
Chleba naszego powszedniego...
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,
mi ały 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. Na -
to miast ty dzień
wcze śniej w Kraj -
ko wie od by ły się
do żyn ki pa ra fial ne.
We wnątrz nu me ru
re la cjo nu je my te
wy da rze nia.

Znów rozbrzmiewa
szkolny dzwonek

O rozpoczęciu nowego roku w szkołach gminy
Raciąż informujemy na str. 4-5

Po raż ka na in au gu ra cję

Nie uda ła się Ju trzen ce in au -
gu ra cja roz gry wek w pił kar skiej
kla sie A przed wła sną pu blicz no -
ścią, Mi mo iż wy stę po wa ła w ro li
fa wo ry ta, prze gra ła z dru ży ną
GKS Strze go wo 0:1. Wy mow -

nym ko men ta rzem jest wy raz twa rzy opusz cza ją ce go bo isko
po me czu gra ją ce go tre ne ra uniec kie go ze spo łu Sła wo mi ra
Jóź wia ka (patrz zdję cie).

Wi´cej na str. 11 i 12
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70 lat te mu
W po bli żu ko ścio ła w Gra le wie znaj du je się po mnik „PA -

MIĘ CI PO MOR DO WA NYCH PRZEZ OPRAW CÓW HI -
TLE ROW SKICH W RO KU 1943”. Stoi w miej scu pu blicz nej

eg ze ku cji dzie się ciu miesz kań ców po wia tu płoń skie go, któ rzy
zo sta li po wie sze ni na oczach gra le wian. Spo czy wa ją w zbio ro -
wej mo gi le na cmen ta rzu. 

Nie daw no sta ra niem władz gmi ny Ra ciąż po mnik zo stał
od no wio ny, a ro sną ce obok drze wa – wy cię to, gdyż za gra ża ły
po stu men to wi.

Urząd Gminy Raciąż informuje, 
że mieszkańcy gminy będą mogli nabyć worki

do selektywnego zbierania odpadów komunalnych
(szkła) od przedsiębiorstwa odbierającego odpady

komunalne z terenu gminy, za pośrednictwem 
urzędu gminy tj. w kasie urzędu 
(pokój nr. 15), lub u sołtysów.

Te atral ny
suk ces
Ze spół te atral ny

Le gen da rium z Ko -
zie bród zdo był I na -
gro dę na XXI Mię -
dzy na ro do wym Fe sti -
wa lu Te atral nym
DIO NI ZJE '2013,
któ ry od był się w Cie -
cha no wie. Za pre zen -
to wał spek takl „Wie -
czór z Cze cho -
wem – Oświad czy -
ny”. W ro li głów nej
wy stą pi ła An na Mi ka
(na zdję ciu).

Zło te go dy
Pań stwo Da nu ta i Zyg munt Ry chliń scy z Kraj ko wa

(na zdję ciu z wój tem gmi ny Ry szar dem Gisz cza kiem) prze ży li
ra zem 50 lat. Z tej oka zji wójt wrę czył im uro czy ście me da le
nada ne przez pre zy den ta RP. 

Fot. ar chi wum UG

Wy bo ry uzu peł nia jà ce

Wy grał An drzej Kor dal ski
W wy bo rach uzu peł nia ją cych, któ re od by ły się 11 sierp -

nia, naj wię cej gło sów uzy skał An drzej Kor dal ski z Sie ra ko wa.
Po za nim o man dat rad ne go ubie ga ło się jesz cze tro je kan dy -
da tów.

W gło so wa niu wzię ło udział 355 wy bor ców spo śród 1870
upraw nio nych. Fre kwen cja wy nio sła 17,91 proc. Po szcze gól ni
kan dy da ci otrzy ma li na stę pu ją cą licz bę gło sów:

Bo że na Król 86
Lu cjan Ku char ki 37
An drzej Kor dal ski 107
Agniesz ka Ła da 102



W tym ro ku na gmin ne dro gi tra fi ok. 3 tys. me trów sze -
ścien nych żwi ru. Za kres do żwi ro wa nia jest mniej szy niż
w ubie głym ro ku. Po wód – skrom niej sze środ ki prze ka za ne
na ten cel przez so łec twa. A skrom niej sze dla te go, iż więk -
szość z nich doło ży ła się do za ku pu przez gmi nę cią gni ka
i sprzę tu to wa rzy szą ce go.

r -r

Żwir na dro gach
W tym ro ku do żwi ro wa niem ob ję to dro gi w 20 so łec twach

gmi ny Ra ciąż. W tych, któ re prze zna czy ły na ten cel pie nią dze
z fun du szu so łec kie go. W su mie jest to 87 tys. zł, do któ rych gmi -
na – jak in for mu je wójt Ry szard Gisz czak, do ło ży ok. 50 tys. zł. 
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Gminne widoki

To rów nież oka za ły bu dy nek, ale nie gmi ny Ra ciąż, lecz
Ban ku Spół dziel cze go w Ra cią żu, któ ry w tro sce o klien tów
i ja kość świad czo nych usług wy bu do wał w Uniec ku no wo cze -
sny punkt ob słu gi klien ta. Po my ślał też o za in sta lo wa niu ban -
ko ma tu

Oka za le pre zen tu je się zmo der ni zo wa ny przez gmi nę Ra -
ciąż bu dy nek ośrod ka zdro wia w Uniec ku. Jak już in for mo wa -
li śmy, in spek tor nad zo ru bu dow la ne go ode brał obiekt, dzię ki
cze mu przy chod nia le kar ska mo gła wpro wa dzić się do wy re -
mon to wa nych po miesz czeń. A co za obiekt „wy rósł” obok
ośrod ka?

Otwar to je w ostat nią nie dzie lę sierp nia. By ło roz ryw ko -
wo i spor to wo. W ruch po szedł grill. Ale naj pierw ro ze gra no
mecz pił kar ski: star si kon tra mło dzi. Wy nik kom pro mi so wy,
czy li re mis 3:3.

Bo isko po wsta ło dzię ki wo li miesz kań ców, któ rzy po sta -
no wi li na ten cel prze zna czyć pie nią dze z fun du szu so łec kie go.
Z po mo cą przy szła gmi na. I tak oto w Sie ra ko wie jest już gdzie
ha ra tać w ga łę. Trze ba jesz cze tyl ko do koń czyć ogro dze nie, ale
to tyl ko kwe stia cza su.

r -r

Po imprezie trzeba było posprzątaćNa zdjęciach dożwirowywanie dróg w Kaczorowach

W Sierakowie jest boisko
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Wy praw ka szkol na 2013/2014

W Zespole Szkół w Gralewie nowy rok szkolny rozpoczęło 240 uczniów, 
których w imieniu grona nauczycielskiego powitał dyrektor szkoły Krzysztof Borkowski

Fot. archiwum szkoły

W ro ku szkol nym 2013/21014 pro gra mem „Wy -
praw ka szkol na” ob ję ci są ucznio wie roz po czy na ją cy we
wrze śniu na ukę w kla sach I -III i kla sie V szko ły pod sta -
wo wej, a tak że w kla sie II szko ły po nad gim na zjal nej.
Pro gra mem ob ję te są dzie ci i mło dzież uczą cy się zgod -
nie z no wą pod sta wą pro gra mo wą oraz ucznio wie klas
naj młod szych – I -III szkół pod sta wo wych. 

Dla uczniów klas I szko ły pod sta wo wej do chód
na oso bę w ro dzi nie nie mo że prze kro czyć kwo ty 539 zł
net to na oso bę w ro dzi nie (kry te rium okre ślo ne w usta -
wie o świad cze niach ro dzin nych), na to miast dla uczniów
po zo sta łych klas ob ję tych pro gra mem jest to do chód nie -
prze kra cza ją cy 456 zł net to na oso bę w ro dzi nie (kry te -
rium okre ślo ne w usta wie o po mo cy spo łecz nej). 

Do dat ko wo 5 proc. uczniów z klas ob ję tych pro gra -
mem, po cho dzą cych z ro dzin w któ rych do chód na oso bę
w ro dzi nie prze kra cza ww. kry te ria do cho do we mo że
otrzy mać wy praw kę szkol ną w przy pad kach, gdy w ro dzi -
nie wy stę pu ją: bez ro bo cie, al ko ho lizm, cięż ka lub dłu go -
trwa ła cho ro ba, nie peł no spraw ność, wie lo dziet ność. Wów -
czas do wnio sku ro dzic po wi nien do łą czyć uza sad nie nie. 

W 2013 r. pro gra mem bę dą ob ję ci tak że ucznio wie
sła bo wi dzą cy, nie sły szą cy, z upo śle dze niem umy sło wym
w stop niu lek kim, umiar ko wa nym lub znacz nym oraz
ucznio wie z nie peł no spraw no ścia mi sprzę żo ny mi,
w przy pad ku gdy jed ną z nie peł no spraw no ści jest nie peł -
no spraw ność wy mie nio na wy żej, po sia da ją cy orze cze nie

o po trze bie kształ ce nia spe cjal ne go, uczęsz cza ją cy w ro -
ku szkol nym 2013/2014 do szkół dla dzie ci i mło dzie -
ży – pod sta wo wych, gim na zjów i po nad gim na zjal nych. 

Ucznio wie nie peł no spraw ni, o któ rych mo wa po wy -
żej, po sia da ją cy orze cze nie o po trze bie kształ ce nia spe -
cjal ne go ma ją pra wo ubie gać się o do fi nan so wa nie
w pro gra mie „Wy praw ka szkol na” bez wzglę du na do -
chód, na jed ne go człon ka ro dzi ny. Za miast za świad czeń
o wy so ko ści do cho dów na le ży do łą czyć ko pie orze cze nia
o po trze bie kształ ce nia spe cjal ne go wy da ne go przez pu -
blicz ną po rad nię psy cho lo gicz no -pe da go gicz na, w tym
po rad nię spe cja li stycz ną.

Do fi nan so wa nie za ku pu pod ręcz ni ków w 2013 r. bę -
dzie wy no sić: 
dla klas I – III – do kwo ty 225,00 zł 
dla kla sy V – do kwo ty 325,00 zł
dla kla sy II za sad ni czej szko ły za wo do wej – do kwo -

ty 390,00 zł
dla kla sy II szko ły po nad gim na zjal nej (LO, tech ni -

kum) – do kwo ty 445,00 zł.
Dy rek tor szko ły zwra ca ro dzi com uczniów koszt za -

ku pu pod ręcz ni ków po przed ło że niu do wo du za ku pu,
do wy so ko ści war to ści po mo cy ww. wy mie nio nej.

W 2012 r. do fi nan so wa nie do za ku pu pod ręcz ni ków
w Gmi nie Ra ciąż otrzy ma ło 97 uczniów łącz nie na kwo -
tę 18.413,30 zł.

Biu ro Ob s∏u gi Szkó∏ Sa mo rzà do wych
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Początek roku

Rekrutacja

W Zespole Szkół w Krajkowie nowy rok szkolny rozpoczęło 164 uczniów, 
których w imieniu kadry pedagogicznej uroczyście powitał dyrektor szkoły Piotr Kasicki

Fot. Sławomir Trojanowski

W Ko zie bro dach
No wy rok szkol ny w Ze spo le Szkół w Ko zie bro dach

roz po czę ło 257 uczniów oraz 29 na uczy cie li. Dy rek tor
szko ły Mał go rza ta Środ kow ska, na wią zu jąc do słów pa -
tro na pla ców ki Wła dy sła wa Sta ni sła wa Rey mon ta, któ ry
kie dyś po wie dział, że „Wszyst kie go moż na do ko nać do -
pó ty, do pó ki są ma rze nia”, pod kre śli ła, że każ dy, je śli po -
tra fi o czymś ma rzyć, po tra fi tak że te go do ko nać.

– Przed ca łą spo łecz no ścią szkol ną 10 mie się cy na re -
ali za cję pra gnień, po sta no wień, ocze ki wań i ma rzeń.
U pro gu no we go ro ku szkol ne go za wsze po zo sta je my z tą
pro stą wia rą na ich speł nie nie. Ra dość, wy trwa łość, od -
po wie dzial ność za wła sną pra cę, do broć i mą drość niech
nam to wa rzy szy na co dzień, a no wy rok szkol ny upły nie
w do brej at mos fe rze – jaki mi ży cze nia mi pa ni dy rek tor
do ko na ła otwar cia no we go ro ku szkol ne go 2013/14.

(zsk)
W Uniec ku

Ucznio wie, na uczy cie le, ro dzi ce i pra cow ni cy Ze spo -
łu Szkół w Uniec ku roz po czę li rok szkol ny od uczest nic -
twa we mszy św. od pra wio nej w ko ście le pa ra fial nym.
Na stęp nie wszy scy spo tka li się przed po mni kiem bo ha te -
rów po le głych za Oj czy znę. Po od śpie wa niu hym nu na ro -
do we go pro boszcz pa ra fii Woj ciech Iwa now ski za ini cjo -
wał mo dli twę za po le głych.

Póź niej Ma rian na Krze miń ska przed sta wi ła rys hi sto -
rycz ny do ty czą cy na pa ści Nie miec hi tle row skich i so -
wiec kiej Ro sji na Pol skę, prze bie gu II woj ny świa to wej
i jej wpły wu na póź niej sze wy da rze nia na świe cie.

Bo ha te rom, któ rzy od da li ży cie za Oj czy znę po świę -
co ne by ły wier sze „Spo tka łam star ca”, „Oni wal czy li”,
„Mo dli twa Sza rych Sze re gów” wy re cy to wa ne przez
uczen ni ce kl. VI szko ły pod sta wo wej oraz I i III gim na -
zjum.

Na stęp nie dy rek tor szko ły An na Ossow ska przy po -
mnia ła ze bra nym o wiel kim po świę ce niu na szych dziad -
ków i oj ców, któ rzy wy wal czy li nam wol ność. Po dzię ko -
wa ła na uczy cie lom i uczniom za przy go to wa nie wzru sza -
ją ce go ape lu.

Po czę ści ofi cjal nej na sa li gim na stycz nej na uczy cie -
le wraz ze swo imi wy cho wan ka mi uda li się do klas.

(zsu)

W związ ku z no wym ro kiem szkol nym 2013/2014
wzna wia my re kru ta cję dzie ci w wie ku od 3 do 5 lat z te -
re nu gmi ny Ra ciąż do punk tów przed szkol nych.

W tym ce lu na le ży:
– wy peł nić for mu larz zgło sze nia dziec ka do punk tu

przed szkol ne go
– wy peł nić de kla ra cję uczest nic twa w pro jek cie
– zło żyć oświad cze nie uczest ni ka pro jek tu o wy ra że -

niu zgo dy na prze twa rza nie da nych oso bo wych
W/w do ku men ty moż na uzy skać w biu rze pro jek -

tu – Urząd Gmi ny w Ra cią żu, pok. nr 4 lub w punk tach
przed szkol nych.

Pro jekt „Suk ces za czy na się w przed szko lu” współ fi nan so wa ny
przez Unię Eu ro pej ską w ra mach Eu ro pej skie go Fun du szu Spo łecz ne go
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Koziebrodach
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Do żyn ki 
w Ko zie bro dach

i Kraj ko wie
8 wrze śnia, jak co ro ku, do sank tu arium

ma ryj ne go w Ko zie bro dach przy by li wier ni
z oko licz nych pa ra fii. By li wśród nich piel -
grzy mi z pa ra fii obej mu ją cych gmi nę Ra ciąż.
Te go dnia od wie ków od by wa ją się tu uro czy -
sto ści świę ta Na ro dze nia Naj święt szej Ma ryi
Pan ny, zwa ne go w tra dy cji lu do wej świę tem
Mat ki Bo skiej Siew nej.

Uro czy stość 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. Po czym uda wa li się na plac przed ko ścio -
łem, gdzie od by ło się uro czy ste na bo żeń stwo
od pu sto we, pod czas któ re go wier ni za nie śli
do oł ta rza da ry, wśród nich chleb wy pie czo ny
z te go rocz nych zbio rów.

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. Co ro ku ro lę go -
spo da rza bie rze na sie bie in na wieś. Tym ra zem
by ła to nie wiel ka wio ska Kraj ko wo – Bud ki.
Z niej też po cho dzi li sta ro sto wie: Bar ba ra Dro -
biń ska i Je rzy Mać kie wicz. 

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, oraz mło dzież z ko szem wy peł nio -
nym wa rzy wa mi i owo ca mi.

Ksiądz pro boszcz spra wo wał uro czy stą
mszę świę tą wraz z księ dzem Jó ze fem Stę piń -
skim, po cho dzą cym z tych stron mi sjo na rzem,
na co dzień spra wu ją cym po słu gę dusz pa ster -
ską w Bra zy lii, a obec nym w Pol sce na urlo pie.

W trak cie na bo żeń stwa ks. Zbi gniew Klu -
ba wy gło sił ka za nie, w któ rym pod kre ślił ro lę
i zna cze nie rol ni ków oraz po świę cił da ry zie -
mi. 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.

Fo to re por taż z uro czy sto ści w Ko zie bro -
dach pu bli ku je my na str. 6-7, a z do ży nek pa ra -
fial nych w Kraj ko wie – na str. 9

r -r

Przedszkole

Pro jekt „Suk ces za czy na się w przed szko lu” współ fi nan so wa ny
przez Unię Eu ro pej ską w ra mach Eu ro pej skie go Fun du szu Spo łecz ne go

Edu ka cję w Ośrod ku Edu ka cji Przed szkol nej w Sta rym Gra le -
wie roz po czę ły naj młod sze dzie ci. Ada pta cja no wych przed szko la -
ków prze bie gła spo koj nie. Dzie ci chęt nie zo sta wa ły w przed szko lu,
ba wi ły się, a tak że uczy ły. W pierw szym ty go dniu przed szko la ki
po zna ły szko łę oraz jej po miesz cze nia, uda ły się też na spa cer
po oko li cy. Chęt nie ba wi ły się za baw ka mi. Wy ko ny wa ły też swo je
pierw sze pra ce pla stycz ne.

Mar le na Jan kow ska
Wy cho waw ca OEP w Sta rym Gra le wie
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Zna my już wy ni ki eg za mi nów za wo do wych w Ze spo le Szkół
Spo łecz ne go To wa rzy stwa Oświa to we go w Ra cią żu w ro ku szkol -
nym 2012/13. w skład, któ re go wcho dzi Pu blicz na Szko ła Po li ce -
al na. Zda wal ność eg za mi nów po twier dza ją cy kwa li fi ka cje za wo -
do we w se sji let niej by ła re we la cyj na.

Wy ni ki eg za mi nów:
tech nik agro biz ne su –  100% 
tech nik me cha nik – 100%. 
tech nik in for ma tyk – 77,78%, 
Ogól na zda wal ność eg za mi nu po twier dza ją ce go kwa li fi ka cje

za wo do we – w se sji let niej 2013 w Pu blicz nej Szko le Po li ce al nej
w Ra cią żu wy nio sła 94,44% Do eg za mi nu przy stą pi ło 37 ab sol -
wen tów na szej szko ły.

Naj lep sze wy ni ki z 22 osób zda ją cych eg za min za wo do wy
na kie run ku tech nik agro biz ne su osią gnę li:
Sa dec ka Pa try cja Ol ga – 89,3% (etap pi sem ny część pierw -
sza 90%. część dru ga 80%, etap prak tycz ny 98%)
Sa dec ka Ali cja – 89,3%(etap pi sem ny część pierw sza 94%, część
dru ga 75%, etap prak tycz ny 99%)
Ko sow ski Krzysz tof – 88,7% (etap pi sem ny część pierw sza 92%,
część dru ga 80%, etap prak tycz ny 94%)
Sa dec ka Mo ni ka Ma ria – 88,7% (etap pi sem ny część pierw -
sza 88%, część dru ga 80%, etap prak tycz ny 98%)
Pu rzyc ki Pa weł – 87%
Wię cław Pa weł – 87%
Ba rań ska Mag da le na Li dia – 86,3%(etap pi sem ny część pierw -
sza 94%, część dru ga 65%, etap prak tycz ny 100%, po raz pierw -

szy w hi sto rii na szej
szko ły słu chacz ka
osią gnę ła 100%
punk tów z eg za mi -
nu prak tycz ne go)

Naj lep sze wy -
ni ki na kie run ku
tech nik me cha nik

Rewelacyjne wyniki egzaminów zawodowych
osią gnę li:
Sa wic ki Krzysz tof – 80,3% (etap pi sem ny część pierw sza 94%,
część dru ga 75%, etap prak tycz ny 99%)
No wic ki Piotr – 73,7%
No wa czew ski Mar cin – 71%
Kło szew ski To masz Ro man – 71%

Naj lep sze wy ni ki na kie run ku tech nik in for ma tyk osią gnę li:
My sia kow ski Ka mil – 85,7%(etap pi sem ny część pierw sza 72%,
część dru ga 85%, etap prak tycz ny 100% po raz dru gi w hi sto rii na -
szej szko ły słu chacz osią gnął 100% punk tów z eg za mi nu prak -
tycz ne go)
Dro gosz Ma riusz 84,3%
Dal kie wicz Krzysz tof Ge rard – 82%
Ko mo row ska An na – 77,7%
Kaw ka Mo ni ka Iza be la – 74,7%

W ro ku szkol nym 2012/2013 po raz pierw szy w na szej szko -
le zgod nie z no wy mi prze pi sa mi prze pro wa dzo no eg za min po -
twier dza ją cy kwa li fi ka cje w za wo dzie – tech nik tu ry sty ki wiej -
skiej  - kwa li fi ka cja - T. 7 Pro wa dze nie dzia łal no ści tu ry stycz nej
na ob sza rach wiej skich, we dług no wej pod sta wy pro gra mo wej.

Naj lep sze wy ni ki z no we go eg za mi nu po twier dza ją ce go
kwa li fi ka cje w za wo dzie tech nik tu ry sty ki wiej skiej osią gnę li:
Je żew ski Krzysz tof Woj ciech – 90%(etap pi sem ny 80%, etap
prak tycz ny 100% po raz trze ci w hi sto rii na szej szko ły słu chacz
osią gnął 100% punk tów z eg za mi nu prak tycz ne go)
Bą czek Jo an na – 86,5%(etap pi sem ny 80%, etap prak tycz ny 93%)
Kru szew ska Elż bie ta – 86,5%(etap pi sem ny 73%, etap prak tycz -
ny 100% po raz czwar ty w hi sto rii na szej szko ły słu chacz ka osią -
gnę ła 100% punk tów z eg za mi nu prak tycz ne go)
Ma tu sie wicz Ka ta rzy na Ane ta – 85%
Sa wic ka Re na ta Bar ba ra – 82,5%

Wszyst kim ser decz nie gra tu lu je my i ży czy my suk ce sów
w dal szym ży ciu za wo do wym. Są to naj lep sze wy ni ki w hi sto rii
Pu blicz nej Szko ły Po li ce al nej w Ra cią żu i jed ne z naj lep szych wy -
ni ków w wo je wódz twie ma zo wiec kim. 

An drzej Ni ziel ski – dy rek tor szko∏

Po ra˝ ka na in au gu ra cj´
Nie uda ła się Ju trzen ce in au gu ra cja roz gry wek

w pił kar skiej kla sie A przed wła sną pu blicz no ścią,
Mi mo iż wy stę po wa ła w ro li fa wo ry ta, prze gra ła
z dru ży ną GKS Strze go wo 0: 1.

Nie licz ni ki bi ce Ju trzen ki, przy by li na mecz,
a tak że sa mi za wod ni cy oraz ich gra ją cy tre ner Sła wo -
mir Jóź wiak i no wy pre zes klu bu Zbi gniew Gra le wicz
li czy li na zwy cię stwo. A po wo dy ku te mu by ły oczy -
wi ste.

Uniec ki ze spół wy grał wszyst kie spo tka nia spa -
rin go we, nie któ re bar dzo wy so ko, w tym tak że z nie -
dziel nym (1 wrze śnia) prze ciw ni kiem – GKS Strze -
go wo. Po za tym zwy cię żył w pierw szym me czu roz -
gry wek kla sy A i to na wy jeź dzie z Wkrą An dzin 4: 3.

Jed nak 1 wrze śnia Ju trzen ka za pre zen to wa ła sła -
by fut bol. Ak cje dru ży ny się nie kle iły, go ście z ko lei
po czy na li so bie śmia ło i w efek cie w II po ło wie zdo -
by li go la. Jed no bram ko we pro wa dze nie utrzy ma li
do koń ca me czu, mi mo że przez więk szą część dru -
giej po ło wy gra li w dzie siąt kę, gdyż je den z za wod ni -
ków GKS Strze go wo otrzy mał czer wo ną kart kę
(na str. 12 fo to re por taż z te go me czu).

Wpraw dzie to do pie ro po czą tek roz gry wek
i wszyst ko jesz cze mo że się zda rzyć, ale ko lej ny wy -
stęp Ju trzen ki też nie na pa wa. W trze ciej ko lej ce
uniec ki ze spół prze grał w Kow na tach Żę do wych
aż 1: 4 i po tym spo tka niu w staw ce 14 dru żyn zajm -
jo wał 11 miej sce w ta be li kla sy A.

r -r

Praw nik po ra dzi
Urząd Gmi ny Ra ciąż in for mu je, że 18 wrze śnia (śro da) w go dzi nach

od 8.00 do 11.30 w sie dzi bie Urzę du Gmi ny (sa la kon fe ren cyj na) bez płat nie bę -
dzie peł nił dy żur praw nik z Punk tu Po rad Praw nych i Oby wa tel skich w Płoń sku.

„Ra zem bez piecz niej” 
Sa mo rzą dy oraz or ga ni za cje po żyt ku pu blicz ne go mo gą otrzy mać do fi -

nan so wa nie w ra mach rzą do we go pro gra mu ogra ni cza nia prze stęp czo ści i aspo -
łecz nych za cho wań „Ra zem bez piecz niej”. Łącz na kwo ta rzą do we go wspar cia
wy nie sie w ca łym kra ju 3 mln zł. Ter min skła da nia wnio sków mi ja 31 paź dzier -
ni ka. W ubie głym ro ku z Ma zow sza za kwa li fi ko wa no pro jek ty gmin Ka łu szyn
i Brwi nów oraz Związ ku Ochot ni czych Stra ży Po żar nych RP wo je wódz twa ma -
zo wiec kie go, któ rych łącz na kwo ta do fi nan so wa nia wy nio sła 278 tys. zł.  

Do ta cję moż na otrzy mać na pro jek ty w ob sza rach: bez pie czeń stwo w miej -
scach pu blicz nych i miej scu za miesz ka nia, prze moc w ro dzi nie, bez pie czeń stwo
w szko le, bez pie czeń stwo w środ kach ko mu ni ka cji pu blicz nej, bez pie czeń stwo
w ru chu dro go wym, bez pie czeń stwo w dzia łal no ści go spo dar czej oraz ochro -
na dzie dzic twa na ro do we go. Kwo ta do fi nan so wa nia nie mo że prze kro czyć 100
tys. zł. Wkład wła sny po wi nien sta no wić do 30 proc. war to ści pro jek tu. 

Ofer ty, do 31 paź dzier ni ka 2013 r. (de cy du je da ta wpły wu), na le ży prze sy -
łać pocz tą do Wy dzia łu Bez pie czeń stwa i Za rzą dza nia Kry zy so we go Ma zo -
wiec kie go Urzę du Wo je wódz kie go (pl. Ban ko wy 3/5, 00-950 War sza wa) z do -
pi skiem „Ra zem bez piecz niej” lub skła dać oso bi ście w se kre ta ria cie Wy dzia łu
(po kój 535). Do ku men ta cję na le ży zło żyć w trzech eg zem pla rzach oraz w wer -
sji elek tro nicz nej (pły ta CD). Wnio sek o do fi nan so wa nie pro jek tu znaj du je się
na stro nie www.ma zo wiec kie.pl pod ba ne rem „Ra zem bez piecz niej”.

IB

Spro sto wa nie
W po przed ni nu me rze „GR” za mie ści li śmy da ne do ty czą ce licz by lud no -

ści w gmi nie Ra ciąż myl nie po da jąc, iż przed sta wia my go w po dzia le na so łec -
twa, gdy tym cza sem był to po dział na miej sco wo ści. So łectw w gmi nie Ra ciąż
nie przy by ło, na dal jest ich 53. Za po mył kę prze pra sza my.

Re dak cja
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Jutrzenka Unieck – GKS Strzegowo 0:1


