
W dniach 5-6 lipca Gmina Rozdrażew obchodziła po raz dziesiąty swoje święto. Obchody rozpoczęły 
się sobotnią zabawą taneczną przy muzyce zespołu ”XDance” . Wyjątkowa ciepła noc sprawiła, że wielu 
mieszkańców bawiło się do wczesnych godzin rannych. 

Niedzielne obchody rozpoczęły się paradą pojazdów bezsilnikowych i przemarszem z Rynku 
na stadion Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rozdrażewie. W pochodzie zaprezentowało się                    
19 pojazdów bezsilnikowych zgłoszonych do konkursu „Byle do przodu, byle europejsko”. Za najbardziej 
pomysłowe pojazdy nawiązujące do 10 rocznicy obecności Polski w Unii Europejskiej, decyzją jury               
konkursu nagrodzeni zostali: 
  I.  Wiktoria i Maja Trawińska  - Rozdrażew (Dynia Europejska) 
 II.  Ania i Andrzej Broda - Maciejew (Parlament Europejski) 
III.  Zosia Kierońska – Rozdrażew (Farma wiatrowa). 
IV.  Mieczysław Skowroński – Rozdrażew (Pociąg Europa) 
 V.  Gabrysia Kierońska – Rozdrażew (Most Unii Europejskiej)         
Ponadto za ciekawe aranżacje przyznano 5 wyróżnień.  
   Na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Wójt Gminy Mariusz Dymarski dokonał oficjalnego 
otwarcia Dni Gminy. Następnie na scenie swój dorobek artystyczny zaprezentowały przedszkolaki                     
z Nowej Wsi oraz uczniowie Szkoły Filialnej w Dzielicach. Niedzielne popołudnie uświetnił recital 
Aleksandry Roszak – uczennicy ZSP w Nowej Wsi oraz koncert zespołu BEZ SENSU. Występy 
przeplatane były konkurencjami rozgrywanymi w ramach IX Turnieju Sołectw. Pięcioosobowe drużyny 
rywalizowały w rzecznej przeprawie piwoszy, drużynowym wyścigu na tratwie, rzucie jajkiem na czas 
oraz w zupełnie nowej konkurencji - ziemniaczanym biznesie. Sołtysi natomiast testowali swoją precyzję 
w strzelaniu  z wiatrówki.  
Końcowa klasyfikacja sołectw przedstawiała się następująco: 
1 TRZEMESZNO  47,00 pkt 
2 NOWA WIEŚ 40,75 pkt 
3 ROZDRAŻEW 38,25 pkt  
4 ROZDRAŻEWEK 37,25 pkt 
5 WOLENICE  34,00 pkt 
6 GRĘBÓW  30,00 pkt 
7 DĄBROWA  27,50 pkt 
8 WYKI   25,00 pkt 
9 BUDY   22,00 pkt  
10 DZIELICE  22,50 pkt 
11 MACIEJEW 20,25 pkt.   
Trzy pierwsze drużyny otrzymały okazałe puchary, a wszyscy zawodnicy drobne upominki.  
Niespodzianką okazała się dodatkowa niezapowiedziana wcześniej konkurencja „Łebska wieś”. Polegała  
ona na zsumowaniu obwodu głów wszystkich zawodników i sołtysa wsi. Po skrupulatnych obmiarach 
dokonanych przez Skarbnika Gminy Marię Michalak okazało się, że specjalną nagrodę zdobyła 
reprezentacja Wyk (353 cm), która wyprzedziła o 2 cm Rozdrażewek i 2,5 cm Budy.  
   Po rywalizacji dorosłych najmłodsza publiczność uczestniczyła w grach i zabawach pod hasłem: 
„Warzywno - owocowe potyczki sportowe” prowadzonych przez Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich. 
   Uczestnicy obchodów  mogli również spróbować swoich sił w zawodach strzeleckich  zorganizowanych  
przez Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Rozdrażewie. W strzelaniu z pistoletu pneumatycznego pierwsze 
miejsce i puchar prezesa Klubu Strzeleckiego Scorpion zdobył Mirosław Włodarczyk, drugie Stanisław 
Czubak, a trzecie Kamil Nawrocki. Strzelanie  do zapadek z karabinku pneumatycznego o nagrodę Firmy 
„Agrounima” zakończyło się zwycięstwem dwóch mieszkańców Środy Wlkp.: Krystiana Kaczmarka                    
i Rafała Waligóry. Trzecie miejsce zajął Stanisław Czubak. Natomiast w strzelaniu do tarczy o Puchar 
Wójta Gminy bezkonkurencyjny okazał się Henryk Włodarczyk, drugie miejsce zdobył Arkadiusz 
Jackowski, a trzecie Mikołaj Kolenda.  



Obchodom towarzyszyło otwarcie ogródka szachowego, który przygotowało Stowarzyszenie Kobiet 
Wiejskich dzięki środkom pozyskanym z Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego. Przy okazji odbył się 
pokazowy mecz, który rozegrali reprezentanci gminy - Ireneusz Włodarczyk i Fundacji - Marcin 
Kamiński.  
   Dużą atrakcją tegorocznego Święta Gminy okazała się możliwość zwiedzenia nowo oddanego do użytku 
obiektu rekreacyjnego na terenie GOSiR, w którym panie z Kół Gospodyń Wiejskich Bud, Wyk                        
i Nowej Wsi serwowały kawę i pyszne ciasto. Można tam było również obejrzeć wystawę „Gmina 
Rozdrażew 10 lat w Unii Europejskiej” obrazującą inwestycje i działania edukacyjne sfinansowane                     
ze środków unijnych. 
  
   Największa dawka emocji czekała publiczność w niedzielny wieczór. Rozpoczął go koncert Chóru  
„Aktywni”  stworzonego przez rozdrażewskich seniorów, którym kieruje Dariusz Rupociński. Po utworach 
chóralnych przyszedł czas na lżejszą formę sceniczną – kabaret. Koszalińscy artyści  z Kabaretu „Koń 
Polski” wprowadzili publiczność w dobry humor. Dobry nastrój wodzów podtrzymywał kobiecy zespół 
„Helka”. Rozdrażewskie dziewczyny oprócz scenki nawiązującej do otwarcia obiektu rekreacyjnego 
przedstawiły kilka ciekawych układów tanecznych.   
Główną atrakcją wieczoru – zgodnie z przewidywaniami – był koncert NORBIEGO. Artysta wraz                       
ze swym zespołem bardzo szybko nawiązał wspaniały kontakt z publicznością i utwory wykonane                   
w ramach bisów były już śpiewane zbiorowo.  
Dwudniową imprezę prowadzoną przez Jolantę Bożejewicz zakończyła zabawa taneczna, której oprawę 
muzyczną zapewnił D.J. DAXIOR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


