
Całkowitym sukcesem uczniów gralewskich szkół zakończył się Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu
Drogowym, który odbył się 20 kwietnia w Starym Gralewie. Gospodarze byli faworytami i nie zawiedli. Zwyciężyli
zarówno drużynowo, jak i indywidualnie. Relacja na str. 6-7

Trud ne zwy cię stwo,
awan tu ra po me czu

Trzy punk ty
w me czu 18. ko lej ki
spo tkań kla sy A zdo -
by li pił ka rze Ju trzen ki.
Wy gra na nie przy szła
ła two. Zwy cię skie go
go la zdo był na kil ka
mi nut przed koń co -
wym gwizd kiem sę -
dzie go Piotr Bloch
(na zdję ciu).

Czy taj i patrz
na str. 10-11

Ja ro sław Ja wor ski
no wym pre ze sem

Ka zi mierz Mi klew ski zre zy gno wał z funk cji po po -
nad 40 la tach pre ze so wa nia miej sko -gmin nej or ga ni za -
cji Stron nic twa. Je go na stęp cą zo stał Ja ro sław Ja wor ski.

Czy taj na str. 3

Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

Na Gralewo nie było mocnych

Mistrzowie powiatu płońskiego - reprezentacje Publicznego Gimnazjum (z lewej) i Szkoły Podstawowej w Starym Gralewie

Zjazd PSL Ju trzen ka Unieck – Or lę ta Ba bo sze wo 2 : 1
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Re mi za bę dzie jak no wa
Trwa re mont ko lej nej re mi zy w gmi nie Ra ciąż. Tym ra zem mo -

der ni za cji pod da na zo sta ła straż ni ca OSP w Do brskach Ko lo nii.

W ra mach re mon tu wy mie nio ny zo sta nie dach nad po miesz cze -
niem so cjal nym i czę ści skle po wej (dwa la ta te mu wy mie nio ny zo stał
dach nad po zo sta łą czę ścią re mi zy). Bu dy nek otrzy ma ocie ple nie
i no we tyn ki ze wnętrz ne, no we drzwi. A we wnątrz wy mie nio ne zo -
sta nie in sta la cja elek trycz na. Ścia ny zo sta ną po ma lo wa ne. Sza cu je
się, że koszt tych prac wy nie sie ok. 100 tys. zł. Po ło wę tej kwo ty wy -
ło ży gmi na Ra ciąż z wła snych do cho dów, dru ga po ło wa po cho dzić
bę dzie ze środ ków unij nych otrzy ma nych w ra mach Lo kal nej Gru py
Dzia ła nia. Re mont ma być wy ko na ny w cią gu trzech mie się cy.

r -r

W skró cie

Fla gi – traf ny po mysł
Ak cja za ini cjo wa na przez wój ta gmi ny

Ra ciąż Ry szar da Gisz cza ka za ku pu przez
gmi nę flag na ro do wych i roz da nia ich
za dar mo miesz kań com, o czym pi sa li śmy
sze rzej w po przed nim nu me rze „Gło su”,
spo tka ła się z du żym za in te re so wa niem.
W pro pa go wa nie po my słu włą czy li się pro -
bosz czo wie pa ra fii znaj du ją cych się na te -
re nie gmi ny Ra ciąż.

Fun dusz so łec ki zo sta je
Zde cy do wa na więk szość i soł ty sów,

i rad nych opo wie dzia ła się za wy od ręb nie -
nie w bu dże cie gmi ny Ra ciąż na rok 2013
środ ków na fun dusz so łec ki. Gło so wa nie
w tej spra wie od by ło się pod czas se sji Ra dy
Gmi ny Ra ciąż, 30 mar ca. Spo śród obec -
nych soł ty sów 40 gło so wa ło za po zo sta wie -
niem fun du szu, 2 by ło prze ciw, a 3 wstrzy -
ma ło się od gło su. Z ko lei spo śród 13 obec -
nych na tej se sji rad nych 11 opo wie dzia ło
się za wy od ręb nie niem fun du szu, a 2
wstrzy ma ło się od gło su.

Szkol ne uchwa ły ra dy
Ra da Gmi ny Ra ciąż pod ję ła dwie

uchwa ły do ty czą ce szko ły w Ko dłu to wie.
Zgod nie z pierw szą, z dniem 31 sierp -
nia 2012 r. li kwi du je się Szko łę Pod sta wo -
wą w Ko dłu to wie, a jej uczniom za pew nia
się kon ty nu owa nie na uki w fi lii; ob wód zli -
kwi do wa nej szko ły przej mu je pla ców ka
w Uniec ku. Za uchwa łą gło so wa ło 9 rad -
nych, 1 był prze ciw, a 3 wstrzy ma ło się
od gło su. Dru ga uchwa ła przy ję ta przez ra -
dę do ty czy utwo rze nia w Ko dłu to wie
z dniem 1 wrze śnia 2012 r. fi lii szko ły pod -
sta wo wej wcho dzą cej w skład Ze spo łu
Szkół w Uniec ku, obej mu ją cej kla sy I -VI.

Przy do mów ki 
do fi nan so wa ne

Po nad 1,4 mln zł do ta cji ce lo wej otrzy -
ma ła gmi na Ra ciąż na do fi nan so wa nia in -
we sty cji pod na zwą uzu peł nie nie in fra -
struk tu ry oczysz cza nia ście ków ko mu nal -
nych po przez bu do wę przy do mo wych
oczysz czal ni ście ków.

Opie ka nad bez dom ny mi zwie rzę ta mi
Ra da Gmi ny Ra ciąż przy ję ła pro gram opie ki nad zwie rzę ta mi

bez dom ny mi oraz za po bie ga nia bez dom no ści zwie rząt na te re nie
gmi ny. Prio ry te to we za da nia uję te w pro gra mie to: za pew nie nie bez -
dom nym zwie rzę tom miej sca w schro ni sku, opie ka nad wol no ży ją -
cy mi ko ta mi, odła wia nie bez dom nych zwie rząt, ob li ga to ryj na ste ry -
li za cja lub ka stra cja zwie rząt w schro ni sku, po szu ki wa nie wła ści cie -
li dla bez dom nych zwie rząt, usy pia nie śle pych mio tów, wska za nie
go spo dar stwa rol ne go w ce lu za pew nie nia miej sca dla zwie rząt go -
spo dar skich, za pew nie nie ca ło do bo wej opie ki we te ry na ryj nej
w przy pad ku zda rzeń dro go wych z udzia łem zwie rząt, edu ka cja
miesz kań ców w za kre sie opie ki nad zwie rzę ta mi.

Rów no cze śnie ra da okre śli ła wy ma ga nia, ja kie po wi nien speł -
niać przed się bior ca ubie ga ją cy się o uzy ska nie ze zwo le nia na pro wa -
dze nie dzia łal no ści w za kre sie ochro ny przed bez dom ny mi zwie rzę -
ta mi, pro wa dze nia schro nisk dla bez dom nych zwie rząt, a tak że grze -
bo wisk, spa lar ni zwłok zwie rzę cych i ich czę ści na te re nie gmi ny.

r -r

Re mont re mi zy we wsi Do brska Ko lo nia po trwa trzy mie sią ce

Rodzinie zmarłego 
Śp. Józefa Bucholca
sołtysa wsi Kaczorowy

wyrazy współczucia składają
Wójt, Rada Gminy 

i pracownicy Urzędu Gminy Raciążu
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Prze wod ni czą cy Ra dy Gmi ny
Ra ciąż był je dy nym kan dy da tem
na funk cję pre ze sa ra cią skie go PSL.
De le ga ci na zjazd miej sko -gmin ny
Stron nic twa, któ ry od był się 30 mar -
ca w Ra cią żu, wy bra li go jed no gło -
śnie. No wy pre zes ma mo cne lu do we
ko rze nie. Je go oj ciec – Je rzy Ja wor -
ski – to zna ny i uzna ny nie tyl ko
w gmi nie Ra ciąż dzia łacz ru chu lu do -
we go. Nic więc dziw ne go, że wśród
gra tu la cji, ja kie po wy bo rze od bie rał
Ja ro sław Ja wor ski, te od oj ca by ły
naj bar dziej wzru sza ją ce.

Ale za nim Ja ro sław Ja wor ski ode -
brał gra tu la cje za wy bór na funk cję
pre ze sa, po dzię ko wa nia za po nad 40
lat prze wo dze nia ra cią skie mu Stron -
nic twu de le ga ci i go ście, wśród któ -
rych był pre zes ma zo wiec kie go PSL,

mar sza łek wo je wódz twa Adam Stru -
zik, zło ży li Ka zi mie rzo wi Mi klew -
skie mu. Za je go pre ze su ry Stron nic -
two moc no za ko rze ni ło się na zie mi
ra cią skiej, gdzie jest naj licz niej szą
i naj moc niej szą si łą po li tycz ną. Wy ra -
zem te go jest cho ciaż by fakt, że od po -
cząt ku ist nie nia gmi ny Ra ciąż, czy li
od 20 lat, wła dza sa mo rzą do wa jest
w tej gmi nie w rę kach lu dzi spod zna -
ku ko ni czyn ki. W po wie cie też rzą dzi
ra cią ski PSL, wszak sta ro sta Jan Mą -
czew ski, któ ry jest też pre ze sem po -
wia to wym PSL, to czło nek ra cią skiej
or ga ni za cji Stron nic twa.

W cza sie zjaz du wy bra no no we
pre zy dium ra cią skie go PSL. Oprócz
pre ze sa Ja ro sła wa Ja wor skie go w je go
skład we szli: Jan Mą czew ski i Piotr
Pniew ski (pre zes BS Ra ciąż) ja ko wi -

ce pre ze si, Ry szard Gisz czak (wójt gm.
Ra ciaż) ja ko se kre tarz, Grze gorz
Mach ciń ski (rad ny Ra dy Miej skiej
Ra cią ża) ja ko skarb nik oraz człon ko -
wie – Woj ciech Siej kow ski (rol nik
z Kraj ko wa), Woj ciech Boń kow ski
(rol nik z Nie dro ża), Wło dzi mierz Ku -
skow ski (soł tys wsi Cha rzy ny).

Ale nie na sa mych wy bo rach
kon cen tro wa li się de le ga ci. W dys -
ku sji mó wi li o wie lu pro ble mach,
z któ ry mi mu szą się bo ry kać w co -
dzien nym ży ciu. Szcze gól nie du żo
miej sca po świę ci li pro ble mom zwią -
za nym z ubez pie cze niem spo łecz -
nym – funk cjo no wa niem KRUS -u,
ZUS -u i pro po no wa nym przez rząd
re for mom te go sek to ra.

r -r
Fot. ¸u kasz Grod kie wicz

Ka zi mierz Mi klew ski po po nad 40 la tach pre ze so wa nia ra cią skie mu
Stron nic twu zre zy gno wał z funk cji

Na lu do wy zjazd do Ra cią ża przy je chał pre zes ma zo wiec kie go PSL,
mar sza łek wo je wódz twa Adam Stru zik (w środ ku). Z le wej no wy 

pre zes PSL w Ra cią żu Ja ro sław Ja wor ski. Z pra wej Jan Mą czew ski,
sta ro sta płoń ski, pre zes po wia to wej or ga ni za cji Stron nic twa

De le ga tom za pre zen to wał się ta necz ny ze spół lu do wy ze szko ły 
w Kraj ko wie

Wśród gra tu la cji, ja kie po wy bo rze od bie rał Ja ro sław Ja wor ski, 
te od oj ca by ły naj bar dziej wzru sza ją ce

Ja ro sław Ja wor ski no wym pre ze sem
Ka zi mierz Mi klew ski zre zy gno wał z funk cji po po nad 40 la tach pre ze so wa nia miej sko -gmin nej

or ga ni za cji Stron nic twa. Je go na stęp cą zo stał Ja ro sław Ja wor ski.

Zjazd PSL
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Msza,
se sja, fe styn

2 czerw ca w Uniec ku

Pań stwo Kry sty na i Wła dy sław Osiń scy w oto cze niu ro dzi ny

Wójt gmi ny Ra ciąż Ry szard Gisz czak ude ko ro wał ju bi la tów me da la mi
„Za dłu go let nie po ży cie mał żeń skie”

Wójt gmi ny Ra ciąż Ry szard Gisz czak
i prze wod ni czą cy Ra dy Gmi ny Ra ciąż Ja ro -
sław Ja wor ski za pra sza ją miesz kań ców gmi -
ny na uro czy sto ści ob cho dów 20-le cia gmi ny
Ra ciąż. Bę dą one po łą czo ne z ob cho da -
mi 90-le cia Ochot ni czej Stra ży Po żar nej
w Uniec ku.

Uro czy sto ści obę dą się w so bo tę, 2 czerw ca,
w Uniec ku. O godz. 10 roz pocz nie się msza świę ta
w ko ście le pa ra fial nym pod we zwa niem św. Ja ku ba
Apo sto ła. O godz. 11 za pla no wa no uro czy stą se sję
Ra dy Gmi ny Ra ciąż, któ ra od bę dzie się w sa li
gim na stycz nej Ze spo łu Szkół w Uniec ku.
A o godz. 13 – fe styn na bo isku.

Pół wie ku
ra zem

Pań stwo Kry sty na i Wła dy sław Osiń scy
z Sie ra ko wa świę to wa li 50-le cie po ży cia
mał żeń skie go. Z tej oka zji 17 kwiet nia
w Urzę dzie Gmi ny w Ra cią żu od by ła się
uro czy stość, pod czas któ rej wójt gmi ny Ra -
ciąż Ry szard Gisz czak ude ko ro wał ju bi la -
tów me da la mi „Za dłu go let nie po ży cie mał -
żeń skie”, nada ny mi przez Pre zy den ta RP.

By ły kwia ty, upo min ki, ży cze nia, ra dość
i szczyp ta hu mo ru. Sym pa tycz ną aneg do tę opo -
wie dział do stoj ny ju bi lat. A do ty czy ła ży cia mał -
żeń skie go. Pan Wła dy sław po wie dział, że za raz
na po cząt ku mał żeń stwa umó wi li się z żo ną, iż
wszyst kie de cy zje w spra wach bie żą cych bę dzie
po dej mo wa ła ona, on zaś ogra ni czy się tyl ko
do po dej mo wa nia de cy zji na praw dę waż nych. –
I wie cie co – mó wił ju bi lat – przez te 50 lat nie by -
ło żad nej de cy zji na praw dę waż nej do pod ję cia.

r -r
Fot. ar chi wum Urz´ du Gmi ny w Ra cià ̋ u



W po przed nim nu me rze „Gło su”
in for mo wa li śmy o tym, że Pu blicz ne
Gim na zjum im. św. Sta ni sła wa Kost -
ki w Sta rym Gra le wie ja ko jed no
z nie wie lu w kra ju zo sta ło za kwa li fi -
ko wa ne do pro jek tu e -Aka de mia
Przy szło ści i pro gra mu edu ka cyj ne go
Aka de mia Uczniow ska.

W ra mach pro gra mu edu ka cyj -
ne go Aka de mia Uczniow ska ucznio -
wie kla sy I i II uczest ni czą w szkol -
nych ko łach na uko wych z przed mio -
tów ma te ma tycz no -przy rod ni czych:
fi zy ki, che mii, bio lo gii i ma te ma ty ki.

Pod czas za jęć pro wa dzą eks pe ry -
men ty i ob ser wa cje zwią za ne z pro -
gra mem na ucza nia, gry dy dak tycz -
ne oraz pro jek ty wza jem ne go na -
ucza nia.

Aka de mia Uczniow ska roz -
wi ja w uczniach kry tycz ne my śle -
nie, kre atyw ność, sa mo dziel ność,
przed się bior czość i umie jęt ność
ucze nia się. Uzu peł nie niem szkol -
nych kół na uko wych by ła wy -
ciecz ka do War sza wy, współ fi -
nan so wa na ze środ ków unij nych,

pod czas któ rej gim na zja li ści od wie -
dzi li m. in. Cen trum Na uki Ko per nik.
A swo ją wi zy tę za re je stro wa li
na zdję ciach, które pu bli ku je my.

Fot. A. W.
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Paulina pedałuje na rowerze i obserwuje
pracę swojego szkieletu

Opiekun grupy - tęgi umysł, ma aż 
dwie głowy

Opiekunki uczniów próbowały podnieść 
się wykorzystując maszyny proste, 

ale było trudno

Angelika sprawdza, ile kalorii spali, 
a Konrad z Kamilem jej kibicująUczniowie obserwują bombę wodorową

Wizyta u „Kopernika”
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Cał ko wi tym suk ce sem uczniów gra lew -
skich szkół za koń czył się Po wia to wy Tur -
niej Bez pie czeń stwa w Ru chu Dro go wym,
któ ry od był się 20 kwiet nia w Sta rym Gra -
le wie. Go spo da rze by li fa wo ry ta mi i nie za -
wie dli. Zwy cię ży li za rów no dru ży no wo, jak
i in dy wi du al nie.

Za wo dy od by wa ły się w dwóch ka te go riach:
szkół pod sta wo wych i gim na zjów. W pierw szej wy -
star to wa ło 10 ze spo łów, w dru giej – 9. Oprócz Sta re -
go Gra le wa gmi nę Ra ciąż re pre zen to wa li jesz cze
ucznio wie z Uniec ka i Kraj ko wa.

W czę ści teo re tycz nej uczest ni cy za wo dów roz -
wią zy wa li test ze zna jo mo ści za sad ru chu dro go we go.
W czę ści prak tycz nej mie li za za da nie po ko nać na ro -
we rze tor prze szkód.

Po pod li cze niu punk tów oka za ło się, że wśród

Po wy wie sze niu wy ni ków, każ dy chciał jak naj szyb ciej zo ba czyć, 
któ re miej sce za ję ła je go dru ży na

Dru ży na Pu blicz ne go Gim na zjum w Kraj ko wie za ję ła 6 miej sce

Naj trud niej szym ele men tem ro we ro we go to ru prze szkód by ła tzw. łez ka

Ze spół Szko ły Pod sta wo wej w Uniec ku za jął 5 miej sce Go spo da rze i go ście gra lew skich za wo dów

Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa 

Na Gralewo nie 
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szkół pod sta wo wych, jak i gim na zjów naj lep si oka za -
li się re pre zen tan ci Sta re go Gra le wa. Dru ży na Szko ły
Pod sta wo wej w Sta rym Gra le wie wy stą pi ła w skła -
dzie: Ju lia Dep tu ła, Piotr Pan kow ski, Kry stian No wa -
kow ski; opie kun ka Mał go rza ta Ra ci niew ska. Ze spół
Pu blicz ne go Gim na zjum w Sta rym Gra le wie two rzy -
li: Na ta lia Dep tu ła, Ka mil Droz dow ski, Kon rad Ja siń -
ski; opie kun Ire ne usz Wierz bic ki.

In dy wi du al nie naj lep szy mi za wod ni ka mi tur nie ju
zo sta li re pre zen tan ci gra lew skich ze spo łów: Piotr
Pankowski (szko ły pod sta wo we) i Kon rad Ja siń ski
(gim na zja). 

Ze spół Szko ły Pod sta wo wej w Uniec ku w skła -
dzie Ola Oukal, Agniesz ka Wiel go la ska, Pa tryk Pia -
sec ki (opie kun Je rzy Bo row ski) za jął 5 miej sce, a dru -
ży na Pu blicz ne go Gim na zjum w Kraj ko wie: Mar cin
Mar ko wicz, Da mian Pio trow ski, Ar tur Mrocz kow ski
(opie kun Krzysz tof No wac ki) – 6.

Wszyst kim gra tu lo wa li i na gro dy wrę cza li m. in.
sta ro sta po wia tu płoń skie go Jan Mą czew ski, ko men -
dant po wia to wy po li cji w Płoń sku in spek tor Da riusz
Sa dy, kie row nik cie cha now skiej de le ga tu ry Ma zo -
wiec kie go Ku ra to rium Oświa ty Da riusz Mo sa kow ski,
wójt gmi ny Ra ciąż Ry szard Gisz czak i prze wod ni czą -
cy Ra dy Gmi ny Ra ciąż Ja ro sław Ja wor ski.

Oba ze spo ły ze Sta re go Gra le wa, jak rów nież dru -
ży ny z No we go Mia sta, któ re upla so wa ły się na dru -
gich miej scach, re pre zen to wać bę dą po wiat płoń ski
na za wo dach re jo no wych z udzia łem naj lep szych ze -
spo łów z pię ciu po wia tów. Od bę dą się one 11 ma ja
w Wieczf ni Ko ściel nej (pow. mław ski).

wd

Na gro dy i gra tu la cje za zwy cię stwo in dy wi du al ne od bie ra 
Kon rad Ja siń ski z PG w Sta rym Gra le wie

Gra tu la cje i na gro dy od bie ra re pre zen ta cja gra lew skiej pod sta wów ki

Tur niej pro wa dzi li An na Wierz bic ka i Piotr Dąmbrowski (sędzia główny)

Piotr Pankowski z gra lew skie go ze spo łu od bie ra gra tu la cje od sta ro sty
Ja na Mą czew skie go za zwy cięstw in dy wi du al ne

w Ruchu Drogowym

było mocnych
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Ju lia, Piotr i Ka mil
bez piecz nie do szko ły

Kon kur su „Bez piecz na dro ga do szko ły” or ga ni zu je
od 2002 r. sa mo rząd wo je wódz twa ma zo wiec kie go we współ -
pra cy z Wo je wódz ki mi Ośrod ka mi Ru chu Dro go we go oraz ko -
men dan tem sto łecz ny mi ko men dan tem wo je wódz kim po li cji.
Ce lem przed się wzię cia jest po pra wa bez pie czeń stwa naj młod -
szych, do jeż dża ją cych do szkół na ro we rach oraz na ucze nie
wła ści we go re ago wa nia w nie bez piecz nych sy tu acjach ko mu ni -
ka cyj nych.

W fi na le po wia to wym kon kur su „Bez piecz na dro ga
do szko ły”, któ ry od był się 18 kwiet nia w szko le w So cho ci nie,
uczest ni czy ło 250 uczniów szkół pod sta wo wych i gim na zjum
z te re nu po wia tu płoń skie go. Dzie ci z klas IV -VI szkół pod sta -
wo wych i klas I -II szkół gim na zjal nych, re pre zen tu ją ce dzie sięć
gmin i dwa  mia sta z po wia tu płoń skie go (Płońsk, Ra ciąż, Ba -
bo sze wo, Czer wińsk n/Wi słą, Dzie rząż nia, Na ru sze wo, No we
Mia sto, Jo niec, So cho cin, Za łu ski) wzię ły udział w kon kur sie
wie dzy o bez pie czeń stwie w ru chu dro go wym. Naj lep szy mi za -
wod ni ka mi tur nie ju zo sta li: w ka te go rii szkół pod sta wo wych
Ju lia Dep tu ła i Piotr Pan kow ski z gmi ny Ra ciąż (szko ła w Gra -
le wie), a w ka te go rii gim na zjum Kin ga Ma li now ska z gmi ny
No we Mia sto i Ka mil Droz dow ski z gmi ny Ra ciąż (szko ła
w Gra le wie).

Fot. ar chi wum PZS SiP w So cho ci nie

Gim na zja li ści
prze eg za mi no wa ni

Przez trzy dni ostat nie go ty go dnia kwiet nia ucznio wie
trze cich klas gim na zjal nych w ca łej Pol sce zda wa li eg za min
z wie dzy na by tej w cią gu trzech lat na uki w szko le. 

W tym ro ku do eg za mi nu gim na zjal ne go przy stą pi ło 143
uczniów z gmi ny Ra ciąż uczęsz cza ją cych do gim na zjów
w Gra le wie, Ko zie bro dach, Kraj ko wie, Uniec ku i Ra cią żu.

23 kwiet nia roz wią zy wa li za da nia hu ma ni stycz ne, 24
kwiet nia bo ry ka li się z te stem z na uk przy rod ni czych (che mia,
fi zy ka, bio lo gia, geo gra fia) oraz z za da nia mi ma te ma tycz ny mi,
a 25 kwiet nia zda wa li eg za min z ję zy ka ob ce go, w przy pad ku
gim na zja li stów z gmi ny Ra ciąż był nim ję zyk an giel ski.

No wo ścią w te go rocz nych te stach by ło uwzględ nie nie
w czę ści hu ma ni stycz nej za dań z hi sto rii i wie dzy o spo łe czeń -
stwie.

Wy ni ki eg za mi nu nie ma ją wpły wu na pro mo cję ucznia,
ale bra ne są pod uwa gę przy na bo rze do szkół śred nich. Za tem
war to się sta rać, że by mieć do bry wy nik.

Pra ce uczniów tra fi ły do Okrę go wej Ko mi sji Eg za mi na -
cyj nej, któ ra oce ni po praw ność roz wią za nia za dań przez
uczniów. Wy ni ki te go rocz ne go eg za mi nu bę dą zna ne oko ło po -
ło wy czerw ca.

Przy oka zji przy po mnij my wy ni ki eg za mi nu gim na zjal ne -
go z ubie głe go ro ku. I tak z czę ści hu ma ni stycz nej śred nia ilość
punk tów uzy ska nych przez gim na zja li stę uczęsz cza ją ce go
do szko ły w gmi nie Ra ciąż wy nio sła 23,21 pkt (po wiat płoń -
ski – 24,87; wo je wódz two ma zo wiec kie – 27,33; kraj – 25,31).
Z czę ści ma te ma tycz na -przy rod ni czej – 22,02 pkt (po -
wiat – 22,36; wo je wódz two – 24,50; kraj – 23,68). Z ję zy ka ob -
ce go – 20,29 (po wiat – 24,66; wo je wódz two – 28,78;
kraj – 28,28). Mak sy mal nie moż na by ło zdo być 50 punk tów
z każ dej czę ści eg za mi nu. Jak bę dzie w tym ro ku – prze ko na -
my się w czerw cu.

r -r

Pa so wa nie na czy tel ni ka
Po raz trze ci w bi blio te ce szkol nej w Kraj ko wie od -

by ło się pa so wa nie uczniów z kla sy pierw szej na czy tel -
ni ków. W po czet czy tel ni ków wstą pi ło 15 dzie ci. Pa so wa -
nia do ko nał sam dy rek tor szko ły Piotr Ka sic ki. 

Na zdję ciu or ga ni za to rzy i lau re aci 

Fot. ar chi wum szko ∏y w Kraj ko wie
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Cia stecz ka pysz ne,
że aż pal ce li zać

W ory gi nal ny spo sób po wi ta ły
wio snę przed szko la ki w Kraj ko wie.
Pod opie ką pa ni Mał go rza ty Grze -
lak urzą dzi ły w kla sie cu kier nię,
wcie la jąc się w ro le cu kier ni ków.
Cia sto le pi ły nie tyl ko dziew czyn ki,
tak że chłop cy, co wi dać na zdję -
ciach. Szło im to zręcz nie i cia stecz -
ka róż nych kształ tów nie ba wem
zna la zły się w pie kar ni ku. A po tem
po zo sta ło już cier pli wie cze kać, aż
się upie ką. War to by ło wy ka zać się

cier pli wo ścią, bo cia stecz ka by ły sma ko wi te. Szyb ko
znik nę ły, za nim zdą ży ły jesz cze osty gnąć na do bre. Oj,
chy ba za ję cia cu kier ni cze trze ba bę dzie po wtó rzyć.

Fot. ar chi wum szko ∏y w Kraj ko wie
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Pa tryk Ba czew ski i Piotr
Bloch to zdo byw cy go li dla Ju -
trzen ki w me czu z Or lę ta mi Ba -
bo sze wo, któ ry od był się 22
kwiet nia w Uniec ku. Pierw szy
dał go spo da rzom pro wa dze nie
po pierw szej po ło wie, dru -
gi – trzy punk ty.

Ale zwy cię stwo nie przy szło ła -
two. Or lę ta Ba bo sze wo to trud ny
prze ciw nik, któ ry ła two się nie pod -
da je, co udo wod nił w dru giej po ło wie
spo tka nia.

Za koń czo na jed no bram ko wym
pro wa dze niem pierw sza część spo -

tka nia na le ża ła do go spo da rzy nie
tyl ko w wy mia rze bram ko wym. Ju -
trzen ka mia ła też prze wa gę optycz ną
i wię cej sy tu acji strze lec kich, ale
skoń czy ło się na jed nym go lu.

W dru giej po ło wie go ście za czę -
li co raz śmie lej i groź niej ata ko wać.
Uzy ska li prze wa gę. Go spo da rze z ko -

lei nie po rad nie ata ko wa li, a obro na
nie mal cią gle mu sia ła od pie rać ro -
sną cy na pór Or ląt. I ta ka tak ty ka mu -
sia ła się ze mścić. Dą żą cy do re mi su
go ście osią gnę li swój cel i na kwa -
drans przed koń cem mecz prak tycz -
nie za czął się od no wa. Ostat nie mi -
nu ty na le ża ły jed nak do go spo da rzy.
So lo wą i sku tecz ną ak cją po pi sał się
Piotr Bloch. Od waż nie po pę dził z pił -
ką na bram kę prze ciw ni ka i gdy zna -
lazł się w le wym ro gu po la kar ne go,
ude rzył moc no i cel nie. Pił ka za trze -
po ta ła w siat ce. I ta ki re zul tat utrzy -
mał się do koń ca me czu.

Nie ste ty, nie oby ło się bez in cy -

den tów. W dru giej po ło wie
na bo isko po le cia ła pło ną ca
ra ca, na szczę ście nie wy -
rzą dzi ła ni ko mu krzyw dy
i szyb ko zo sta ła od rzu co na
przez pił ka rza. A po spo -
tka niu, mię dzy sa mo cho da -
mi za par ko wa ny mi w oko li -

cach bra my wjaz do wej, do szło
do awan tu ry mię dzy zwo len ni ka mi
obu dru żyn. W stu dze nie emo cji i roz -
dzie la nie na past ni ków za an ga żo wa li
się pił ka rze i dzia ła cze jed ne go i dru -
gie go ze spo łu. Sę dzia me czu opi sał
zaj ście w pro to kó le, któ ry tra fił do
Cie cha now sko -Ostro łęc kie go Okrę -
go we go Związ ku Pił ki Noż nej, pro -
wa dzą ce go roz gryw ki w tej gru pie
kla sy A. 

Po 18 ko lej kach Ju trzen ka
Unieck jest na 9 miej scu w ta be li
z do rob kiem 22 punk tów.

wd

Na stronie obok fotoreportaż z meczu.

Trud ne zwy cię stwo, awan tu ra po me czu
Ju trzen ka Unieck –  Or lę ta Ba bo sze wo 2: 1 (1: 0)

Skład Ju trzen ki na mecz z Or lę ta mi: Pa tryk Ko cięc ki, Mi chał Łu gow ski, Mar cin Mar ci niak, Łu kasz Lu biń ski, Da wid Se we ryn, Ja -
nusz Pa jew ski, Pa weł Bo rzy kow ski, Da wid Bloch, Pa tryk Ba czew ski, Prze my sław Or łow ski, Ma riusz Bo rzy kow ski, Ra fał Pusz ka rew,

Pa weł Do bies, Bla żej Nie dział kow ski, An drzej Wi śniew ski, Ra fał Wi śniew ski, Piotr Bloch; tre ner – Sła wo mir Jóź wiak
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