tabela grupy A
1. Koziebrody 8 pkt
2. Kozolin 6 pkt
3. Kod∏utowo 5 pkt
4. Witkowo 3 pkt
5. ¸empino 2 pkt
Grupa B:
1. Niedró˝
2. W´pi∏y
3. Sierakowo

4. Bogucin
5. Pólka Racià˝
6. Kraszewo
Wyniki rozgrywek:
1. W´pi∏y – Pólka Racià˝ 0:1
2. Sierakowo – Bogucin 0:0
3. Kraszewo – Pólka Racià˝ 1:1
4. Niedró˝ – W´pi∏y 0:1
5. Sierakowo – Pólka Racià˝ 1:0
6. Kraszewo – Sierakowo 0:0
7. Bogucin – Niedró˝ 2:0
8. W´pi∏y – Sierakowo 1:0
9. Kraszewo – Bogucin 0:0
10. Pólka Racià˝ – Niedró˝ 1:0
11. W´pi∏y – Bogucin 0:0
12. Kraszewo – W´pi∏y 0:1
13. Niedró˝ – Sierakowo 0:1
14. Bogucin –Pólka Racià˝ 0:0
15. Kraszewo – Niedró˝ 1:0
Tabela grupy B
1. W´pi∏y 10 pkt
2. Pólka Racià˝ 8 pkt
3. Sierakowo 8 pkt
4. Bogucin 7 pkt
5. Kraszewo 6 pkt
6. Niedró˝ 0 pkt
Gry pó∏fina∏owe
Kozolin – W´pi∏y 1:1 (1:3) karne
Pólka Racià˝ – Koziebrody 0:0 (4:5)
karne

Mecz o 3 miejsce
Kozolin - Pólka
Racià˝ 0:0 (7:8)
karne

Fina∏:
W´pi∏y – Kozie-
brody 0:0 (2:0)
karne

Klasyfikacja koƒcowa turnieju:
1. W´pi∏y
2. Koziebrody
3. Pólka Racià˝
4. Kozolin

Najlepszym bramkarzem turnieju wy-
brany zosta∏ Rafa∏ Kukliƒki – Pólka Ra-
cià˝.

Najlepszym pi∏karzem turnieju wybra-
ny zosta∏ Tobiasz Nowakowski – Kozolin.

Najlepszymi strzelcami turnieju zosta-
li Piotr Wróblewski – Koziebrody, i Grze-
gorz Sadowski – Pólka Racià˝,

Najlepiej prezentujàcym si´ zespo∏em
zosta∏a wybrana dru˝yna Kozolina.

Dla wszystkich wyró˝nionych indywi-
dualnie puchary ufundowa∏ proboszcz pa-
rafii w Gralewie Jan Piotrowski. A koszul-
ki sportowe dla 4 najlepszych zawodni-
ków z grupy fina∏owej ufundowa∏ dyrek-
tor Zespo∏u Szkó∏ STO w Racià˝u An-
drzej Nizielski.

Wszystkie dru˝yny bioràce udzia∏
w turnieju otrzyma∏y nagrody w postaci
sprz´tu sportowego oraz dyplomy i pucha-
ry ufundowane przez wójta gminy Racià˝
Ryszarda Giszczaka. Nagrody wr´cza∏
przewodniczàcy Rady Gminy Racià˝ Ja-
ros∏aw Jaworski.

Dziesi´ç dru˝yn rozpocz´∏o w∏aÊnie rywalizacj´ w ciecha-
nowskiej pi∏karskiej klasie B seniorów. Jest wÊród nich Ju-
trzenka Unieck, która pierwszy miecz rozegra∏a na wyjeêdzie
w ostatni weekend sierpnia. Jej przeciwnikiem by∏ zespó∏ GKS
Pokrzywnica. W chwili oddawania tego numeru „G∏osu” do
druku wynik tej rywalizacji nie by∏ jeszcze znany. Poni˝ej
przeciwnicy kolejni przeciwnicy Jutrzenki w rundzie jesien-
nej:
2. kolejka, 5-6 wrzeÊnia: Jutrzenka – Wkra Andzin;
3. kolejka, 12-13 wrzeÊnia: Gryf Kownaty ˚´dowe – Jutrzenka;
4. kolejka, 19-20 wrzeÊnia: Jutrzenka – Wkra Sochocin;
5. kolejka, 26-27 wrzeÊnia: WiÊlanie Czerwiƒsk nad Wis∏à –

Jutrzenka;
6. kolejka, 3-4 paêdziernika: GKS Gumino – Jutrzenka;
7. kolejka, 10-11 paêdziernika: Jutrzenka – Borovia Czernice

Borowe

Jutrzenka 
– jedna z dziesi´ciu

Pi∏karska niedziela w Gralewie

8. kolejka, 17-18 paêdziernika: Iskra II Krasne – Jutrzenka;
9. kolejka, 24-25 paêdziernika: Jutrzenka – MKS II Ciecha-

nów.
Fot. archiwum „GR”
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Z∏oci
jubilaci

Dwie pary ma∏˝eƒskie z gminy Racià˝ obchodzi∏y
pi´kny jubileusz 50-lecia. Z tej okazji wr´czone im zo-
sta∏y medale, przyznane przez prezydenta RP.

22 lipca uroczystego wr´czenia medali „Za d∏ugolet-
nie po˝ycie ma∏˝eƒskie” paƒstwu Teresie i W∏odzimie-
rzowi Kuskowskim z Charzyn dokona∏ wójt Ryszard
Giszczak. A 3 sierpnia otrzymali je paƒstwo Teresa i Jó-
zef Piwowarscy z Krajkowa. Tego aktu dokona∏a sekre-
tarz Urz´du Gminy w Racià˝u Gabriela Kowalska.

Czarny punkt wodny
10 lipca czarny punkt wodny zosta∏ ustawiony przy wyrobi-

skach w Krajkowie. Mimo znaków zakazujàcych kàpieli, w ciàgu
trzech lat uton´∏y w Krajkowie 3 osoby. Akcj´ zwiàzanà z czar-
nymi punktami prowadzi na Mazowszu Urzàd Marsza∏kowski
i Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu. Znaki sà ustawiane
w miejscach, gdzie wed∏ug statystyk odnotowano najwi´cej uto-
ni´ç.

Teresa i Józef Piwowarscy

Teresa i W∏odzimierz Kuskowscy

Fot. archiwum UG


