
Plon nie sie my,
plon...

Prze łom sierp nia i wrze śnia to
czas do ży nek. Za koń cze nie żniw świę -
tu ją nie tyl ko rol ni cy. W gmi nie Ra -
ciąż by li śmy na uro czy sto ściach do -
żyn ko wych w Gra le wie, Krajkowie
i Ko zie bro dach. Re la cja – we wnątrz
nu me ru.

Frag ment uro czy sto ści w Gra le wie 
– chle bem dzie li soł tys Kra śnie wa Te re sa Zja de wicz

Sze ścio lat ki po szły do szko ły 16
li sto pa da

wy bo ry
sa mo rzą do we

W nie dzie lę, 16 li sto pa da od -
bę dą się wy bo ry sa mo rzą do we.
W bez po śred nich wy bo rach wy bie -
rze my wój tów, bur mi strzów, pre zy -
den tów miast oraz rad nych gmin,
po wia tów, wo je wództw. Po raz
pierw szy wy bo ry do rad od bę dą się
w okrę gach jed no man da to wych.

In for ma cje o wy bo rach tak -
że na str. 10 i 11.

Ju trzen ka gra i wy gry wa
Od zwy cię stwa 3: 1 z So ko łem Gru dusk roz po czę li

roz gryw ki w kla sie A pił ka rze Ju trzen ki Unieck. Póź niej
po ko na li na wy jeź dzie w Pnie wie tam tej szą dru ży nę 5: 3.
Z ko lei w dru gim me czu na wła snym bo isku wy gra li
z Gry fem z Kow nat Żę do wych. W mię dzy cza sie ro ze gra li
pierw szy i ostat ni
mecz pu cha ro wy.
Prze gra li w Ka -
ro li no wie w rzu -
tach kar nych.
Na zdję ciu w ak -
cji gra ją cy tre ner
Ju trzen ki Sła wo -
mir Jóź wiak.

Wię cej
na str. 12

1 wrze śnia roz po czął się no wy rok szkol ny. Do kla sy pierw szej po szły obo -
wiąz ko wo dzie ci sze ścio let nie uro dzo ne mię dzy 1 stycz nia a 30 czerw ca 2008 r.
W gmi nie Ra ciąż sze ścio let nich pierw szo kla si stów jest w tym ro ku szkol nym 44.
Naj wię cej w szko le w Gra le wie – 14. Na ty le du żo, że zna la zły się w jed nej kla -
sie. W po zo sta łych pla ców kach w kla sach pierw szych dzie ci sze ścio let nie uczą
się z sied mio let ni mi. Na zdję ciu kla sa I sze ścio lat ków w Szko le Pod sta wo wej
w Gra le wie. 

Fo to gra fie po zo sta łych klas pierw szych – na str. 4-5.
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Pod czas wa ka cji, a tak że jesz cze
w trak cie ubie głe go ro ku szkol ne go,
w pla ców kach oświa to wych gminy
Ra ciąż, wy ko na no sze reg prac re mon -
to wych. Wy mie nia my je w opar ciu
o in for ma cje uzy ska nie z Biu ra Ob słu -
gi Szkół Sa mo rzą do wych.

W Ze spo le Szkół w Ko zie bro dach
wy ko na no obu do wy grzej ni ków
w przed szko lu, po ma lo wa no ścia ny
w ła zien kach i szat niach dla uczniów,
za in sta lo wa no mo ni to ring oraz wy ko -
na no ogrze wa nie na sa li na pod da szu.

W Ze spo le Szkół w Kraj ko wie
prze pro wa dzo no re mont sa li gim na -
stycz nej (ma lo wa nie oraz do cie ple nie
stro pu, wy ko na nie pod bit ki da cho wej),
ma lo wa nie dwóch po miesz czeń kla so -
wych i ką ci ka pa mię ci na ko ry ta rzu
szkol nym oraz sa ni ta ria tów szkol nych.
W trak cie jest do dat ko wa in sta la cja
mo ni to rin gu na te re nie szko ły

W Ze spo le Szkół w Sta rym Gra le -
wie w cza sie wa ka cji re ali zo wa no na -
pra wy ry nien i ob ró bek ele men tów da -

chu bu dyn ku oraz ma lo wa nie po -
miesz czeń gim na zjum wraz z sa lą
gim na stycz ną.

W Ze spo le Szkół w Uniec ku wy -
ko na no mo ni to ring na ko ry ta rzach
w gim na zjum i szko le pod sta wo wej.

Po nad to prze pro wa dzo no bie żą ce na -
pra wy, prze glą dy oraz ser wi sy użyt ko -
wa nych sprzę tów i urzą dzeń. Pod czas
wa ka cji wy ko na no od grzy bia nie i ma -
lo wa nie sa li gim na stycz nej, ocie ple nie
ele wa cji sa li gim na stycz nej i po ło że nie

struk tu ry we ber
ter ra no wa, za mon -
to wa no ba lu stra dę
na po chyl ni dla
nie peł no spraw nych
oraz na scho dach
wej ścio wych do
bu dyn ku gim na -
zjum, wy mie nio no
ele men ty (de secz -
ki) w obu do wie
ka lo ry fe rów na ko -
ry ta rzach w szko le
pod sta wo wej i usz-
ko dzo ne szcze ble
w tra pie wej ścio -
wym na pla cu za -

baw.
W tym ro ku szkol nym kon ty nu -

owa ny jest rzą do wy pro gram po mo -
cy uczniom „Wypraw ka szkol na”.
Uczniowie klas pierw szych szko ły
pod sta wo wej otrzy mu ją za dar mo
książ ki i ma te ria ły ćwi cze nio we. Na to -
miast po moc w for mie do fi nan so wa -
nia za ku pu pod ręcz ni ków do kształ ce -
nia ogól ne go lub pod ręcz ni ków
do kształ ce nia w za wo dach, do pusz -
czo nych do użyt ku szkol ne go przez

mi ni stra wła ści we go do spraw oświa ty
i wy cho wa nia, prze wi dzia na jest dla
uczniów roz po czy na ją cych w ro ku
szkol nym 2014/2015 na ukę w: kla -
sach II, III lub VI szko ły pod sta wo wej,
kla sie III szko ły po nad gim na zjal nej, tj.
za sad ni czej szko le za wo do wej, li ceum
ogól no kształ cą cym lub tech ni kum,
kla sach II, III lub VI ogól no kształ cą -
cej szko ły mu zycz nej I stop nia, kla -
sie VI ogól no kształ cą cej szko ły mu -
zycz nej II stop nia, kla sie VI ogól no -
kształ cą cej szko ły sztuk pięk nych, kla -
sie III li ceum pla stycz ne go, kla -

sie III lub IX ogól no -
kształ cą cej szko ły ba le -
to wej. 

Po nad to po mo cą
w za kre sie do fi nan so wa -
nia za ku pu pod ręcz ni -
ków do kształ ce nia
ogól ne go, w tym pod -
ręcz ni ków do kształ ce -
nia spe cjal ne go, lub
pod ręcz ni ków do kształ -
ce nia w za wo dach, do -
pusz czo nych do użyt ku
szkol ne go przez mi ni -

stra wła ści we go do spraw oświa ty
i wy cho wa nia ob ję to tak że uczniów
po sia da ją cych orze cze nie o po trze bie
kształ ce nia spe cjal ne go.

Szcze gó ło we in for ma cje do ty czą -
ce po mo cy w ra mach pro gra mu „Wy -
praw ka szkol na” moż na uzy skań w se -
kre ta ria cie szko ły lub w Biu rze Ob słu -
gi Szkół Sa mo rzą do wych. Jak za pew -
nił nas kie row nik BOSS, wnio ski
o po moc szkol ną bę dą re ali zo wa ne
do koń ca ro ku ka len da rzo we go.

r -r
Fot. z ar chi wum szkół

No wy rok szkol ny roz po czę ty

Po czą tek no we go ro ku szkol ne go w Ze spo le Szkół w Kraj ko wie

W uro czy sto ści roz po czę cia ro ku szkol ne go uczest ni czy li ro dzi ce

Wa ka cje za koń czo ne, ucznio wie wró ci li do szkół. W gmi nie Ra ciąż,
po dob nie jak w la tach po przed nich, uczyć się bę dą w czte rech sa mo rzą -
do wych ze spo łach szkół – w Ko zie bro dach, Kraj ko wie, Gra le wie i Uniec -
ku. W pierw szym i ostat nim z wy mie nio nych ze spo łów funk cjo nu ją szko -
ły fi lial ne – w Kra sze wie, Ga czuł tach i Ko dłu to wie.
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Przed sta wi cie le gmi ny z wój tem Ry szar dem Gisz cza kiem 
skła da ją wią zan kę kwia tów na żoł nier skiej mo gi le

Prze ma wia Ja ro sław Ja wor ski

1 wrze śnia, w 75 rocz ni -
cę wy bu chu II woj ny świa to -
wej, przy Gro bie Nie zna ne go
Żoł nie rza na cmen ta rzu
w Ra cią żu od by ła się ma ni fe sta cja pa -
trio tycz na z udzia łem władz sa mo rzą -
do wych mia sta Ra cią ża i gmi ny Ra -
ciąż, a tak że sta ro stwa w Płoń sku.

Odpra wio na zo sta ła msza świę ta

w in ten cji po le głych i po mor do wa -
nych. Uczest ni cy zło ży li wień ce i wią -
zan ki kwia tów na żoł nier skiej mo gi le.
Za pło nę ły zni cze pa mię ci. O tra gicz -
nych wy da rze niach z lat woj ny i oku -

pa cji oraz na ukach z nich pły -
ną cych mó wi li bur mistrz Ma -
riusz Go dlew ski i prze wod ni -
czą cy Ra dy Gmi ny Ra ciąż Ja -

ro sław Ja wor ski. Obec ny był sta ro sta
płoń ski Jan Mą czew ski.

r -r
Fot. z ar chi wum UG

8 wrze śnia,
w świę to Na ro dze -
nia Naj święt szej
Ma ryi Pan ny, na zy -
wa ne też świę tem
Mat ki Bo skiej Siew -
nej, w Ko zie bro -
dach, zgod nie
z wie lo wie ko wą tra -
dy cja, mia ły miej sce
uro czy sto ści od pu -
sto we, w któ rych
uczest ni czy li m. in.
wier ni z pa ra fii
obej mu ją cych te ren
gmi ny Ra ciąż.

Uro  czy s to ść
ma też cha rak ter
do ży nek de ka na tu
ra cią skie go. To też wie le de le ga cji pa ra -
fial nych przy by ło do Ko zie bród z pięk -
ny mi do żyn ko wy mi wień ca mi bę dą cy -
mi nie jed no krot nie dzie ła mi sztu ki sa -
kral nej i lu do wej.

Piel grzy mi pierw sze kro ki kie ro wa li
do świą ty ni, gdzie od 300 lat znaj du je się
sły ną cy ła ska mi ob raz Mat ki Bo skiej Ko -
zie brodz kiej, bę dą cy ko pią ob ra zu Mat ki
Bo skiej Czę sto chow skiej. Na pla cu
przed ko ścio łem odby ło się uro czy ste na -

bo żeń stwo od pu sto we. Mi mo po nie dział -
ku, w uro czy sto ściach w Ko zie bro dach
uczest ni czy ło wie lu wier nych z de ka na tu
ra cią skie go i spo za nie go. By li wśród
nich przed sta wi cie le władz sa mo rzą do -
wych, m. in. wójt gmi ny Ra ciąż Ry szard
Gisz czak.

Świę tu re li gij ne mu to wa rzy szy ły
licz ne kra my, usta wio ne w po bli żu ko -
ścio ła na głów nych dro gach Ko zie bród.

Wie lo let niej tra dy cji do żyn ko wej sta -
ło się za dość w pa ra fii w Kraj ko wie. Uro -
czy sto ści od by ły się 7 wrze śnia. Co ro ku
ro lę go spo da rza bie rze na sie bie in -
na wieś. Tym ra zem by ła to Kru sze ni ca.
Z niej też po cho dzi li sta ro sto wie: Ka ro li -
na i Ma rek Kac prza ko wie. Oni to przy -
nie śli do oł ta rza chleb, da ru jąc go pro -
bosz czo wi i pro sząc księ dza Zbi gnie wa
Klu bę o od pra wie nie mszy dzięk czyn nej.
To wa rzy szy li im męż czyź ni, któ rzy nie śli
wie niec do żyn ko wy. Koń co wym ak cen -
tem na bo żeń stwa by ła pro ce sja wo kół ko -
ścio ła. Po niej uczest ni czą cy w mszy św.
dzie li się chle bem.

W Gra le wie do żyn ki pa ra fial ne mia -
ły miej sce 31 sierp nia. Wier ni przy by li
na nie z pięk ny mi do żyn ko wy mi wień ca -
mi i ko sza mi wy peł nio ny mi da ra mi zie -
mi. Ksiądz pro boszcz Jan Pio trow ski był
za chwy co ny ich pięk nem. Po kre ślił to
dzię ku jąc wier nym za mo zol ną pra cę
przy ich wy ko na niu. W cza sie na bo żeń -
stwa pań stwo Sta ni szew scy z Cy win, peł -
nią cy w tym ro ku ro lę sta ro stów do ży nek,
przy nie śli do oł ta rza chleb. Wszyst kie da -
ry zie mi zo sta ły po świę co ne. Po na bo -
żeń stwie od by ło się tra dy cyj nie dzie le nie
chle bem, któ ry roz da wa li m. in. przed sta -
wi cie le sa mo rzą dow ców: wójt Ry szard
Gisz czak i sta ro sta Jan Mą czew ski. Po -
tem na sce nie obok ko ścio ła mia ły miej -
sce wy stę py ar ty stycz ne. Za pre zen to wał
się ze spół lu do wy z Li pow ca Ko ściel ne go
oraz pa ry ta necz ne z klu bu w Płoń sku.

Fo to re por ta że z do ży nek na str. 6,7,8
r -r

Oł tarz głów ny w świą ty ni w Ko zie bro dach 
z ko pią ob ra zu Mat ki Bo skiej Czę sto chow skiej

W po dzię ce za da ry zie mi

W rocz ni c´ Wrze Ênia

Prze łom sierp nia i wrze śnia to czas do ży nek. Za koń cze nie żniw
świę tu ją nie tyl ko rol ni cy. W gmi nie Ra ciąż by li śmy na uro czy sto ściach
do żyn ko wych w Gra le wie, Kraj ko wie i Ko zie bro dach.
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Gralewo – klasa I A – sześciolatki (fot. na kol. 1)
Julia Baranowska, Wiktoria Brudzyńska, Karol Ciećwierz, Adam Gutowski, Aniela
Jankowska, Julia Jaworska, Emilia Lewicka, Sławomir Kacper Markwat, Sebastian
Michalski, Amelia Olszewska, Mateusz Pomirski, Nikola Stocka, Bartłomiej
Superson, Mikołaj Zakobielski. Wychowawczyni Danuta Wróblewska

Klasa IB Szkoły
Podstawowej 
w Gralewie
Siedmiolatki (fot. obok)
Sean Stanisław Berger, Paulina
Bluszcz, Alan Baśkiewicz,
Nikola Baśkiewicz, Wiktor
Bucholc, Jakub Ciećwierz,
Emilia Domańska, Kacper
Domański, Natalia Gadomska,
Jakub Gocaliński, Jakub
Kleniewski, Wiktoria
Komorowska, Krzysztof
Kopczyński, Piotr Kosobudzki,
Bartosz Król, Julia Owczarzak,
Julian Słomkowski, Zuzanna
Stolarczyk, Paulina
Strzałkowska, Julia Warchoł,
Olga Dagmara Wieczorkowska,
Natalia Zielińska.
Wychowawczyni Małgorzata
Raciniewska

Klasa I Szkoły
Podstawowej 
w Kodłutowie
Wiktoria Banaszewska, Marta
Gosik, Zuzanna Lewandowska,
Anna Zalewska, Oliwier
Bucholtz, Adam Bloch, Agata
Bloch, Alicja Kawczyńska,
Zuzanna Matuszewska. Na
zdjęciu brak Oliwii Rakoskiej
i Bartosza Rakoskiego.
Wychowawczyni Janina
Jóźwiak

Klasa I Szkoły
Podstawowej 
w Koziebrodach 
Zuzanna Bońkowska, Sandra
Jonczak, Wiktoria
Grzegorzewska, Zuzanna
Aleksandrzak, Aleksandra
Nowaczewska, Maja Piontek,
Amelia Krajenta, Amelia
Żmijewska, Alicja Serafińska,
Maciej Szczypa, Wiktor
Stempski, Sergiusz Wiśniewski,
Jacek Stępniak, Krystian
Kobuszewski, Dominik Dolny,
Wiktor Wilczyński, Kuba
Sikorski. Wychowawczyni
Małgorzata Gałczyńska
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Klasa I Szkoły
Podstawowej 
w Krajkowie 
Adrian Dzikowski, Adam Falkowski,
Martyna Janczyk, Paulina Jaskowiec,
Karol Kleniewski, Aleksandra
Kozłowska, Dominik Kuźbik,
Karolina Łyskawa, Aleksandra
Maliszewska, Jakub Matuszewski,
Nikola Nowakowska, Kamil
Nowakowski, Adrian Orzechowski,
Dominik Płoski, Cezary
Robakiewicz, Łukasz Szcześniak,
Laura Szejkowska, Anna Urbańska.
Wychowawczyni Barbara
Schodowska

Klasa I Szkoły
Podstawowej 
w Kraszewie
Gaczułtach
Kamil Karpiński, Natalia
Karwowska, Amelia
Najechalska, Karolina
Rybacka, Adam Mikołaj
Woźniak, Piotr Zgliczyński,
Wiktoria Żmijewska.
Wychowawczyni Ewa
Wróblewska

Klasa I Szkoły
Podstawowej 
w Uniecku
Weronika Kocięcka, Wiktoria
Zawadzka, Hubert
Więckiewicz, Karolina
Tabarkiewicz, Zuzanna
Wudarska, Bartosz Wudarski,
Bartosz Markiewicz, Wiktoria
Charzyńska, Ewa
Goszczyńska, Aleksandra
Dziuba, Julia Sobańska, Jakub
Wielgolaski, Bartosz Górny,
Maciej Krzemiński, Borys
Zybała,  Bratuszewski
Mikołaj, Gosik Konrad.
Nieobecna Martyna
Przybyszewska.
Wychowawczyni Dorota
Skwarska
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Starostowie dożynek przynieśli do ołtarza chleb wypieczony 
z tegorocznych zbiorów

Chlebem dzieli m.in. wójt Ryszard Giszczak 
i starosta Jan Mączewski

Przedstawiciele wsi 
z wieńcami i koszami 

z darami ziemi

Parafianie wykonali przepiękne wieńce
dożynkowe

Dożynki parafialne w Gralewie
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Nie mogło zabraknąć orkiestry dętej OSPW procesji szkli młodzi i starsi mieszkańcy parafii

Sypanie kwiatków – nieodłączny element procesjiDelegacja z dożynkowym wieńcem

Dożynki parafialne w KRAJKOWIE

Starostowie dożynek przynieśli do ołtarza chleb wypieczony 
z tegorocznych zbiorów

Po nabożeństwie tradycyjnie dzielono się chlebem
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Wiele pielgrzymek parafialnych przybyło do Koziebród 
z pięknymi dożynkowymi wieńcami

Uroczystości odpustowe w Koziebrodach

Mimo poniedziałku, do Koziebród przybyło wielu wiernych 
z dekanatu raciąskiego i spoza niego

Tegoroczni celebransi sumy odpustowej

Nad organizacją uroczystości czuwał ksiądz
proboszcz Władysław Majewski
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Wspólna zabawa
15 i 16 sierp nia na tar go wi sku miej skim w Ra cią żu od był

się cykl im prez roz ryw ko wych pod na zwą Dni Mia sta i Gmi -
ny. Za in au gu ro wa li je wspól nie wło da rze obu jed no stek sa mo -
rzą do wych – bur mistrz Ma riusz Go dlew ski i wójt Ry szard
Gisz czak, któ rym to wa rzy szy li prze wod ni czą cy Ra dy Miej -
skiej Bo gu sław Je żak i dy rek tor Miej skie go Cen trum Kul tu ry
Ar tur Adam ski.

- Or ga ni zu je my tę im pre zę w dniu, któ ry od po ko leń łą -
czył mie szań ców mia sta i wsi – po wie dział bur mi strza Ra cią -
ża, ma jąc na my śli 15 sierp nia – świę to miej sco wej pa ra fii.
A wójt gmi ny wy ra ził na dzie ję, że za rok bę dzie tak sa mo.
W ta kim też du chu wy po wie dział się prze wod ni czą cy Ra dy
Miej skiej stwier dza ją, że ra du je się ser ce
i du sza na to, iż oba sa mo rzą dy wspól nie
or ga ni zu ją im pre zy, cze go w po przed nich
la tach nie by ło. Po tem wło da rze, ubra ni
w ak cen ty ha waj skich stro jów, ba wi li się,
pusz cza jąc bań ki my dla ne.

Przez dwa dni tar go wi ca za mie ni ła
się w plac za baw dla dzie ci i do ro słych.
By ły wy stę py, kon kur sy, za wo dy spor to -
we. Pierw sze go dnia na sce nie po ja wi li
się zna ni i uzna ni wy ko naw cy. Naj pierw
ba wił i roz śmie szał licz nie zgro ma dzo ną
pu blicz ność sam An drzej Ro sie wicz,
a po nim w zu peł nie in nym kli ma cie za -
pre zen to wał się ma ją cy wie lu fa nów Ja -
cek Sta chur sky.

r-r

Bur mistrz Ma riusz Go dlew ski i wójt Ry szard Gisz czak ubra ni 
w ak cen ty ha waj skie go stro ju za chę ca li miesz kań ców mia sta i gmi ny

do udzia łu we wspól nej za ba wie

Jacek Stachursky nie tylko śpiewał, ale i bratał się z fanami
(fot. Katarzyna Wawrowska)

Publiczność bawiła się przednio

Dzieci miały używanie...

Na scenie w Raciążu wystąpił 
mistrz rozrywki Andrzej Rosiewicz
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Załącznik do uchwały Nr XXIII/123/2012 Rady Gminy Raciąż z dnia 18 października 2012 r. 

Podział Gminy Raciąż na okręgi wyborcze 
Liczba mieszkańców Gminy Raciąż według stanu na dzień 30.09.2012 r.1): 8 657
Liczba wybieranych radnych: 15
Jednolita norma przedstawicielstwa: 577,13

1) Liczba mieszkaƒców na koniec kwarta∏u poprzedzajàcego kwarta∏, w którym dokonuje si´ podzia∏u gminy na okr´gi wyborcze (art. 13 ust. 2 Kodeksu wyborczego) 

Numer 

okr gu 
Granice okr

 abzciL  
ug mieszka ców 

w okr gu 
 

Liczba 
radnych 

wybieranych 
w okr gu  

 4 3 2 1

1 So ectwa: Bogucin, Chyczewo, Kie bowo, Stare Gralewo

So ectwo: Nowe M odochowo 

Miejscowo ci: Nowe M odochowo, Stare M odochowo 

 

595 

 

1 

2 So ectwa: Dobrska-Kolonia, Dobrska-W o ciany, Kra niewo, Z otopole, 

W pi y 

548 1 

 

3 So ectwa: cin 658 1  

4 So ectwa: Kozolin, Szapsk, Nowe Gralewo 468 1  

5 So ectwa: ewo-Wesel, Unieck 622 1  

6 So ectwo: Charzyny 

Miejscowo ci: Charzyny, Sikory 

So ectwa: Kod utowo, Szczepkowo 

698 1 

7 So ectwo: Koci cin Brodowy

Miejscowo ci: Koci cin Brodowy, Koci cin-Tworki 

So ectwa: Nowy Komunin, Stary Komunin 

432 1 

 

8 So ectwo:  1 106 ydorbeizoK

9 So ectwa: Bielany, Ma a Wie , Malewo, Druchowo 

So ectwo: M  

Miejscowo ci: M  

543 1 

10 So ectwa: Pólka-Raci , Budy Kraszewskie, Kraszewo-Czubaki 565 1 

11 So ectwa: ukowo-Strusie 

So ectwo: Kraszewo-Gaczu ty 

Miejscowo ci: Kraszewo-Gaczu ty, Kraszewo-Rory, Kraszewo-S aw cin 

626 1 

 

12 So ectwo: Cieciersk 

Miejscowo ci: ukowo-Wawrzonki 

So ectwa: empino, empinek 

666 1 

13 So ectwa:Sierakowo, Folwark-Raci , Kiniki, P

14 So ectwa: ychowo 

So ectwo: Kruszenica  

Miejscowo ci: Kruszenica, Krajkowo-Budki 

588 1 

15 So ectwa: Kossobudy, Drozdowo 

So ectwo: Zdunówek 

Miejscowo ci: Zdunówek, Draminek 

500 1 

 Ogó em: 8 657 15 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



OGŁOSZENIE
„G∏os Racià˝a” nr 8/2014 11

Z KALENDARZA WYBORCZEGO

Je˝eli koniec terminu wykonania czynnoÊci okreÊlonej w Kodeksie wyborczym przypada na sobot´ albo na dzieƒ ustawowo
wolny od pracy, termin up∏ywa pierwszego roboczego dnia po tym dniu. Je˝eli Kodeks wyborczy nie stanowi inaczej, czynnoÊci
wyborcze sà dokonywane w godzinach urz´dowania sàdów, organów wyborczych i urz´dów gmin.
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Ze spół Ju trzen ki Unieck przed in au gu ra cyj nym me czem w kla sie A
z So ko łem Gru dusk, 24 sierp nia

Pa weł Bo rzy kow ski, współ au tor pierw sze go go la w me czu z So ko łem

Ju trzen ka wi ce li de rem
Po trzech ko lej kach roz gry wek pił kar skiej kla sy

A Ju trzen ka Unieck jest wi ce li de rem. Z do rob kiem
9 punk tów za trzy zwy cię stwa, ta kim sa mym jak li der
Żak Szreńsk, ustę pu je li de ro wi tyl ko sto sun kiem
bra mek.

Na in au gu ra cję Ju trzen ka po ko na ła u sie bie 3: 1 So kół
Gru dusk. Mecz roz strzy gnął się w pierw szej po ło wie, kie dy to
uniec cy pił ka rze za no to wa li na swo im kon cie trzy go le. By ły
one za słu gą bra ci Bo rzy kow skich. Naj pierw Pa weł już w 2 mi -
nu cie me czu tak umie jęt nie do środ ko wał z rzu tu roż ne go, że
obroń ca So ko ła, chcą wy bić pił kę, w re zul ta cie wbił ją do siat -
ki. Po tem na li stę strzel ców dwu krot nie wpi sał się Ma riusz
i wła ści wie by ło po me czu. Skład Ju trzen ki w in au gu ra cyj nym
me czu: Piotr Klę ko wicz, Mi chał Łu gow ski, Pa tryk Ba czew ski,
Krzysz tof Waw rzy niak, Se ba stian Ba czew ski, Ja nusz Pa jew ski,

Sła wo mir Jóź wiak, Da wid Bloch, Łu kasz Gra le wicz, Ma riusz
Bo rzy kow ski, Pa weł Bo rzy kow ski, Piotr Bloch, Ra fał Wi -
śniew ski, Krzysz tof Ko złow ski, Piotr Kwie ciń ski, Ma te usz
Wa gner, Sta ni sław Pniew ski.

W dru gim spo tka niu, wy jaz do wym, Ju trzen ka nie da ła
szans dru ży nie z Pnie wa wy gry wa jąc 5: 3. W ko lej nym po ko -
na ła na wła snym bo isku Gryf Kow na ty Żę do we 2: 0.

W mię dzy cza sie, nie ste ty, od pa dła z roz gry wek o Pu char
Pol ski. Przy po mnij my, że w po przed niej edy cji do tar ła aż
do fi na łu na szcze blu Okrę go we go Związ ku Pił ki Noż nej. Tym
ra zem za koń czy ła pu cha ro wą przy go dę na pierw szym me czu,
w któ rym prze gra ła z dru ży na z Ka ro li no wa po rzu tach kar -
nych 4: 5 (w re gu la mi no wym cza sie wy nik brzmiał 0: 0).

A oto ter mi ny ko lej nych spo tkań Ju trzen ki w je sien nej
run dzie roz gry wek w kla sie A na wła snym bo isku:
27 wrze śnia (so bo ta), godz. 16.00 – z Ża kiem Szreńsk,
11 paź dzier ni ka (so bo ta), godz. 14.00 

– z Krysz ta łem Gli no jeck,
25 paź dzier ni ka (so bo ta), godz. 14.00 

– z Bart ni kiem My szy niec,
29 paź dzier ni ka (środ a), godz. 14.00 – z KS Wą se wo.

r -r

W pierw szym spo tka niu Ma riusz Bo rzy kow ski dwu krot nie umie ścił
pił kę w bram ce prze ciw ni ka

Sła wo mir Jóź wiak ko lej ny se zon tre nu je uniec ką dru ży nę 
i wy stę pu je na bo isku


