
W Krajkowie

Pami´tajà 
o Stanisławie Chojnackim
W 20. rocz ni cę nada nia Szko -
le Pod sta wo wej w Kraj ko wie
imie nia Sta ni sła wa Choj nac -
kie go od by ła się uro czy stość,
pod czas któ rej po świę co no
w ko ście le, a na stęp nie wmu -
ro wa no w szko le urnę z zie -
mią z Da chau, gdzie w obo zie
kon cen tra cyj nym zgi nął mę -
czeń ską śmier cią pa tron pla -
ców ki. Ksiądz pro boszcz Zbi -
gniew Klu ba na pi sał na tę
oka zję książ kę pt. „Sta ni sław
i Ma rian na Choj nac cy. Po sta -
cie, o któ rych Kraj ko wo nie
mo że za po mnieć”.

Czy taj na str. 8

Mistrzowie Mazowsza 
VI drużyną w Polsce
Reprezentacja Publicznego Gimnazjum w Starym
Gralewie w składzie Natalia Deptuła, Kamil
Drozdowski, Konrad Jasiński, Ireneusz Wierzbicki
(opiekun) zajęła szóste miejsce w finale krajowym
Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu
Drogowym. Indywidualnie trzecie miejsce wywalczył
Kamil Drozdowski.

Czy taj na str. 9

Uwie rzy li we wła sne si ły
Msza, se sja i pik nik

to ele men ty uro czy stych
ob cho dów 20-le cia gmi ny
Ra ciąż, któ re w so bo tę,
2 czerw ca od by ły się
w Uniec ku ra zem z 90-le -
ciem miej sco wej OSP. Jak
zwy kle przy ta kiej oka zji
nie za bra kło gra tu la cji, ży -
czeń, oko licz no ścio wych
prze mó wień i wy stę pów
ar ty stycz nych.

Człon ko wie uniec kie -
go klu bu pił kar skie go Ju -
trzen ka po da ro wa li wój to -
wi Ry szar do wi Gisz cza ko -
wi ko szul kę klu bo wą z je go
na zwi skiem i nu me rem 56.

We wnątrz nu me ru ob -
szer na re la cja z prze bie gu
ob cho dów 20-le cia gmi ny
Ra ciąż i 90-le cia OSP
w Uniec ku.
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Msza, se sja i pik nik to ele men ty
uro czy stych ob cho dów 20-le cia gmi -
ny Ra ciąż, któ re w so bo tę, 2 czerw ca
od by ły się w Uniec ku. Jak zwy kle
przy ta kiej oka zji nie za bra kło gra tu -
la cji, ży czeń, oko licz no ścio wych
prze mó wień i wy stę pów ar ty stycz -
nych. Sło wem by ło i do tań ca, i do ró -
żań ca.

Gmi na Ra ciąż ja ko sa mo dziel -
na jed nost ka sa mo rzą do wa po wsta ła
na sku tek dą żeń dzia ła czy wiej skich,
któ rzy źle oce nia li ma riaż z mia stem.
Uwa ża li, że wieś na tym tra ci, gdyż
wszel kie in we sty cje lo ko wa ne by ły
w mie ście. Ro sła cy wi li za cyj na za -
paść wsi ra cią skiej. I na to zgo dy spo -
łecz no ści wiej skiej nie by ło. W efek -
cie odłą czy ła się ona od mia sta bu du -
jąc wła sną ma łą oj czy znę.

– Uwie rzy li śmy w swo je si -
ły – mó wił pod czas uro czy stej se sji
prze wod ni czą cy Ra dy Gmi ny Ra ciąż
Ja ro sław Ja wor ski, ten sam od 20 lat.
A je go sło wa uzu peł nił sta ty sty ką
wójt Ry szard Gisz czak, któ ry spra -
wu je tę funk cję od po cząt ku ist nie nia
gmi ny Ra ciąż. Przy po mo cy mul ti -
me dial nej pre zen ta cji una ocz nił ze -
bra nym, jak rok po ro ku gmi na od ra -
bia ła cy wi li za cyj ne za le gło ści, bu du -
jąc wo do cią gi, dro gi, szko ły, re mi zy,
oczysz czal nie ście ków, sieć ka na li za -
cyj ną, ośrod ki zdro wia... Mó wił też
o nie ma te rial nym wy mia rze bu do wa -
nia spo łecz no ści gmi ny Ra ciąż, któ -
re go naj do bit niej szym wy ra zem by ły
wy ni ki re fe ren dum w spra wie po łą -
cze nia gmi ny wiej skiej i miej skiej,
prze pro wa dzo ne go w 2009 ro ku.

Nie mal wszy scy miesz kań cy gmi ny
Ra ciąż, któ rzy wów czas po szli
do gło so wa nia, opo wie dzie li się prze -
ciw łą cze niu.

Ob cho dy 20-le cia gmi ny Ra ciąż
by ły po łą czo ne z ju bi le uszem naj star -
szej w gmi nie Ochot ni czej Stra ży Po -
żar nej w Uniec ku, któ rej w tym ro ku
mi ja 90 lat.

Na sta dio nie mło dzież szkol -
na i do ro śli za pre zen to wa li pro gram
ar ty stycz ny, w któ rym mnó stwo by ło
ele men tów wzię tych wprost z wiej -
skie go ży cia i po czy nań władz sa mo -
rzą do wych.

w∏d
Ar ty kuł uka zał się w „Ty go dni ku

Cie cha now skim” (wy da nie płoń skie)
nr 24 z 12 czerw ca 2012 r.

r -r

Podczas sesji zasłużonym dla gminy osobom wręczone zostały statuetki gminy Raciąż. Odlana w brązie przedstawia kontury gminy i parafialne
miejscowości. Na odwrocie widnieją słowa Macieja Kazimierza Sarbiewskiego: Condit regna labor (Trud buduje królestwa)

Z życzeniami i kwiatami pospieszyli też Krajkowiacy

Wśród gratulujących samorządowcom nie mogło zabraknąć Kazimierza
Miklewskiego, byłego wieloletniego prezesa Banku Spółdzielczego w

Raciążu, obecnie przewodniczącego rady nadzorczej, który wraz z prezesem
BS Januszem Pniewskim złożył życzenia, dołączając do nich podarunek

Uwie rzy li we wła sne si ły
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Starosta Jan Mączewski wystąpił w podwójnej roli – gratulował
jubilatce i odbierał honory strażackie

Goście i gospodarze szczelnie
wypełnili salę gimnastyczną szkoły

w Uniecku, gdzie odbyła się
uroczysta sesja Rady Gminy Raciąż

Z koszem czerwonych róż przyjechali przedstawiciele Konwentu
Wójtów i Burmistrzów Powiatu Płońskiego

Stra ̋ ac kie
ho no ry

Me dal im. Bo le sła wa Cho mi -
cza – Jan Mą czew ski

Zło ty Me dal „Za Za słu gi dla Po -
żar nic twa”: Mar cin Cie śliń ski, Ja ro -
sław Na wroc ki, Ka zi mierz Prze radz -
ki, Ka zi mierz Scho dow ski, Jan
Szcze pań ski.

Srebr ny Me dal „Za Za słu gi dla
Po żar nic twa”: Lech Bo ja now ski, Jan
Do mi niak, Adam Kęp ski, To masz
Ko strzew ski, Zbi gniew Nie ry chlew -
ski, An drzej Pia sec ki, Ra do sław Ta -
bar kie wicz.

Brą zo wy Me dal „Za Za słu gi dla
Po żar nic twa”: Mag da le na Du da, Ma -
ciej Kaw czyń ski, Do ro ta Pia sec ka.

Od zna ka „Stra żak Wzo ro wy”:
Pa tryk Bar czew ski, Bog dan Du da, Ja -
cek Ga dom ski, Hu bert Gra le wicz,
Ma te usz Gra le wicz, Piotr Kaw czyń -
ski, Woj ciech Ku rek, Łu kasz Mo dliń -
ski, Ma te usz Mo dliń ski, Ce za ry Pio -
trow ski, Krzysz tof Scho dow ski, Pa -
weł Ta bar kie wicz.
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Po go da te go dnia nie sprzy ja ła fe sty no wi. Wiał wiatr,
pa dał deszcz i by ło zim no. Mi mo to na sce nie usta wio nej
na sta dio nie w Uniecku za pre zen to wa ły się szkol ne ze -
spo ły z Ko zie bród, Uniec ka, Kraj ko wa i Gra le wa, a tak że
or kie stra OSP w Kraj ko wie, Klub Se nio ra z Ko zie bród
i mło dzie żo wy ze spół mu zycz ny. Na tej stro nie zdję cia
z wy stę pu szkol nej eki py z Ko zie bród, któ ra tań czy ła,
śpie wa ła i... ob ra do wa ła ni czym praw dzi wa ra da. A tak że
Klu bu Se nio ra w Ko zie bro dach, któ ry za śpie wał zna ne
i no we pio sen ki i przy śpiew ki nie zra ża jąc się prze ciw no -
ścia mi po go dy, zwłasz cza wia trem. Zda rza ło się, że ten
pła tał psi ku sa, po ry wa jąc kart ki ze sło wa mi utwo rów.

Ko zie bro dy
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By ło na po waż nie i do śmie chu. Tek sty
prze my śla ne i do pra co wa ne, wy stęp nie mal
wzo ro wy. Nie mal, gdyż stra ża kom coś nie
za bar dzo iskrzy ła za pał ka. Wiel kie bra wa dla
po my sło daw ców, au to rów i wy ko naw ców.
Zresz tą bra wa na le żą się wszyst kim eki pom,
tak uczniom, jak i na uczy cie lom, pod kie run -
kiem któ rych mło dzież szkol na przy go to wy -
wa ła się do wy stę pów. War to te pro gra my po -
ka zać jesz cze przy in nych oka zjach, zwłasz -
cza że pew nie ze wzglę du na nie sprzy ja ją cą
au rę obej rza ło je nie wie le osób, tyl ko naj wy tr -
wal sze.

Unieck
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Za pre zen to wa ło się na sce nie w dwóch od sło -
nach – mu zycz nej i ta necz nej. Pierwsza to występ or kie -
stry dę tej OSP, któ ra te go dnia na gra ła się do wo li. Bo to
i w ko ście le, i w cza sie prze mar szów z ko ścio ła do szko -
ły i ze szko ły
na sta dion, i jesz -
cze na fe sty nie
na sta dio nie.

Dru ga od sło -
na to za słu ga Kraj -
ko wia ków – szkol -
ne go ze spo łu lu -
do we go tań czą -
ce go już od po nad
ro ku nie tyl ko
na im pre zach
w gmi nie Ra -
ciąż. I trze ba
przy znać, że idzie
mu to co raz le piej.

Krajkowo
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To był na praw dę prze bo jo wy
wy stęp. Ko lo ro wy, dy na micz ny
i z hu mo rem. Nic więc dziw ne go, że
ucznio wie otrzy ma li grom kie bra wa.
A ja kie stro je... Nie dość że barw ne,
to jesz cze po my sło we, po dob nie jak
tekst pio sen ki ilu stro wa nej scen ka mi
przy po mi na ją cy mi... Wła śnie, co
przy po mi na ją cy mi. Ano sy tu acje
wzię te wprost z urzęd ni czych ko ry -
ta rzy. Bra wo.

Na ko niec...
... za grał ze spół mu zycz ny zło -

żo ny z mło dych lu dzi z Uniec ka
i oko lic. I to jak. Nie zra ża jąc się
prze ciw no ścia mi au ry, któ ra wy stra -
szy ła pu blicz ność, grał swo je. Wi -
dać, że ze spo ło wi do gra nia po trzeb -
na jest tyl ko chęć. A że ją mło dzi
mu zy cy ma ją, ma ło te go, ma ją mu -
zycz ną pa sję, więc gra ją. Tak trzy -
mać.

Gralewo
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W 20. rocz ni cę nada nia
Szko le Pod sta wo wej w Kraj ko -
wie imie nia Sta ni sła wa Choj nac -
kie go od by ła się uro czy stość,
pod czas któ rej po świę co no
w ko ście le, a na stęp nie wmu ro -
wa no w szko le urnę z zie mią
z Da chau, gdzie w obo zie kon -
cen tra cyj nym zgi nął mę czeń ską
śmier cią pa tron pla ców ki.

Po świę ce nie zie mi na stą pi ło
w trak cie mszy świę tej, od pra wio -
nej 3 czerw ca przez księ dza An drze ja
Ja nic kie go z Płoc ka. Te go dnia
w kraj kow skiej pa ra fii pod we zwa -
niem Świę tej Trój cy miał miej sce do -
rocz ny od pust.

Po na bo żeń stwie ze bra ni
uda li się do szko ły. W jej mu -
rach spo czę ła urna z zie mią
spro wa dzo ną z miej sca mę -
czeń skiej śmier ci pa tro na
pla ców ki. Od sło nię ta zo sta ła
ta bli ca upa mięt nia ją ca rocz -
ni co we ob cho dy. Ufun do wa -
ła ją wnucz ka Sta ni sła wa
Choj nac kie go – Ur szu la Sie -
dlec ka, któ ra uczest ni czy ła
w uro czy sto ści ra zem z mę -
żem i sy nem. Obec ni by li też
przed sta wi cie le władz sa mo -
rzą do wych gmi ny Ra -
ciąż – wójt Ry szard Gisz czak
i prze wod ni czą cy Ra dy Gmi -
ny Ja ro sław Ja wor ski.

Pa mię ta ją o Sta ni sła wie Choj nac kim
W Kraj ko wie

Pani
Ryszardzie Kaźmierczak 

wyrazy głębokiego współczucia z powodu
śmierci
MATKI

składają Wójt, Rada Gminy
i pracownicy Urzędu Gminy w Raciążu

O G Ł O  S Z E  N I E
Od dnia 1 ma ja 2012 r. ist nie je w Ra cią żu 

no wa kan ce la ria ad wo kac ka
Jest czyn na we wtor ki i czwart ki w godz. 16 – 18

Ad res: Plac Mic kie wi cza 4
Wej ście od ul. Wol no ści I p. (uli ca od ko ścio ła)

tel./fax 24 262 24 31     kom. 600 545 232
Ad wo kat: An na Bo ry se wicz

Sta ni sław Choj nac ki był współ za ło ży cie lem szko ły
w Kraj ko wie i jej pierw szym kie row ni kiem, kła dąc pod -
wa li ny pod kraj kow ską oświa tę. Je mu i je go żo nie po -
świę co na jest książ ka pt. „Sta ni sław i Ma rian na Choj nac -
cy. Po sta cie, o któ rych Kraj ko wo nie mo że za po mnieć”.
Jej au to rem jest pro boszcz pa ra fii w Kraj ko wie ksiądz
Zbi gniew Klu ba.

Po wy da rze niu w szko le, na pla cu przed ko ścio łem
od był się fe styn, pod czas któ re go wy stą pił m.in. szkol ny
ze spół lu do wy Kraj ko wia cy, a szkol na gru pa te atral na za -
pre zen to wa ła spek takl pod na zwą „Ma ły ksią żę”.

r -r
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Tur nie j Bez pie czeń stwa w Ru chu Dro go wym

MI STRZO WIE MA ZOW SZA
VI DRU ŻY NĄ W POL SCE
Dru ży na z Pu blicz ne go Gim na zjum im. św. Sta ni sła -

wa Kost ki w Sta rym Gra le wie re pre zen to wa ła Ma zow sze
w fi na le kra jo wym Ogól no pol skie go Tur nie ju Bez pie czeń -
stwa w Ru chu Dro go wym, któ ry od był się w dniach 4 – 6
czerw ca 2012 r. w Ustro niu (pow. cie szyń ski, woj. ślą skie).
W skład ze spo łu wcho dzi li: Na ta lia Dep tu ła, Ka mil Droz -
dow ski i Kon rad Ja siń ski, opie ku nem był Ire ne usz Wierz -
bic ki. Uczest ni cy roz wią zy wa li test z za sad ru chu dro go -
we go, po ko ny wa li ro we ro wy tor prze szkód, jeź dzi li
po mia stecz ku ru chu dro go we go oraz udzie la li pierw szej
po mo cy po szko do wa nym w wy pad ku dro go wym.

Kon ku ren cja by ła ol brzy mia, po nie waż na le ża ło wal -
czyć z naj lep szy mi dru ży na mi w Pol sce, w tym kil ka krot -
ny mi mi strza mi kra ju. 

Czy się uda ło? Chy ba tak, bo mistrz Pol ski z dwóch
po przed nich lat był tuż przed dru ży ną z Gra le wa.
Przy odro bi nie szczę ścia, któ re go za bra kło na to rze
prze szkód, w za się gu by ło po dium. Du żym suk ce sem
by ło rów nież za ję cie III miej sca w ry wa li za cji in dy wi -
du al nej przez gim na zja li stę z Gra le wa – Ka mi la Droz -
dow skie go.

Po za zma ga nia mi tur nie jo wy mi uczest ni cy mo gli
po dzi wiać pięk no ustroń skiej kra iny, wje chać wy cią giem
krze seł ko wym na naj wyż szy szczyt Be ski du Ślą skie -
go – Czan to rię oraz oglą dać po kaz jaz dy au tem wy ści go -
wym sa me go mi strza Pol ski Ka je ta na Ka je ta no wi cza.

Opra co wa nie: A.W. 

Dzień Dziec ka spę dzi li w War sza wie
Czter dzie sto ośmio oso bo wa gru pa uczniów ze Szko ły

Pod sta wo wej w Sta rym Gra le wie wraz z opie ku na mi
wzię ła, 28 ma ja, udział w ob cho dach Mię dzy na ro do we go
Dnia Dziec ka pod na zwą „Dzień Mło de go Ki bi ca”.

Im pre za od by ła się na Sta dio -
nie Miej skim w War sza wie, a jej
or ga ni za to ra mi   by li m.  in. Ko -
men da Sto łecz na Po li cji, Ku ra to -
rium Oświa ty w War sza wie, Wo -
je wódz ka Sta cja Po go to wia Ra -
tun ko we go i Trans por tu Sa ni tar -
ne go, Ko men da Miej ska Pań -
stwo wej Stra ży Po żar nej Mia sta
st. War sza wy, Wo je wódz ki Ośro -
dek Spor tu i Re kre acji, Straż
Miej ska m. st. War sza wy.

Ce lem przed się wzię cia by ło pro pa go wa nie wśród
dzie ci i mło dzie ży idei ki bi co wa nia fa ir play, jak rów nież
pro wa dze nie pro fi lak tycz nej dzia łal no ści in for ma cyj nej
i edu ka cyj nej w za kre sie roz wią zy wa nia pro ble mów al ko -
ho lo wych  i prze ciw dzia ła nia nar ko ma nii po przez two rze -
nie dzie ciom wa run ków do al ter na tyw nych  form spę dza -
nia wol ne go cza su.

W pro gra mie zna la zły się eli mi -
na cje fa zy fi na ło wej tur nie ju „Gra my
o Zło tą Pił kę”, pod su mo wa nie Ogól -
no pol skie go Tur nie ju Spor to we go
„Gram i Wspie ram”, mecz po ka zo -
wy pił ki noż nej z udzia łem za pro -
szo nych pił ka rzy, jak rów nież pre -
zen ta cja po jaz dów oraz spe cja li -
stycz ne go sprzę tu stra żac kie go i po -
li cyj ne go, licz ne za ba wy i kon kur sy,
po ka zy róż no rod nych umie jęt no ści. 

SP Sta re Gra le wo

Baw się i bądź bez piecz ny
Ucznio wie Szko ły Pod sta wo wej im. Wła dy sła wa

Sta ni sła wa Rey mon ta w Ko zie bro dach wzię li udział
w ogól no pol skiej kam pa nii edu ka cyj nej UNI -
CEF – „Baw się i bądź bez piecz ny!” Jest to dru ga
edy cja pro jek tu za in au gu ro wa ne go w 2010 ro ku.

Ce lem pro jek tu edu ka cyj ne go UNI CEF „Baw
się i bądź bez piecz ny!” jest prze ka zy wa nie dzie ciom
wie dzy o tym, jak dbać o wła sne bez pie czeń stwo,
jak uni kać sy tu acji ry zy kow nych, mo gą cych do pro -
wa dzić do za gro że nia zdro wia i ży cia dziec ka oraz
jak na le ży się za cho wać, kie dy do cho dzi do wy pad -
ku.

W ra mach pro jek tu prze pro wa dzo ne zo sta ły za -
ję cia edu ka cyj ne z ucznia mi na te mat bez pie czeń -
stwa, od był się tak że kon kurs pla stycz ny pod ha słem:
„Baw się i bądź bez piecz ny!” 

19 czerw ca 2012 ro ku w szko le od by ła się uro czy sta
aka de mia, w któ rej uczest ni czy li: aspi rant Da niel Ma tu -
szyń ski, dy rek tor Mał go rza ta Środ kow ska, ra da pe da go -
gicz na, ucznio wie i ro dzi ce. 

Aka de mia zo sta ła przy go to wa na przez uczniów szko -
ły pod sta wo wej pod kie run kiem Be aty Boń kow skiej. Aka -
de mię umi li ły wier sze, pio sen ki oraz qu iz. 

Kam pa nię edu ka cyj ną „Baw się i bądź bez piecz ny!”
pod su mo wał po li cjant Da niel Ma tu szyń ski, któ ry prze pro -
wa dził po ga dan kę na te mat bez pie czeń stwa. 

Po czę ści ar ty stycz nej ucznio wie otrzy ma li dy plo my
i na gro dy za udział w kon kur sie pla stycz nym i qu -
izie – „Baw się i bądź bez piecz ny!” ufun do wa ne przez or -
ga ni za to ra kon kur su. 

Ko or dy na tor pro jek tu Be ata Boƒ kow ska 
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Na „Orliku”
Re pre zen ta cje szkół pod sta wo wych z Gra le wa, Ko dłu to -

wa, Ra cią ża i Uniec ka uczest ni czy ły w tur nie ju pił kar skim
chłop ców (kl. I – III), któ ry od był się 14 czerw ca na bo isku
„Or lik” w Ra cią żu. 
Oto wyniki: SP KODUTOWO - SP UNIECK 1:1, SP
RACIĄŻ - SP GRALEWO 1:1, SP UNIECK - SP GRALEWO
1:1, SP KODUTOWO - SP RACIĄŻ 0:2, SP RACIĄŻ - SP
UNIECK 2:1,SP GRALEWO - SP KODUTOWO 0:0
Tabela końcowa
1. SP RACIĄŻ               7 pkt
2. SP GRALEWO          3 pkt
3. SP UNIECK              2 pkt
4. SP KODUTOWO       2 pkt

W cie niu Eu ro
Eu ro 2012 wzbu dzi ło wie le emo cji rów nież wśród

uczniów Szko ły Pod sta wo wej im. św. St. Kost ki w Sta -
rym Gra le wie.

Na bo isku szkol nym ro ze gra no mię dzy kla so we me -
cze pił ki noż nej. Wszy scy ucznio wie ubra ni w stro je bia -
ło -czer wo ne śpie wem i okrzy ka mi ki bi co wa li ko le gom,
jed no cze śnie wspie ra jąc na szą na ro do wą dru ży nę.

W roz gryw kach mię dzy kla so wych na gra lew skim
bo isku pa dły na stę pu ją ce wy ni ki: kl. II – kl. III 1 : 1,
kl. V – kl. VI 2 : 2.

sp

Śmi ga li po gó rach
W dniach 11-15 czerw ca trzy dzie sto pię cio oso bo wa

gru pa uczniów ze  Szko ły Pod sta wo wej im. św. Sta ni sła wa
Kost ki w Sta rym Gra le wie wraz z opie ku na mi   wzię ła
udział w wy ciecz ce kra jo znaw -
czo -tu ry stycz nej do Za ko pa ne -
go. Ce lem wy ciecz ki by ło po -
zna nie re gio nu Pod ha la oraz kul -
tu ry i tra dy cji gó ral skich. Pod -
czas spa ce ru po Za ko pa nem
zwie dzo no m. in., za byt ko wy
cmen tarz „Na Pęk so wym Brzyz -
ku”, a tak że Sank tu arium Mat ki
Bo żej Fa tim skiej na Krzep tów -
kach.    Naj wię cej wy sił ku wy -

ma ga ły gór skie wę drów ki, jed nak to one spra wi ły wszyst -
kim naj więk szą sa tys fak cję. Ucznio wie by li na Gu ba łów -
ce, a tak że po dzi wia li Do li nę Ko ście li ską. Pięk ne kra jo bra -
zy i wspa nia łe pa miąt ko we zdję cia wy na gro dzi ły tru dy
wę dró wek. Wiel ką atrak cją oka zał się „Dom do gó ry no -
ga mi”, we wnątrz  któ re go cięż ko by ło utrzy mać rów no wa -

gę. Jed nak by ła to wspa nia ła
i nie za po mnia na za ba wa. Na naj -
słyn niej szej uli cy Za ko pa ne -
go – Kru pów kach ucznio wie za -
opa trzy li się w ciu pa gi, ko ra le,
oscyp ki i in ne pa miąt ki.

Wszy scy uczest ni cy wy -
ciecz ki wró ci li za do wo le ni
i z nie cier pli wo ścią cze ka ją
na na stęp ny wy jazd.

SP Gra le wo
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HARMONOGRAM OPRÓ˚NIANIA POJEMNIKÓW
sm -120l i 240l z te re nu Gmi ny Ra cià˝

w II pó∏ ro czu 2012 ro ku

VII VIII IX X XI XIIMiej sco wo Êci

Sta re Gra le wo
No we Gra le wo
Do brska – W∏o Êcia ny
Do brska – Ko lo nia

W´ pi ∏y
Z∏o to po le
Kra Ênie wo
Szapsk

Ko zo lin
Ka czo ro wy
Stro ̋ ´ cin
Stro ̋ ´ cin – Sa∏ ko wo

Wit ko wo
Ki ni ki
Fol wark  - Ra cià˝

M∏odocho wo
Chy cze wo
Kie∏ bo wo
Bo gu cin
¸em pi nek

¸em pi no
˚u ko wo – Waw rzon ki
˚u ko wo – Stru sie

Cie ciersk
Kra sze wo – Fal ki
M∏o dy Nie dró˝
Sta ry Nie dró˝

Dru cho wo
Ma le wo
Ko zie bro dy

Kra szewo – Ga czu∏ ty
Kra sze wo – Ro ry
Kra sze wo – Czu ba ki
Bie la ny

Ma ∏a WieÊ
Kra sze wo – Pod bor ne
Kra sze wo – S∏a w´ cin

åwiersk
Droz do wo
P´ sy
Dra mi nek
Sie ra ko wo

Zdu nó wek
Kru sze ni ca
Kos so bu dy

Bu dy Kra szew skie
Pól ka – Ra cià˝
˚y cho wo

Li pa
Ko d∏u to wo

Szczep ko wo
Grzy bo wo
No wy Ko mu nin
Sta ry Ko mu nin
Ko ci´ cin Bro do wy

Ko ci´ cin Twor ki
Kraj ko wo
Kraj ko wo – Bud ki

Unieck
Je ̋ e wo – We sel
Cha rzy ny

Cha rzy ny Ro ga le
Si ko ry

16 20 17 15 19 17

17 21 18 16 20 18

18 22 19 17 21 19

19 23 20 18 22 20

20 24 21 19 23 21

23 27 24 22 26 24

24 28 25 23 27 27

25 29 26 24 28 28

26 30 27 25 29 31




