
Z Krajkowiakami i prezesem
Zgod nie z za po wie dzią

ten nu mer „GR” jest nie mal
w ca ło ści oświa to wy, bo po -
świę co ny wy da rze niom
w szko łach w gmi nie Ra ciąż.
Pre zen tu je my w nim też
uczniów klas pierw szych
(szkół pod sta wo wych i gim -
na zjów).

Na zdję ciu pre zes Sto wa -
rzy sze nia Lu do we go So na dr
Le onard Mi lew ski ob da ro wu -
je Kraj ko wia ków w po dzię ce
za ich wy stęp na do żyn kach
zor ga ni zo wa nych przez to sto -
wa rzy sze nie w No wym Mie -
ście. Le onard Mi lew ski go ścił
w szko le Kraj ko wie i uczest -
ni czył w uro czy sto ściach
z oka zji Dnia Edu ka cji Na ro -
do wej, o czym pi sze my
na str. 8.

Fot. Sła wo mir Tro ja now ski

„Jestem Cyganką”
Za wy ko na nie

tej pio sen ki Mar -
ty na We re siń ska
ze szko ły w Ko -
zie bro dach zdo by -
ła I miej sce w kon -
kur sie pio sen ki
pod czas  Dni Kul -
tu ry Et nicz nej w
Dro bi nie, a w trak -
cie uro czy sto ści
z oka zji Dnia Edu -
ka cji Na ro do -
wej – rzę si ste bra -
wa.

Czy taj na str. 8

Pierwszaki
Zdję cia uczniów klas pierw szych (szkół pod sta wo -

wych i gim na zjów) pu bli ku je my na str. 6-7.
Fot. Łukasz Jankowski
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Ruch na drogach
Tym ra zem nie cho dzi o ruch

po jaz dów, lecz o dzia ła nia in we sty -
cyj ne na dro gach w gmi nie Ra ciąż,
któ re są wi docz ne. Ale nie wszyst -
kie. Znacz na ich część do ty czy bo -
wiem sfe ry przy go to waw czej.

Naj pierw jed nak o tym, co wi dać.
A wi dać zmo der ni zo wa ną dro gę w Bu -
dach Kra szew skich, a tak że prze bu do wy -
wa ny trakt w Kra sze wie Pod bor nym, któ -
ry – jak de kla ru je wy ko naw ca – ma być
go to wy 20 li sto pa da. W obu przy pad kach
są to in we sty cje gmin ne. Nie da się też nie
za uwa żyć grun tow nej mo der ni za cji dro gi
od elek trow ni wia tro wej (tej sto ją cej
na te re nie miej sco wo ści Wit ko wo)
do Gra le wa. To z ko lei in we sty cja po wia -
to wa, któ rej koszt osza co wa no na 3,5 mln
zł. Pół mi lio na zło tych do ło ży ła gmi na
Ra ciąż. Szcze gól nie rzu ca się w oczy bu -
do wa mo stu na Ro kit ni cy. To nie wiel ka
rzecz ka. Tak nie wiel ka, że w po wszech -
nej opi nii jest uzna wa na za po tok, a nie -
kie dy i rów me lio ra cyj ny. Tym cza sem ma
sta tus rze ki i most na niej mu si być so lid -
ny. I bę dzie.

Wójt Ry szard Gisz czak nie kry je, że
wo lał by, aby naj pierw zmo der ni zo wać
dro gę przez Pól ka Ra ciąż do gra ni cy po -
wia tów płoń skie go i żu ro miń skie go, póź -
niej zaś trakt gra lew ski. Ale de cy zja w tej
spra wie nie na le ża ła do gmi ny, lecz po -
wia tu (obie wspo mnia ne dro gi są w je go
ge stii). A po wiat uzy skał do ta cję na dro gę
do Gra le wa w związ ku z bu do wą mo stu
na Ro kit ni cy i naj pierw zmo der ni zo wał
ten trakt. Jed nak wszyst ko wska zu je na to,
że w przy szłym ro ku prze bu do wa na też
zo sta nie dro ga pro wa dzą ca przez Pól ka
Ra ciąż. Gmi na Ra ciąż za de kla ro wa ła po -
moc fi nan so wą w re ali za cji tej in we sty cji

w kwo cie 660 tys. zł.
W pierw szej wer sji
po wiat za mie rzał
prze pro wa dzić ją
na od cin ku od mia -
sta Ra cią ża do gra ni -
cy z po wia tem żu ro -
miń skim. Mó wi ło
się, że in we sty cję
wes prze sa mo rząd
miej ski, gdyż część
dro gi (do to rów bie -
gną cych do cu krow -
ni Gli no jeck) le ży
w gra ni cach mia sta.
Tym cza sem wła dze
Ra cią ża wy co fa ły się
z do fi nan so wa nia.
Po nad to wnio sek po wia tu o za li cze nie tej
in we sty cji do tzw. sche ty nó wek (z czym
wią że się do ta cja), nie prze szedł. Na po -
cząt ku li sto pa da sta ro sta Jan Mą czew ski
skie ro wał do wój ta gmi ny Ra ciąż proś bę
o za ję cie sta no wi ska wo bec no wej pro po -
zy cji. Po wiat za mie rza zmo der ni zo wać
dro gę (uło żyć no wą na wierzch nię i wy ko -
nać po bo cza ziem ne) od skrzy żo wa nia
z dro gą po wia to wą pro wa dzą cą przez Ko -
dłu to wo, Szczep ko wo do Uniec ka,
do gra ni cy z po wia tem, żu ro miń skim,
na od cin ku dłu go ści ok. 3,93 km. Sza cu -
je się, że bę dzie to kosz to wa ło 1 mln 320
tys. zł. Co na to wła dze gmi ny Ra ciąż?
Mó wi Ry szard Gisz czak: – Umo wa z po -
wia tem by ła ta ka, iż do kła da my do tej in -
we sty cji rów ne kwo ty. Par ty cy pa cję
w kosz tach bu do wy, w wy so ko ści 100
tys. zł, za de kla ro wa ła fir ma Ce drob.
Z wy li czeń wy cho dzi więc, że po wiat do -
ło żył by do in we sty cji 560 tys. zł, a więc
mniej niż gmi na. Sta no wi sko wo bec pro -
po zy cji sta ro sty zaj mie oczy wi ście Ra da
Gmi ny Ra ciąż, ale bę dę pro po no wał rad -

nym na stę pu ją ce roz wią za nie: gmi na nie
zmniej szy wy so ko ści swo jej par ty cy pa cji
w kosz tach bu do wy dro gi, ale w za mian
bę dzie my ocze ki wać, że po wiat prze pro -
wa dzi mo der ni za cję do gra ni cy z po wia -
tem żu ro miń skim nie od skrzy żo wa nia
z dro gą na Unieck, lecz od to rów. Cho dzi
o 832 me try. Dla nas jest to bar dzo waż -
ne, gdyż w tym wa rian cie prze bu do wa
obej mie w ca ło ści od ci nek dro gi znaj du -
ją cy się na te re nie na szej gmi ny.

Słów kil ka o prze bu do wie dro gi Zło -
to po le – Szpa ski Bud ki. Ta in we sty cja nie
ma szczę ścia. Już po raz trze ci nie we szła
do pu li „sche ty nó wek”. Ale gmi na i tak
zmo der ni zu je tę dro gę. W tym ro ku pla -
nu je się po ło że nie jed nej war stwy bi tu -
micz nej. Prze targ na wy ko na nie ro bót ma
być roz strzy gnię ty 22 li sto pa da.

Do daj my, że na wrze śnio wej se sji
rad ni po dzie li li za osz czę dzo ne na prze -
tar gach ok. 400 tys. zł na as fal to wa nie
trzech nie dłu gich od cin ków dróg w Ko -
dłu to wie, Ko zie bro dach i Gra le wie.

r -r

„Ziem nia cza na” za ba wa
W Ko zie bro dach od by ło się świę to pie czo ne go ziem nia -

ka. Im pre zę przy go to wa li człon ko wie miej sco we go Klu bu Se -
nio ra. Nad ogni skiem czu wa li pa no wie, pa nie dba ły o po czę -
stu nek, zaś gra niem i śpie wem za ba wiał wszyst kich Zbi gniew
Kuź niew ski. Uczest ni czy ło w niej po nad 100 go ści z za przy -
jaź nio nych klu bów se nio ra: z Dro bi na, Za wi dza, Biel ska,
Sierp ca, Bie żu nia oraz za rząd OSP z Ko zie bród. Urząd Gmi ny
re pre zen to wa ła Ga brie la Ko wal ska – se kre tarz gmi ny. Wszyst -
kich przy by łych ser decz nie wi ta ła prze wod ni czą ca klu bu – Te -
re sa Do bies. Uczest ni cy po ka za li, że i w tym wie ku moż na się
wspa nia le ba wić. 

Wszyst kim, któ rzy przy czy ni li się do zor ga ni zo wa nia
im pre zy, a szcze gól nie pra cow ni kom Urzę du Gmi ny, jak
i tym, któ rzy do trzy my wa li nam kro ków w tań cu, ser decz nie
dzię ku ję. 

Te re sa Do bies
Prze wod ni czà ca Klu bu Se nio ra

Ostatnie prace przy budowie mostu na Rokitnicy



eme ry to wa na woź na, któ ra zy ska ła so bie sym pa tię uczniów,
o czym świad czy ły rzę si ste okla ski, gdy Krzysz tof Bor kow ski
po pro sił ją o od biór wy róż nie nia.

Nie mo gło też za brak nąć wy stę pów ar ty stycz nych. Te go
dnia pierw szo kla si ści zo sta li ofi cjal nie peł no praw ny mi ucznia -
mi szko ły. Tych ze szko ły pod sta wo wej pa so wał na uczniów
sam dy rek tor. Na to miast gim na zjal nych pierw sza ków „otrzę -
śli”, zgod nie ze szkol ną tra dy cją, star si gim na zja li ści.

r -r
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14 paź dzier ni ka upły nął w Ze spo le Szkół w Gra le wie
pod zna kiem Dnia Edu ka cji Na ro do wej. Pod czas uro czy sto ści
dy rek tor szko ły Krzysz tof Bor kow ski przy po mniał oko licz no -
ści utwo rze nia i ideę świę ta Ko mi sji Edu ka cji Na ro do wej. Wy -
róż nia ją cym się pe da go gom i pra cow ni kom ob słu gi wrę czył
na gro dy dy rek to ra, któ re brać szkol na kwi to wa ła bra wa mi.
Naj więk sze otrzy ma ła wy róż nio na przez dy rek to ra Kry sty -
na Za lew ska, zwią za na ze szko łą od wie lu, wie lu lat, obec nie

Dzie ci po zna wa ły je sień
Dzie ci z OEP oraz od dzia łów przed szkol nych w Sta rym

Gra le wie wy bra ły się na wy ciecz kę do la su, aby ob ser wo wać
zmia ny za cho dzą ce w przy ro dzie je sie nią. Po tem wy ko ny wa ły

12 grud nia w Miej skim Cen trum Kul tu ry i Spor tu w Ra -
cią żu od bę dzie się ko lej na edy cja Re jo no we go Kon kur su Or to -
gra ficz ne go „Mistrz or to gra fii”, or ga ni zo wa ne go przez tę pla -
ców kę wspól nie z Ze spo łem Szkół Spo łecz ne go To wa rzy stwa
Oświa to we go.

Kon kurs skie ro wa ny jest do uczniów szkół gim na zjal nych
z te re nu gmi ny i mia sta Ra ciąż.

Ce lem kon kur su jest po pu la ry zo wa nie wśród mło dzie ży
za sad po praw nej pol sz czy zny, umoż li wie nie uczniom spraw -
dze nia wła snych umie jęt no ści, roz bu dza nie świa do mo ści ję zy -

Dzień Edu ka cji Na ro do wej w Gra le wie

Na gro dy, wy stę py, pa so wa nie, otrzę si ny

Dy rek tor Krzysz tof Bor kow ski do ko nał pa so wa nia pierw szo kla si stów
na uczniów     Fot. Łu kasz Jan kow ski

Na wy ciecz ce do la su

Pod czas „je sien nych” prac pla stycz nych

ko wej, kształ to wa nie sza cun ku do ję zy ka oj czy ste go, za chę ca -
nie do zdro wej ry wa li za cji, in te gra cja uczniów gim na zjów z te -
re nu mia sta i gmi ny Ra ciąż.

Do 30 li sto pa da szko ły ty pu ją po 3 uczniów – uczest ni ków
Re jo no we go Kon kur su Or to gra ficz ne go i zgła sza ją swo je
uczest nic two w kon kur sie do Ze spo łu Szkół STO w Ra cią -
żu – ul. Płoc ka 28, tel. (23) 679 10 71, fax (23) 679 29 10.

12 grud nia o godz. 10.00 w do mu kul tu ry w Ra cią żu od -
bę dzie się dyk tan do re jo no we.

ZS STO

Mi strzo wie or to gra fii na start

Naj więk sze bra wa od bra ci szkol nej otrzy ma ła Kry sty na Za lew ska,
jed na z wy róż nio nych przez dy rek to ra z oka zji DEN    Fot. „GR”

pra ce pla stycz ne zwią za ne z tą po rą ro ku. Le pi ły z pla ste li ny
mar chew ki, ma lo wa ły je sien ne drze wa i pa nią je sień.

Wy cho waw ca OEP w Sta rym Gra le wie 
Mar le na Jan kow ska 



„Za to świa tło, co mro ki roz ja śnia...

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
„G∏os Racià˝a” nr 10/20134

W Koziebrodach

... dzię ku je my wam na uczy cie -
le” – ta kie m. in. sło wa kie ro wa li
do swo ich pe da go gów ucznio wie Ze spo -
łu Szkół w Ko zie bro dach pod czas uro -
czy sto ści z oka zji Dnia Edu ka cji Na ro -
do wej. Nie za bra kło też kwia tów.

Dzie ci i mło dzież za pre zen to wa li
pro gram ar ty stycz ny de dy ko wa ny na -
uczy cie lom i pra cow ni kom ob słu gi. Po -
prze dzi ło go wpro wa dze nie na sa lę,
gdzie od by wa ły się uro czy sto ści, sztan -

da ru szko ły i od śpie wa nie hym nu na ro -
do we go, do daj my,
wszyst kich je go
zwro tek.

Pierw szo kla si ści
zło ży li ślu bo wa nie,
a dy rek tor Mał go rza -
ta Środ kow ska ofi -
cjal nie pa so wa ła ich
na peł no praw nych
uczniów szko ły. Uho -
no ro wa ła też wy róż -
nia ją cych na uczy cie li
i pra cow ni ków ob słu -
gi na gro da mi dy rek -
to ra. 

r -r

Dzie ci i mło dzież za pre zen to wa li pro gram 
ar ty stycz ny de dy ko wa ny 

na uczy cie lom i pra cow ni kom ob słu gi

Ka dra szko ły

Wpro wa dze nie sztan da ru
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Nie za bra kło też kwia tów

Pe da go dzy z cie ka wo ścią ob ser wo wa li wy stę py uczniów
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Klasa I Szkoły
Podstawowej 
w Koziebrodach
z wychowawczynią 
Anną Wilczyńską
Fot. „GR”

Klasa I Szkoły
Podstawowej 
w Krajkowie
z wychowawczynią
Małgorzatą 
Szymborską
Fot. Sławomir
Trojanowski

Klasa I Szkoły
Podstawowej 
w Gralewie 
z wychowawczynią
Izabelą Graczyk
Fot. Łukasz Jankowski
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Klasa I
Publicznego
Gimnazjum 
w Koziebrodach 
z wychowawcą
Zdzisławem Donarskim
Fot. „GR”

Klasa I
Publicznego
Gimnazjum 
w Krajkowie
z wychowawczynią
Elżbietą Piotrowicz
Fot. Sławomir
Trojanowski

Klasa I
Publicznego
Gimnazjum 
w Gralewie
z wychowawczynią
Barbarą Sołdańską
Fot. Łukasz Jankowski



ZE SZKÓŁ
„G∏os Racià˝a” nr 10/20138

W Krajkowie

Z Kraj ko wia ka mi
i pre ze sem

Pre zes Sto wa rzy sze nia Lu do we go So na dr Le onard Mi lew ski ze spo ło wi
Kraj ko wia cy wrę czył upo min ki

Gro no pe da go gicz ne

Na część ar ty stycz ną zło ży ły się pio sen ki i scen ki z ży cia szko ły

Na aka de mii z oka zji Dnia Edu ka cji Na ro do wej
w Kraj ko wie go ściem spe cjal nym był pre zes Sto wa rzy sze -
nia Lu do we go So na dr Le onard Mi lew ski, któ ry zło żył na -
uczy cie lom ser decz ne ży cze nia, po gra tu lo wał suk ce sów,
a ze spo ło wi Kraj ko wia cy wrę czył upo min ki.

Wszyst kie go naj lep sze go ży czy ła pe da go gom m. in.
prze wod ni czą ca Ra dy Ro dzi ców Agniesz ka Ko złow ska
oraz oczy wi ście ucznio wie. Na część ar ty stycz ną, któ ra
od by ła się w ład nej sce ne rii, zło ży ły się pio sen ki, scen ki
z ży cia szko ły. Nie mo gło oczy wi ście za brak nąć tań ców lu -
do wych w wy ko na niu Kraj ko wia ków.

kzs
Fot. Sła wo mir Tro ja now ski

W Kraszewie Gaczułtach

Z pacjentami ZOLUznanie dla Martyny
W Ze spo le Szkół

w Dro bi nie od by ła się
pierw sza edy cja Dni
Kul tu ry Et nicz nej
po świę co na kul tu rze
rom skiej. Or ga ni za tor
przy go to wał wie le
atrak cji, m. in. kon kur -
sy, pre zen ta cje i wy stę -
py wo kal ne. Re pre-
zen ta cja Ze spo łu
Szkół w Ko zie bro -
dach – Alek san dra
Osiec ka i Mar ty na We -
re siń ska, wzię ła udział
w kon kur sie pio sen ki
cy gań skiej. W ka te go rii
szkół pod sta wo wych
(kl. IV -VI) Mar ty na
We re siń ska pio sen ką
„Je stem Cy gan ką” zdo -
by ła uzna nie ju ry, zaj -
mu jąc I miej sce. 

zs

Martyna Weresińska, Aleksandra
Osiecka, nauczyciel muzyki Zespołu

Szkół w Koziebrodach – Artur
Jankowski.

14 paź dzier ni ka spo łecz ność Szko ły Fi lial nej w Kra sze wie
Ga czuł tach uczest ni czy ła w uro czy sto ści zor ga ni zo wa nej
z oka zji Dnia Edu ka cji Na ro do wej. Ucznio wie od święt nie
ubra ni za pre zen to wa li część ar ty stycz ną przy go to wa ną na tę
oka zję. Peł na by ła we so łych wier szy i ży czeń skie ro wa nych
do na uczy cie li.

Po tem mia ło miej sce pa so wa nie przed szko la ków, któ rzy
rów nież za pre zen to wa li peł ną pio se nek i wier szy ków część ar -
ty stycz ną. Nad ich wy stę pa mi czu wa ła Mał go rza ta Mat czak.

W tym dniu szko łę od wie dzi li pa cjen ci ZOL w Kra sze wie
Cu ba kach wraz z opie kun ka mi. Za pre zen to wa li ske cze ka ba re -
tu Ani Mru Mru, któ re bar dzo po do ba ły się wszyst kim obec -
nym na uro -
czy sto ści. Je -
den z go ści
wrę czył pa ni
k i e  r o w  n i k
p l a  c ó w  k i
kwia ty wy ko -
na ne przez
p a  c j e n  t ó w
ZOL.

sp

Występ przedszkolaków
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Pierw szo kla si ści Fi lii SP w Ko dłu to wie z kie row nicz ką
An ną Mar ci niak i wy cho waw czy nią An ną Ry chliń ską

W Kodłutowie

W Gralewie

„Sto lat” dla na uczy cie li
i ślu bo wa nie pierw sza ków

14 paź dzier ni ka w Fi lii Szko ły Pod sta wo wej w Ko dłu -
to wie mia ły miej sce uro czy sto ści z oka zji Dnia Edu ka cji
Na ro do wej. Ucznio wie ob da rzy li na uczy cie li sło wa mi
wdzięcz no ści i chó ral nym od śpie wa niem „Sto lat”. Wy róż -
nia ją cy się na uczy cie le i pra cow ni cy ob słu gi otrzy ma li na -
gro dy dy rek to ra.

Te go sa me go dnia dzie ci z kla sy pierw szej zło ży ły ślu -
bo wa nie, a kie row nik pla ców ki An na Mar ci niak uro czy -
ście pa so wa ła je na uczniów.

r -r

16 paź dzier ni ka w Ze spo le Szkół w Sta rym Gra le wie
od by ła się uro czy stość z oka zji Dnia Pa pie skie go i Świa to -
we go Dnia Chle ba.

Chleb jest wiel kim ar cy dzie łem, w któ rym za mknię ta
jest pra ca zie mi, słoń ca, lu dzi i stwór cy. W na szej szko le jest
to już tra dy cją,
że to ucznio -
wie z po mo cą
na  uczy c i e  l i
pie ką chleb.
P r z y  n o  s z ą
róż ne do mo -
we prze two ry,
po czym na stę -
pu je ich wspól -
na de gu sta cja.

Z oka zji
Dnia Pa pie -
skie go ucznio -
wie z po mo cą

pa ni ka te chet ki, przy go to wa li mon taż słow no–mu zycz ny, za -
ty tu ło wa ny: „Jan Pa weł II  - pa pież dia lo gu”.

zs

W ROCZ NI CĘ
ŚWIĘ TA NIE POD LE GŁO ŚCI Dzieƒ Pa pie ski z chle bem

„Nie zgi nę ła!
Zmar twych wsta ła!
Mi mo wro gich burz”
Pod ta kim ha słem od by ła się w Szko le Pod sta wo wej

w Ko dłu to wie uro czy sta aka de mia z oka zji 95 rocz ni cy od -
zy ska nia przez Pol skę nie pod le gło ści.

Na po cząt ku aka de mii wy stą pi li star si ucznio wie, któ -
rzy przy bli ży li uczest ni kom ob raz dni, kie dy Po la cy nie
mie li swo jej oj czy zny, a „Bia ły Orzeł nie mógł zna leźć swo -
je go gniaz da”. Pa trio tycz ne wier sze prze pla ta ne pie śnia mi
po zwo li ły wczuć się w ich at mos fe rę. Wi dzo wie mie li oka -
zję po dzi wiać ma sze ru ją cych żoł nie rzy oraz po słu chać
śpie wu dziew czyn, któ re za ni mi tę sk ni ły. Póź niej młod si
ucznio wie re cy to wa li wier sze opie wa ją ce mi łość do oj czy -
zny oraz sza cu nek do sym bo li na ro do wych. Nie za bra kło
też wier szy pod kre śla ją cych war tość na uki w ży ciu czło -
wie ka. Do peł nie niem uro czy sto ści by ła bia ło –czer wo -
na de ko ra cja, na któ rej wid nia ła fo to gra fia Jó ze fa Pił sud -
skie go. 

Mon taż słow no –mu zycz ny przy go to wa ny przez
uczniów to nie co dzien na i bar dzo wzru sza ją ca lek cja hi -
sto rii.

Ma rzan na Ziół kow ska

Gru pa, któ ra przy go to wa ła i przed sta wi ła oko licz no ścio wy pro gram

Te go dnia ucznio wie przy nie śli róż ne do mo we 
prze two ry, któ re wspól nie de gu sto wa li

Tra dy cją sta ło się, że ucznio wie z po mo cą 
na uczy cie li pie ką chleb
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- PSYCHOLOGICZNA
- LOGOPEDYCZNA

PRZYCHODNIA MADENT-MED
RACIĄŻ, ul. BŁONIE 22

Tel. 505 425 918

R  E  K  L  A  M  A

PORADNIA
DLA DZIECI

Jutrzenka w finale!
Gra ją ca ze zmien nym szczę ściem w roz gryw kach pił kar -

skiej kla sy A Ju trzen ka Unieck (po run dzie je sien nej zaj mu je
w ta be li, w staw ce 14 dru żyn, 9 miej sce) awan so wa ła do fi na łu
Pu cha ru Pol ski na szcze blu Okrę go we go Związ ku Pił ki Noż nej. 

W me czu pół fi na ło wym, któ ry 23 paź dzier ni ka od był się
w Uniec ku, Ju trzen ka po ko na ła 1: 0 Nad nar wian kę Puł tusk, jed -
ną z czo ło wych dru żyn li gi okrę go wej. Go spo da rze nie mal przez
ca łę spo tka nie gra li w dzie siąt kę, bo wiem w w 10 mi nu cie, za za -
gra nie rę ką po za po lem kar nym czer wo ną kar tę otrzy mał bram -
karz Ju trzen ki Piotr Klę ko wicz. Je go miej sce za jął re zer wo wy
go kli per uniec kiej dru ży ny Mi chał Szy mań ski, ale bo isko mu siał
opu ścić je den z za wod ni ków z po la. Mi mo to Ju trzen ka zdo ła ła
wyjść z tej opre sji zwy cię sko. Je dy ne go go la na mia rę awan su
do fi na łu zdo był w dru giej po ło wie me czu Pa weł Bo rzy kow ski. 

Prze ciw ni kiem uniec kie go ze spo łu w fi na le by ła B -kla so wa
Ko no pian ka Ko nop ki, któ ra w pół fi na le po ko na ła LKS Za to ry
(kla sa B) 2: 0.  

Ko no pian ka – Ju trzen ka 3: 2. Wię cej o fi na le, któ ry od był
się 16 li sto pa da, w na stęp nym nu me rze „Gło su”. r -r

Na prze łaj
Po raz pią ty Ze spół Szkół

w Ko zie bro dach był or ga ni za to rem
gmin nych bie gów prze ła jo wych
o pu char wój ta gmi ny Ra ciąż.
Na róż nych dy stan sach, w za leż no -
ści od wie ku, po bie gło ok. 200
uczniów szkół pod sta wo wych
i gim na zjal nych.

Dru ży no wo wśród szkół pod -
sta wo wych trium fo wał ze spół
z Gra le wa przed re pre zen ta cja mi
Kraj ko wa, Uniec ka, Kra sze wa Ga -
czułt, Ko zie bród i Ko dłu to wa.
W ka te go rii gim na zjów zwy cię ży ła
eki pa z Uniec ka przed Kraj ko wem,
Gra le wem i Ko zie bro da mi.

Zwy cięz cy in dy wi du al ni.
Szko ły pod sta wo we: kl. IV – Oli -
wia Ko wal ska (Kraj ko wo) i Da wid
Ry bac ki (Kra sze wo Ga czuł ty);
kl. V – Ali cja Ma jew ska (Gra le wo)
i Kry stian Kar wow ski (Kra sze wo
Ga czuł ty); kl. VI – Jo lan ta Szcze -
śniak (Kraj ko wo) i Ja kub Sa dec ki
(Ko zie bro dy). Gim na zja:
kl. I – Ali cja Mą czew ska (Unieck)
i Ra do sław Droz dow ski (Gra le wo);
kl. II – We ro ni ka Be rent (Kraj ko -
wo) i Se ba stian Przy by szew ski
(Unieck); kl. III – Pau li na Ma tu -
szew ska (Kraj ko wo) i Prze my sław
Bia ło skór ski (Unieck).

r -r
Fot. Sła wo mir Tro ja now ski

Na star cie bie gów sta nę ły re pre zen ta cje wszyst kich szkół w gmi nie

Me da le i dy plo my naj lep szym 
wrę cza li dy rek tor ka Ze spo łu Szkół

w Ko zie bro dach Mał go rza ta 
Środ kow ska i kie row nik Biu ra 

Ob słu gi Szkół Sa mo rzą do wych 
Wła dy sław Kwiat kow ski


