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96 procent przeciw
∏àczeniu z miastem

Jestem niezmiernie rad, ˝e w referendum
gminnym wzi´∏o udzia∏ tak du˝o mieszkaƒ-
ców. Wysoka frekwencja Êwiadczy o tym, ˝e
jako spo∏ecznoÊç zdaliÊmy kolejny egzamin
z demokracji. ˚e jako gmina tworzymy doj-
rza∏y organizm spo∏eczny. Jeszcze bardziej
ciesz´ si´ z wyników referendum – ponad

3000 osób opowiedzia∏o si´ przeciw ∏àczeniu
z miastem. To dowód na to, ˝e kilkanaÊcie lat
wspólnej pracy na rzecz tworzenia naszej ma-
∏ej ojczyzny, której na imi´ gmina Racià˝, nie
posz∏o na marne. Rezultat referendum daje
mi prawo do stwierdzenia, ˝e gmina Racià˝
okrzep∏a, jest silna si∏à swoich mieszkaƒców
identyfikujàcych si´ z naszà ma∏à ojczyznà
i gotowych broniç jej niezale˝noÊci i samo-
dzielnoÊci. Dzi´kuj´ Wam za to, Drodzy
Mieszkaƒcy.

Ryszard Giszczak
Wójt Gminy Racià˝

Dzi´kuj´

W referendum gminnym, 7 czerwca,
na pytanie „Czy wyra˝a Pan/Pani
zgod´ na po∏àczenie Gminy Racià˝
i Gminy Miasto Racià˝ w jednà 
jednostk´ samorzàdu terytorialnego”
3106 osób odpowiedzia∏o nie, 
117 – tak. G∏osowa∏o 47 procent
uprawnionych. Najwy˝szà frekwen-
cj´ – stuprocentowà – zanotowano
w dwóch so∏ectwach – Kinikach
i P´sach.



- OÊwiadczyny zosta∏y odrzuco-
ne. Kawaler dosta∏ kosza. I jeÊli
oka˝e si´ honorowy i ambitny, to
zrezygnuje z tego ma∏˝eƒstwa – ty-
mi s∏owami skomentowa∏ wyniki
referendum przewodniczàcy Rady
Gminy Racià˝ Jaros∏aw Jaworski.
Nie kry∏ zadowolenia z frekwencji
i wyników referendum. - Radnych
te wyniki uskrzydli∏y – zapewni∏.

Na sesji, która odby∏a si´ 9
czerwca, radni przyj´li informacj´
o wynikach referendum gminnego

Obwód nr 1
Siedziba komisji w Szkole Pod-

stawowej w Starym Gralewie.
MiejscowoÊci: Bogucin, Chycze-
wo, Kie∏bowo, Stro˝´cin, Nowe
Gralewo, Stare Gralewo, åwiersk,
Kaczorowy, Kozolin, Szapsk, Do-
brska-Kolonia, Dobrska-W∏oÊcia-
ny, KraÊniewo, Z∏otopole, Stare
M∏odochowo, Nowe M∏odochowo,
W´pi∏y. 
FREKWENCJA w obwodzie 46%.

Obwód nr 2
Siedziba komisji w Szkole Pod-

stawowej w Uniecku. Miejscowo-
Êci: Unieck, Charzyny, Je˝ewo-We-

sel, Sikory, Koci´cin Brodowy, Ko-
ci´cin-Tworki, Nowy Komunin,
Stary Komunin, Kod∏utowo,
Szczepkowo. 
FREKWENCJA w obwodzie 43%.

Obwód nr 3
Siedziba komisji w Szkole Pod-

stawowej w Koziebrodach. Miej-
scowoÊci: Koziebrody, Druchowo,
Malewo, M∏ody Niedró˝, Stary Nie-
dró˝, Bielany, Ma∏a WieÊ.
FREKWENCJA w obwodzie 64%.

Obwód nr 4
Siedziba komisji w Zespole

Szkó∏ w Racià˝u. MiejscowoÊci:

Kawaler
dosta∏ kosza

W Y N I K I

REFERENDUM „G∏os Racià˝a” nr 6/20092

w sprawie po∏àczenia z miastem.
Przedstawi∏ je przewodniczàcy ko-
misji referendalnej Andrzej Pokor-
ski. Uprawnionych do g∏osowania
w referendum gminnym by∏o 6931
mieszkaƒców. Komisje obwodowe
wyda∏y 3242 karty do g∏osowania.
Oddano 18 g∏osów niewa˝nych
i 3223 g∏osy wa˝ne. Przeciw po∏à-
czeniu z miastem g∏osowa∏o 3106
osób (96 procent uczestników refe-
rendum), za – 117 (4 procent). Prze-
wodniczàcy komisji powiedzia∏, ˝e

referendum przebieg∏o spokojnie,
nie zanotowano ˝adnych incyden-
tów, nie zg∏oszono zastrze˝eƒ i pro-
testów. W dwóch so∏ectwach – Ki-
nikach i P´sach – w referendum
wzi´li udzia∏ wszyscy mieszkaƒcy
uprawnieni do g∏osowania. Im wi´c
przypadnie nagroda stu tysi´cy z∏o-
tych, ustanowiona przez Rad´ Gmi-
ny Racià˝ za najwy˝szà frekwencj´.

Przewodniczàcy rady Jaros∏aw
Jaworski pogratulowa∏ so∏tysom
zwyci´skich so∏ectw – Aleksandrze
Bogdaƒskiej i Kazimierzowi Kar-
piƒskiemu. Obieca∏ wspólnie z rada-
mi so∏eckimi zastanowiç si´ nad
przeznaczeniem nagrody. Doda∏, ˝e
nast´pne w kolejnoÊci so∏ectwa pod
wzgl´dem frekwencji - Kruszenica
i Malewo - te˝ zostanà przez rad´
uhonorowane.

R-r

Kraszewo-Falki, Kraszewo Podbor-
ne, Budy Kraszewskie, Pólka-Ra-
cià˝, Kraszewo-Gaczu∏ty, Krasze-
wo-Rory, Kraszewo-S∏aw´cin, Kra-
szewo-Czubaki, Kiniki; P´sy, Siera-
kowo, Folwark-Racià˝, ¸empino,
¸empinek, Witkowo, Cieciersk, ˚u-
kowo-Wawrzonki, ˚ukowo-Strusie.
FREKWENCJA w obwodzie 38%.

Obwód nr 5
Siedziba komisji w Szkole Pod-

stawowej w Krajkowie. Miejscowo-
Êci: Krajkowo, Krajkowo-Budki,
Kruszenica, Lipa, Grzybowo, Dra-
minek, Kossobudy, Zdunówek, ˚y-
chowo, Drozdowo. 
FREKWENCJA w obwodzie 57%.
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INFORMACJE „G∏os Racià˝a” nr 6/20094

Wybory 
do Parlamentu
Europejskiego
Referendum gminne odby∏o si´ 7

czerwca wraz z wyborami do Parla-
mentu Europejskiego. W gminie Ra-
cià˝ frekwencja w wyborach do Euro-
parlamentu wynios∏a 36 procent. Naj-
wi´cej g∏osów otrzymana lista Pol-
skiego Stronnictwa Ludowego –
1217, czyli 49 procent oddanych g∏o-
sów. Na PiS g∏osowa∏o 25 proc. Lista
PO otrzyma∏a w gminie Racià˝ 8
proc. g∏osów, Samoobrony – 6 proc.,
a SLD-UP – 2,4 proc.

Indywidualnie najwi´cej g∏osów
w gminie Racià˝ otrzymali: Jaros∏aw
Kalinowski (PSL) - 904, Adam Bie-
lan (PiS) – 283, El˝bieta Szymanik
(PSL) – 229.

Frekwencja w wyborach do Parla-
mentu Europejskiego by∏a w gminie
Racià˝ du˝o ni˝sza od frekwencji
w referendum. Oba g∏osowania odby-
wa∏y si´ w tych samych lokalach, ale
w oddzielnych pomieszczeniach. Nie
wszyscy, którzy uczestniczyli w refe-
rendum, g∏osowali w wyborach do
Europarlamentu.

R-r

Potrzebne 
progi 

zwalniajàce
Radny Eugeniusz Ptasik zg∏osi∏

na sesji pod adresem w∏adz powiatu
pilnà potrzeb´ u∏o˝enia progów zwal-
niajàcych na drodze powiatowej
w pobli˝u szko∏y w Koziebrodach. Sà
tam wprawdzie znaki ograniczenia
pr´dkoÊci, ale wielu kierowców ich
nie przestrzega. Radna powiatowa
El˝bieta Grodkiewicz obieca∏a przed-
stawiç ten problem Powiatowemu Za-
rzàdowi Dróg w P∏oƒsku. Dyrektorka
szko∏y Ma∏gorzata Ârodkowska po-
wiedzia∏a, ˝e dwa miesiàce temu z∏o-
˝y∏a w tej sprawie pismo do dyrekcji
PZD i do tej pory nie ma ˝adnej reak-
cji. Zdaniem radnej El˝biety Grod-
kiewicz, mo˝liwoÊç u∏o˝enia progów
zwalniajàcych na drodze w pobli˝y
szko∏y w Koziebrodach pojawi si´
w paêdzierniku, gdy powiat rozpocz-
nie przebudow´ drogi z Koziebród do
trasy nr 10.

R-r

Prosto
z sesji

Na sesji Rady Gminy Racià˝, która
odby∏a si´ 9 czerwca, radni wyrazili
zgod´ na wyodr´bnienie w bud˝ecie
gminy Êrodków na fundusz so∏ecki.
WielkoÊç funduszu dla ka˝dego so∏ec-
twa zostanie obliczona zgodnie z usta-
wà. 

Radni chwilà ciszy uczcili pami´ç
zmar∏ego dotychczasowego so∏tysa
Drozdowa. W dalszej cz´Êci sesji przy-
j´li uchwa∏´ o przeprowadzeniu w tym
so∏ectwie wyborów so∏tysa.

Porzàdkowali
wieÊ

Jak nas poinformowa∏a so∏tys Ko-
ziebród Barbara Kamiƒska, na jej proÊ-
b´ uczniowie klasy II Szko∏y Podstawo-
wej w Koziebrodach wraz z nauczyciel-
kà Annà Wilczyƒskà dwukrotnie sprzà-
tali okolice szko∏y. Zebrane Êmieci tra-
fi∏y do pojemnika przy stra˝y, a stàd na
wysypisko odpadów pod P∏oƒskiem.
Akcj´ zbierania Êmieci przeprowadzo-
no w ramach realizacji programu odno-
wy wsi Koziebrody, w którym zapisano
m.in. dba∏oÊç o estetyk´ wsi.

OÊrodki zdrowia
– darowizny
nie b´dzie

Radny Zbigniew Gralewicz na sesji
Rady Gminy Racià˝, 9 czerwca, zapyta∏
starost´ p∏oƒskiego o sytuacj´ oÊrodka
zdrowia w Uniecku. - CzekaliÊmy na
przekazanie oÊrodka gminie, a tymcza-
sem dowiadujemy si´, ˝e jest on na
sprzeda˝. - Darowizny nie b´dzie – od-
powiedzia∏ Jan Màczewski. I wyjaÊni∏,
dlaczego.

Otó˝ powiat musi modernizowaç
szpital i specjalistyczne przychodnie
przyszpitalne. Obiekty te majà byç do-
stosowane do unijnych standardów do
2012 roku. Na modernizacj´ starej cz´-
Êci szpitala powiat otrzyma∏ dotacj´ ze
Êrodków unijnych. Na specjalistyczne
przychodnie – nie. Zatem trzeba zna-
leêç pieniàdze na dostosowanie przy-
chodni do nowych wymogów. Inaczej

zostanà zamkni´te. A tego nikt nie chce.
Oznacza∏oby to bowiem powa˝ne
utrudnienia dla pacjentów z powiatu
p∏oƒskiego, którzy, gdyby ów scena-
riusz si´ spe∏ni∏, musieliby szukaç spe-
cjalistycznej pomocy lekarskiej w in-
nych miastach. Dlatego oÊrodki zdro-
wia nie b´dà przekazywane gminom na
zasadzie ca∏kowitej darowizny.

– Sà dwie opcje – mówi∏ na sesji sta-
rosta Jan Màczewski. – Gmina, która
wyrazi wol´ przej´cia oÊrodka, b´dzie
musia∏a w zamian wesprzeç finansowo
p∏oƒski szpital. Kwoty tego wsparcia
b´dà ustalane w drodze rozmów i nego-
cjacji pomi´dzy zainteresowanymi. In-
na mo˝liwoÊç jest taka, ˝e gmina kupi
od powiatu oÊrodek po zani˝onej cenie.
Ka˝dy przypadek b´dzie analizowany
indywidualnie.

Starosta zapewni∏, ˝e oÊrodki nie b´-
dà sprzedawane w drodze przetargu,
a na zasadzie porozumienia z danymi
gminami.

R-r



Z ˚YCIA SZKO¸Y„G∏os Racià˝a” nr 6/2009 5

1 czerwca, w rocznic´ nadania Szko-
le Podstawowej w Koziebrodach imie-
nia W∏adys∏awa Stanis∏awa Reymonta,
co mia∏o miejsce w 2001 r., w placówce
uroczyÊcie obchodzony jest Dzieƒ Pa-
trona. Nie inaczej by∏o i w tym roku.
Uczniowie w strojach ludowych zapre-
zentowali sceny oparte na fragmentach
sztandarowej powieÊci patrona pt.
„Ch∏opi”. Otrzymali za to oklaski od
uczestników uroczystoÊci, wÊród któ-
rych byli przedstawiciele w∏adz samo-
rzàdowych gminy, nauczyciele, rodzice
i oczywiÊcie uczniowie.

– Koziebrody znane sà z kultywowa-
nia tradycji i jest tu atmosfera jak
w dzie∏ach Reymonta – powiedzia∏a dy-
rektor szko∏y Ma∏gorzata Ârodkowska. -
Jak przysta∏o na szko∏´ reymontowskà,
bie˝àcy rok szkolny zacz´liÊmy udzia-
∏em w Ogólnopolskim Konkursie Recy-
tatorskim „Mówimy Reymontem”, któ-
ry odby∏ si´ u naszych sàsiadów w Ze-
spole Szkó∏ Samorzàdowych w Zawi-
dzu. Na konkurs przyjecha∏o ponad 30
uczestników ze szkó∏ podstawowych,
gimnazjów i szkó∏ ponadgimnazjalnych,
noszàcych imi´ W∏adys∏awa Stanis∏awa
Reymonta. W uroczystoÊci uczestniczy-
∏a te˝ delegacja z Kanady, która wspó∏-
pracuje z Fundacjà im. W. S. Reymonta
w Polsce. Od lat nagrodà g∏ównà dla
dwojga zdobywców pierwszych miejsc
jest tygodniowy pobyt w Kanadzie. Na-
szà szko∏´ reprezentowa∏y uczennice
klasy VI Patrycja Boƒkowska i Alek-
sandra Rutkowska. Ola po raz kolejny
by∏a w czo∏ówce laureatów – zaj´∏a dru-
gie miejsce. Pod koniec paêdziernika
delegacja naszej szko∏y uczestniczy∏a
w XII Ogólnopolskim Zlocie Szkó∏
Reymontowskich w Lipcach Reymon-
towskich. W spotkaniu wzi´∏o udzia∏ 30
placówek – szkó∏ podstawowych, gim-
nazjów i szkó∏ ponadgimnazjalnych
z ró˝nych zakàtków naszego kraju. Ka˝-
da ze szkó∏ mog∏a zaprezentowaç swojà
placówk´ i sposób czczenia pami´ci pa-
trona. W po∏owie maja reprezentantki
naszej szko∏y – Agata Kotelba, Patrycja
Boƒkowska i Ola Rutkowska – wzi´∏y
udzia∏ w VI Szczutowskim Festiwalu
Piosenki i Taƒca Ludowego i wywal-
czy∏y w nim I miejsce.

6 maja w szkole w Koziebrodach od-
by∏ si´ mi´dzyszkolny konkurs recyta-
torski „Mówimy Reymontem”. W kon-
kursie brali udzia∏ uczniowie ze szkó∏
podstawowych w Starym Gralewie,
Uniecku i Koziebrodach. Pierwsze miej-
sce jury przyzna∏o Jakubowi Zió∏kow-
skiemu (SP Koziebrody), drugie – Alek-
sandrze Rutkowskiej (SP Koziebrody)

i Emilii Kuskow-
skiej (SP Unieck),
a trzecie – Natalii
Winnikow (SP Sta-
re Gralewo) i Pauli-
nie Modliƒskiej (SP
Unieck). Wyró˝nie-
nie otrzyma∏a Nata-
lia Konczewska
z SP w Starym Gra-
lewie.

13 maja kozie-
brodzka placówka
by∏a organizatorkà
II Gminnego Kon-
kursu Piosenki Ludowej
„Muzyczka” dla ucz-
niów szkó∏ podstawo-
wych. W konkursie brali
udzia∏ uczniowie z SP
w Starym Gralewie (Mo-
nika Lewandowska, Na-
talia Konczewska, Joan-
na Pawelska, Joanna
Wojtowicz), SP w Ko-
ziebrodach (Patrycja
Boƒkowska, Agata Ko-
telba, Aleksandra Rut-
kowska), ze Szko∏y Fi-
lialnej w Kraszewie Ga-
czu∏tach (Paulina ¸aguna, Dominik Ga-
piƒski, Dominika Obr´bska). Pierwsze
miejsce jury przyzna∏o reprezentacji SP
w Starym Gralewie i SP w Koziebro-
dach, drugie – szko∏y w Kraszewie Ga-
czu∏tach.

20 maja rozstrzygni´ty zosta∏ kon-
kurs plastyczny inspirowany literaturà
Reymonta. W kategorii szkó∏ podstawo-
wych pierwsze miejsce jury przyzna∏o
Emilii Kuskowskiej (SP Unieck) i An-
gelice Krysiak (SP Stare Gralewo), dru-
gie – Ewelinie Kowalskiej (SP Kozie-

brody), trzecie – Agnieszce Koci´ckiej
(SP Unieck). W kategorii gimnazjów
wygra∏a Justyna Kowalewska (PG Ko-
ziebrody) przed Agatà Brudzyƒska (PG
Unieck) i Agatà Woênickà (PG Kozie-
brody) oraz Piotrem Marl´gà (PG Ko-
ziebrody). Wyró˝nienie otrzymali Piotr
Karwowski (PG Stare Gralewo) i Artur
Komorowski (PG Koziebrody).

Na zdj´ciach uroczystoÊç z okazji
Dnia Patrona Szko∏y Podstawowej
w Koziebrodach.

Fot. archiwum szko∏y

Koziebrody z Reymontem



Pos∏owie, samorzàdowcy, bankow-
cy, przedsi´biorcy i rolnicy goÊcili 30
maja na jubileuszu 80-lecia Banku Spó∏-
dzielczego w Racià˝u. ˚yczenia racià-
skim bankowcom z∏o˝yli m.in. parla-
mentarzyÊci Aleksander Sopliƒski i Mi-
ros∏aw Koêlakiewicz oraz marsza∏ek
województwa mazowieckiego Adam
Struzik. Ten ostatni spóêni∏ si´ na ob-
chody. Dotar∏ dopiero na bankiet, za to
z medalem Pro Masovia dla jubilata.

UroczystoÊç rozpocz´∏a msza Êwi´ta
w raciàskiej Êwiàtyni. Do koÊcio∏a

uczestnicy jubileuszu przemaszerowali
sprzed budynku BS przy dêwi´kach or-
kiestry d´tej OSP Racià˝. Po mszy nastà-
pi∏o ods∏oni´cie tablicy pamiàtkowej,
umieszczonej na frontowej Êcianie ban-
ku przy ul. M∏awskiej, poÊwi´conej za-
∏o˝ycielom placówki. Potem w domu
kultury mia∏a miejsce cz´Êç oficjalna
i artystyczna. By∏y przemówienia, od-
znaczenia, gratulacje i wyst´p artystów
operowych. A na zakoƒczenie jubileuszu

– bankiet w hali na stadionie.
Odznak´ honorowà Zas∏u˝ony Dzia-

∏acz Ruchu Spó∏dzielczego otrzymali
Gabriela CieÊlak, Krzysztof Lutomirski,
Wojciech Boƒkowski,
W∏odzimierz Kuskow-
ski i Stanis∏aw Ludwi-
kowski (nieobecny).

Bank Spó∏dzielczy
w Racià˝u otrzyma∏
Z∏oty Medal im. Fran-
ciszka Stefczyka przy-
znany przez Krajowy

Zwiàzek Banków Spó∏-
dzielczych. Medal wr´-
czyli Czes∏aw Swacha
– przewodniczàcy Ra-
dy Nadzorczej Krajo-
wego Zwiàzku Ban-
ków Spó∏dzielczych
i Danuta Kowalczyk –
prezes Mazowieckiego
Banku Regionalnego.

Z∏oty Krzy˝ Zas∏ugi im. Ks. Piotra
Wawrzyniaka otrzyma∏y: Anna Ludwi-
czak, Teresa Mazuchowska, Teresa Rej-
niak, Marzena W∏udarz i El˝bieta ˚an-
darska (nieobecna).

Honorowà Odznak´ im. Franciszka
Stefczyka otrzyma∏y: Janina Herma-
nowska, Anna Kanowska, Wies∏awa
Mioduszewska, Bogumi∏a Werliƒska
i Marianna Sadowska (nieobecna).

R-r

Jubileusz Banku
Spó∏dzielczego

WYDARZENIA „G∏os Racià˝a” nr 6/20096

O historii i dniu dzisiejszym banku mówi∏ prezes
Kazimierz Miklewski

Wójt Ryszard Giszczak otrzyma∏ podczas bankowego 
jubileuszu Z∏oty Znak Zwiàzku Ochotniczych Stra˝y 

Po˝arnych, czym by∏ bardzo zaskoczony

Na 80-lecie BS Racià˝ przybyli pos∏owie Aleksander 
Sopliƒski i Miros∏aw Koêlakiewicz oraz starosta p∏oƒski 
Jan Màczewski
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Niedziela, 7 czerwca, by∏a w gminie Racià˝ wyda-
rzeniem niezwyk∏ym. Tego dnia po raz pierwszy w hi-
storii gminy odby∏o si´ referendum, w którym miesz-
kaƒcy opowiedzieli si´ przeciwko tworzeniu wspólnej
z miastem jednostki samorzàdowej. Z opinii zas∏ysza-
nych przed lokalami, w których odbywa∏o si´ g∏osowa-
nie, zanotowaliÊmy i t´: – Idziemy ratowaç gmin´ – po-
wiedzia∏ jeden z m´˝czyzn g∏osujàcych w Gralewie.

Najwi´cej osób, tak jak zawsze,
g∏osowa∏o przed i po nabo˝eƒ-
stwach w koÊcio∏ach. W Krajkowie
7 czerwca odbywa∏ si´ odpust. W
lokalu obwodowej komisji wybor-
czej, mieszczàcej si´ w szkole,
mo˝na by∏o spotkaç ludzi z obwa-
rzankami i dzieci ubrane w stroje
komunijne. Wielu mieszkaƒców
przychodzi∏o do lokalu ca∏ymi ro-
dzinami, nawet z ma∏ymi dzieçmi
na r´kach.

R-r

Szli ratowaç gmin´
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Szkolna
majówka

w Uniecku
W sobot´, 30 maja, do Uniecka od

rana zje˝d˝a∏y autobusy, na co dzieƒ do-
wo˝àce uczniów do szkó∏ w gminie Ra-
cià˝. Tym razem równie˝ wioz∏y
uczniów, ale nie na lekcje, tylko na ma-
jówk´. Do Uniecka zjechali uczniowie
ze wszystkich szkó∏ w gminie. Powo-
dem by∏a wspólna majowa zabawa, zor-
ganizowana dla nich przez nauczycieli
i rodziców z Uniecka w ramach progra-
mu PPWOW.

Co to jest PPWOW – ju˝ na naszych
∏amach pisaliÊmy. Ale przypomnijmy.
To Poakcesyjny Program Wsparcia Ob-
szarów Wiejskich. InformowaliÊmy te˝,
˝e gmina Racià˝ w ramach tego progra-
mu realizuje kilka projektów. Jednym
z nich jest prowadzenie zaj´ç z zakresu
kultury i tradycji dla uczniów szkó∏ pod-
stawowych i gimnazjów, czym zajmuje
si´ w∏aÊnie Zespó∏ Szkó∏ w Uniecku.
I teraz jest ju˝ chyba jasne, po co do
Uniecka zjechali uczniowie ze szkó∏
podstawowych i gimnazjów w gminie
Racià˝.

Majówka kojarzy si´ z zabawà. I za-
bawa by∏a. Tak˝e ta kszta∏càca. Bo prze-
cie˝ nie od dziÊ wiadomo, ˝e bajki ba-
wià i uczà. A bajek by∏o tego dnia
w Uniecku sporo. Sta∏o si´ tak za spra-
wà szkolnych teatrzyków Z Uniecka,
Kraszewa Gaczu∏t i Koziebród. Po sce-
nie i po boisku, na którym urzàdzono
majówk´, paradowa∏y baÊniowe posta-
cie. By∏a wi´c wró˝ka, królewicz, Kop-
ciuszek, czarne charaktery, damy itp.,
itd. Gra∏a te˝ orkiestra. Jaka? Jak to jaka
– z∏o˝ona z uczniów szko∏y w Krajko-
wie. Przyjecha∏a w glorii laurów. Bo
przecie˝ trzecie miejsce zdobyte na wo-
jewódzkim przeglàdzie orkiestr gimna-
zjalnych w Warszawie to laur – powód
do dumy dla uczniów, nauczyciela i dy-
rekcji.

Teatralne przedstawienia zachwyci-
∏y uczniów i rodziców. Podobnie jak gra
krajkowskiej orkiestry m∏odzie˝owej
i Êpiew chóru szkolnego z Koziebród.
Na marginesie, chór ów ju˝ raz nas za-
chwyci∏ – na rozpocz´cie uroczystoÊci
otwarcia przyszkolnego boiska w Ko-
ziebrodach zaÊpiewa∏ hymn Polski
w ca∏oÊci – wszystkie zwrotki.

By∏a strawa duchowa, nie mog∏o za-
braknàç tej dla cia∏a. Specjalny stó∏ ugi-
na∏ si´ pod ci´˝arem kie∏bas, kiszek,
szynek i innych smako∏yków. Nieopo-
dal dymi∏o po ro˝nem, na którym
skwiercza∏y sma˝àce si´ kie∏baski. Na-
wet lody mia∏y du˝e branie. Nawet, bo

pogoda tego dnia nie dopisa∏a. Dyrektor
Zespo∏u Szkó∏ w Uniecku Anna Ossow-
ska próbowa∏a zaczarowaç pogod´, ale
nie uda∏o si´. Niebo spowi∏y chmury.
Na poczàtek szare, ale wraz z up∏ywem
czasu zmieniajàce kolor na granatowy,
no i pola∏a si´ z nich woda. Do tego nie-
êle wia∏o. Ale i tak humory uczestnikom
dopisywa∏y. Po prezentacjach teatral-
nych, plàsali w rytm muzyki w strugach
deszczu, w czym wiod∏a prym ˝eƒska
cz´Êç grona pedagogicznego z Krajko-

wa. Uczniowie nie byli gorsi, bawili si´
doskonale. A na has∏o dane przez peda-
gogów: wracamy do domu – zareago-
wali jednoznacznym nieeee...

Wypada mieç tylko nadziej´, ˝e pod-
czas kolejnego plenerowego spotkania
uczniów w Uniecku pogoda zrewan˝uje
si´ i s∏oƒce nie b´dzie chowaç si´ za
chmurami.

Jak wyglàda∏a majówka w Uniecku
– zobaczcie na str. 12

R-r

Udanych wakacji
Jeszcze ostatni rzut okiem do zeszytów szkolnych i mo˝na rozpoczàç wakacje.

Oby by∏y udane. ˚yczymy tego uczniom i nauczycielom. Tym drugim ˝yczenia sk∏a-
damy na r´ce paƒ nauczycielek z Zespo∏u Szkó∏ w Krajkowie – Anity Wochnowicz
i Jolanty SzczeÊniewskiej.

To jest LUKS Gralewo
W poprzednim numerze „G∏osu” przez pomy∏k´ zamieÊciliÊmy niew∏aÊciwe

zdj´cie do tekstu „Pi∏karskie fina∏y ˝aków”. Teraz naprawiamy ten b∏àd.
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Ratownicy Wodnego Ochotni-

czego Pogotowia Ratunkowego
opowiadali gimnazjalistom z Kraj-
kowa o zasadach zachowania si´
nad wodà, bezpiecznej kàpieli
i pierwszej pomocy. Lekcj´ zorgani-
zowano z inicjatywy Jana Miklew-
skiego, przedsi´biorcy z Kossobud.
Dyrektor Zespo∏u Szkó∏ w Krajko-
wie Piotr Kasicki przyklasnà∏ temu
pomys∏owi.

Bo te˝ pomys∏ by∏ ze wszech
miar po˝yteczny. Tego rodzaju in-
strukta˝u nigdy doÊç, tym bardziej
teraz, gdy rozpoczynajà si´ wakacje.
- W Krajkowie i okolicy wydoby-
wam ˝wir. Na tych terenach sà tzw.
glinianki. Kàpiel jest w nich zabro-
niona, ale mimo to niemal co roku
dochodzi tam do tragedii. PomyÊla-
∏em wi´c, ˝e dobrze b´dzie zorgani-
zowaç spotkanie z ratownikami
WOPR na temat bezpiecznej kàpieli.

Ratownicy, którzy przyjechali to szko∏y
w Krajkowie, to koledzy pana Jana z dru˝y-
ny WOPR dzia∏ajàcej przy OSP Borkowo
KoÊcielne (pow. sierpecki). Witold Nawroc-
ki i Andrzej Nadratowski sà nauczycielami,
tote˝ wiedzieli, jak dotrzeç do m∏odzie˝y,
˝eby zainteresowaç ich tematem. Przywieê-
li ze sobà podstawowe wyposa˝enie ratow-
nika wodnego, rzutnik z materia∏ami infor-
macyjnymi. A ponadto potrafili nawiàzaç
z uczniami kontakt i przekazaç im najwa˝-
niejsze zasady zachowania si´ nad wodà,
gdzie mo˝na si´ kàpaç, a gdzie absolutnie
nie, jak post´powaç w sytuacji zagro˝enia
i jak udzieliç pierwszej pomocy poszkodo-
wanemu. Lekcja mia∏a te˝ form´ pytaƒ i od-
powiedzi. Za poprawne ratownicy nagra-
dzali uczniów smyczami. Tego rodzaju lek-
cje przyda∏yby si´ we wszystkich szko∏ach.

R-r

Lekcja bezpiecznej kàpieli
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Odpust w Krajkowie
7 czerwca parafia w Krajkowie pod wezwaniem Âwi´tej

Trójcy obchodzi∏a swoje Êwi´to. Uroczyste nabo˝eƒstwo kon-
celebrowali duchowni z P∏ocka i dekanatu raciàskiego. Msza
Êwi´ta mia∏a wyjàtkowà opraw´. Gra∏a orkiestra d´ta OSP.
Odby∏a si´ procesja dooko∏a koÊcio∏a.

Na placu przed Êwiàtynià pojawi∏y si´ kramy z obwarzan-
kami i du˝ym asortymentem odpustowych Êwiecide∏ek i zaba-
wek.

R-r
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Dyrektorowi Zespo∏u Szkó∏
w Krajkowie panu Piotrowi Kasickiemu

wyrazy wspó∏czucia w zwiàzku
ze Êmiercià

OJCA
sk∏adajà uczniowie, Rada Pedagogiczna

i pracownicy ZS w Krajkowie

Panu Wójtowi i Jego Ma∏˝once
wyrazy wspó∏czucia z powodu Êmierci

TEÂCIA  i OJCA
sk∏adajà

Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców
przy Zespole Szkó∏ w Uniecku

RowerzyÊci „dopiero”
na 11. miejscu

Na jedenastym miejscu ukoƒczy∏a udzia∏ w ogólnopolskim
finale Turnieju Bezpieczeƒstwa w Ruchu Drogowym repre-
zentacja Publicznego Gimnazjum w Gralewie. Turniej odby∏
si´ w Ko∏obrzegu. Uczestniczy∏o w nim 16 zespo∏ów gimna-
zjalnych i tyle samo reprezentacji szkó∏ podstawowych, mi-
strzów województw. Apetyty by∏ wi´ksze, ale – jak powie-
dzia∏ nam Ireneusz Wierzbicki, opiekun gralewskiej ekipy –
poziom zawodów by∏ bardzo wyrównany. Na przyk∏ad miej-
sce jedenaste od ósmego dzieli∏ tylko jeden punkt.

Nie zapominajmy, ˝e rowerzyÊci z Gralewa sà mistrzami
Mazowsza, a w finale ogólnopolskim startowali po raz czwar-
ty. To du˝y sukces. R-r
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HARMONOGRAM OPRÓ˚NIANIA POJEMNIKÓW
sm-120l i 240l z terenu Gminy Racià˝

w II pó∏roczu 2009 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

20 17 14 19 16 14

21 18 15 20 17 15

22 19 16 21 18 16

23 20 17 22 19 17

24 21 18 23 20 18

27 24 21 26 23 21

28 25 22 27 24 22

29 26 23 28 25 23

30 27 24 29 26 24



Majówka w Uniecku


