
Drużyna reprezentująca Kozie-
brody zwyciężyła w turnieju piłki 
nożnej drużyn sześcioosobowych 
o puchar wójta gminy Raciąż, który 
21 sierpnia został rozegrany na bo-
isku przy Zespole Szkół w Raciążu.

Czytaj na str. 10-12
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W sobotę, 20 sierpnia, druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaczorowach 
świętowali swój jubileusz. Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, 
nadanym przez Zarząd Główny Związku OSP, udekorowany został sztandar 
jednostki.

Czytaj na str. 6-7

60-lecie OSP w Kaczorowach 

Na tegorocznym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym OSP w Koziebrodach do zarządu weszli młodzi energiczni 
strażacy, m.in. Bartosz Kokosiński, który został naczelnikiem i Paweł Kopacz – jego zastępca. Obaj zasiadają też za 
kółkiem nowego wozu strażackiego, który trafi ł do jednostki na początku roku.

Prezes Eugeniusz Ptasik, który na czele OSP w Koziebrodach stoi już czwartą albo piątą kadencję (z przerwą na 
wiceprezesowanie),  nie kryje radości z entuzjazmu druhów i nie może się nachwalić swych młodszych kolegów. – To 
energiczne i zdolne chłopaki, chętne do pracy w OSP i przy budowie garażu – mówi.

Czytaj na str. 8-9

Koziebrody
z pucharem wójta

Strażacy budują garaż w czynie społecznym

Drogi 
tematem numer 

jeden
Dyskusję podczas sierpniowej 

sesji Rady Gminy Raciąż zdomino-
wały sprawy dróg. Zarówno radni, 
jak i sołtysi zadali wiele pytań doty-
czących stanu traktów powiatowych 
i gminnych.

Czytaj na str. 2-3
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Silną reprezentację miał powiat płoński na sesji 
Rady Gminy Raciąż, która odbyła się 9 sierpnia. 
W obradach uczestniczyli wicestarosta Anna Du-
mińska-Kierska, członek zarządu Elżbieta Grod-
kiewicz i przewodniczący rady Jan Mączewski.

W komplecie stawili się radni gminy Raciąż, 
wśród nich nowo wybrany Andrzej Wójtowicz, 
który złożył ślubowanie.

Co się dzieje w szpitalu

Można było się spodziewać, że po ostatnich zawi-
rowaniach personalnych i zapowiedzi zawieszenia pra-
cy trzech oddziałów, problemy szpitala w Płońsku zdo-
minują dyskusję na sesji w gminie Raciąż. Tak się jed-
nak nie stało. Temat zaistniał, ale w stonowanej formie. 
O sprawy związane z funkcjonowaniem płońskiej lecz-
nicy dopytywał radny Krzysztof Sikorski. Wicestarosta 
Anna Dumińska-Kierska poinformowała, że rezygna-
cja Józefa Świerczka z funkcji dyrektora szpitala zosta-
ła przez Zarząd Powiatu Płońskiego przyjęta. Do czasu 
wyłonienia nowego dyrektora w drodze konkursu, zarząd 
powierzył pełnienie obowiązków dyrektora dotychczaso-

wemu zastępcy Franciszkowi Makowskiemu. Wicestaro-
sta zapewniła, że zarząd dołoży wszelkich starań, aby nie 
trzeba było zawieszać funkcjonowania oddziałów szpi-
talnych. Poinformowała, że pomoc obiecał były dyrektor 
płońskiego szpitala Paweł Obermeyer.

W tej kwestii wypowiedział się też wójt gminy Raciąż 
Ryszard Giszczak, który jest przedstawicielem gminy 
w Radzie Społecznej szpitala. Poinformował, że rada ne-
gatywnie zaopiniowała pomysł zawieszenia pracy trzech 
oddziałów szpitalnych. Dodał, że trzeba zrozumieć postę-
powanie dyrektora Świerczka: są pacjenci, a nie ma le-
karzy, więc co robić. Gdyby w tej sytuacji doszło do nie-
szczęścia, dyrektorem zająłby się prokurator.

Kwestie drogowe

Dyskusję podczas sesji zdominowały sprawy dróg. 
Zarówno radni, jak i sołtysi zadali wiele pytań dotyczą-
cych stanu traktów powiatowych i gminnych. Radna 
Grażyna Szczepańska apelowała do wicestarosty, swojej 
koleżanki, o to, aby powiat rozważył możliwość konty-
nuowania modernizacji drogi z Komunina do Uniecka. 
Radny Eugeniusz Ptasik pytał o szanse na naprawę traktu 
z Koziebród w kierunku Siemiątkowa oraz, po raz kolejny, 
o to, kiedy zostanie położony chodnik przy drodze po-

SAMORZĄD

DROGI  TEMATEM NUMER JEDEN

1. W obradach uczestniczyli 
wicestarosta Anna Dumińska-
-Kierska, członek zarządu Elż-
bieta Grodkiewicz i przewodni-
czący rady Jan Mączewski

2 Radna Grażyna Szczepańska 
apelowała do wicestarosty, swo-
jej koleżanki, o to, aby powiat 
rozważył możliwość kontynuo-
wania modernizacji drogi z Ko-
munina do Uniecka

3. Eugeniusz Ptasik pytał po raz 
kolejny o to, kiedy zostanie poło-
żony chodnik przy drodze powia-
towej z Koziebród do Małej Wsi

wiatowej z Koziebród do Małej 
Wsi, aby dzieci z tej miejscowo-
ści mogły bezpiecznie chodzić 
do szkoły. Sołtysi dopytywali 
o remont dróg Szapsk – Boże-
wo, Gralewo – Młodochowo, 
w Grzybowie oraz Żychowie 
Górkach. Padły też pytania 
o odkrzaczanie traktów.

2 3

1
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Wicestarosta Anna Dumińska-Kierska wyjaśniła, że 
powiat płoński zarządza ponad 800 km dróg i wszystkie 
one są ważne. - Gdybyśmy mieli 100 mln zł, pewnie zro-
bilibyśmy wszystkie drogi powiatowe – mówiła. O mo-
dernizacji drogi do Uniecka przez las wicestarosta powie-
działa, że wymaga ona kompletnej przebudowy, co jest 
ogromnie kosztowne. Własnymi środkami powiat nie jest 
w stanie tego dokonać, toteż na modernizację tego odcin-
ka można liczyć tylko wówczas, jeśli uda się tę inwestycję 
wpisać do jakiegoś programu pomocowego.

W kwestii drogowej wypowiedział się wójt Ryszard 
Giszczak. Zapowiedział, że prace dotyczące wycinania 
krzewów przy drogach rozpoczną się pod koniec wrze-
śnia, aby przed zimą zostały zakończone. Dodał, że gmi-
ny nie stać jest na odkrzaczanie kilka razy w roku. Na 
pytanie o drogę w Grzybowie odpowiedział, że przetarg 
na wykonanie został rozstrzygnięty w lipcu. Zgłosił też 
propozycję pod adresem powiatu, dotyczącą moderniza-
cji drogi z Komunina do Uniecka. Przypomniał, że zgod-
nie z umową gmina Raciąż w połowie partycypowała 
w kosztach modernizacji drogi z Gralewa w kierunku 
Góry. Jej koszt wyniósł mniej niż zakładano, ale gmina 
nadpłaty nie wycofała. Zgłosił więc pomysł, aby te pie-
niądze powiat przeznaczył na drogę z Komunina. – Z po-
wodzeniem wystarczy ich na zrobienie odcinka do Ko-
cięcina (tam mieszka radna Grażyna Szczepańska, która 
apelowała do koleżanki wicestarosty o nową nawierzch-
nię – przyp. red.), a śmiem twierdzić, że nawet do kościoła 
w Uniecku – powiedział.

Odniósł się też do zgłoszonych przez kilku sołtysów 
problemów z naprawą uszkodzonych przydomowych 
oczyszczalni ścieków. – Jest kłopot z przydomówkami, 
które zostały wykonane podczas realizacji I etapu tej in-
westycji – mówił. – A to dlatego, że fi rma, która wówczas 
montowała przydomowe oczyszczalnie ścieków w gminie 
Raciąż, upadła. Naprawami zajmuje się zakład będący 
wykonawcą urządzeń w II etapie zadania. Ale nie musi 
tego robić. Naprawia przydomówki wówczas, gdy ma 
czas. Stąd kłopoty – wyjaśnił włodarz gminy.

Równiarka i przetargi

Ryszard Giszczak wypowiedział się także w sprawie 
zakupu równiarki. Optował za tym, gdyż dotychczas uży-
wana maszyna ciągle się psuje. Do mieszkańców zwrócił 
się z prośbą, aby część przyszłorocznych pieniędzy z fun-
duszu sołeckiego przeznaczyli na kupno równiarki. Teraz 
oznajmił, że po rozmowach z fachowcami wycofuje się 
z tego pomysłu. Tłumaczył, że znający się na rzeczy prze-
konali go, iż lepiej będzie poddać kapitalnemu remonto-
wi używaną maszynę, niż kupować nową, naszpikowa-
ną elektroniką. Wójt w dalszym ciągu liczy na wsparcie 
fi nansowe sołectw.

Wójt przekazał też informację dotyczącą przetargów 
na obiekty po zlikwidowanych z dniem 31 sierpnia br. 
szkołach w Kraszewie Gaczułtach i Kodłutowie. Okazu-
je się, że nikt nie zgłosił się ani do pierwszego, ani do 

4. Grażyna Rogowska, zastęp-
ca przewodniczącego Gminnej 
Komisji Wyborczej przedstawiła 
wyniki wyborów uzupełniających 
do Rady Gminy Raciąż

5. O sprawy związane z funkcjo-
nowaniem płońskiej lecznicy do-
pytywał radny Krzysztof Sikorski

6. Sołtysi dopytywali o remont 
dróg

drugiego przetargu. Co da-
lej robić z tymi obiektami? 
O tym wójt ma rozmawiać 
z mieszkańcami, dlatego zwró-
cił się do sołtysów obu miej-
scowości, aby powiadomili go 
o najbliższych zebraniach wiej-
skich, aby mógł w nich wziąć 
udział i wspólnie z mieszkań-
cami Kraszewa Gaczułt i Ko-
dłutowa znaleźć odpowiedź na 
to pytanie.

r-r5
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19 sierpnia w delegaturze Urzędu Marszałkowskiego 
w Płocku starosta płoński Andrzej Stolpa i członek Zarządu 
Powiatu Płońskiego Elżbieta Grodkiewicz podpisali z mar-
szałkiem województwa mazowieckiego Adamem Struzikiem 
umowę dotyczącą dofi nansowania projektu pod nazwą „System 
wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w po-
wiecie płońskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. 

Projekt jest realizowany w partnerstwie z prawie wszyst-
kimi miastami i gminami powiatu płońskiego. Dofi nansowanie 
przyznano w wysokości 612 tys. zł, a łączne środki własne sa-
morządu powiatowego i samorządów gminnych wynoszą ponad 
153 tys. zł. System wczesnego ostrzegania i alarmowania 
ludności o zagrożeniach będzie wdrożony do 31 maja 2017 
roku. Wpłynie on nie tylko na znaczną poprawę bezpieczeń-
stwa mieszkańców, ale pozwoli też na ograniczenie skutków 
katastrof.

W ramach projektu zakupiony będzie system złożony z cen-
trali oraz 38 zestawów syren alarmowych wraz z wyposażeniem, 
które zostaną zamontowane w jedenastu gminach. Pozwoli to 
nie tylko na ograniczenie skutków katastrof, ale zminimalizuje 
również ryzyko kosztów wynikających z usunięcia lub napra-
wienia szkód. Dzięki wczesnej reakcji istniejące zasoby tech-
niczne i naturalne będą lepiej chronione przed zniszczeniem.

Liderem projektu jest powiat płoński, partnerami – 11 gmin 
powiatu płońskiego, w tym 2 miejskie: miasto Płońsk i miasto 
Raciąż oraz 9 wiejskich: Czerwińsk nad Wisłą, Dzierzążnia, 
Joniec, Nowe Miasto, Płońsk, Raciąż, Naruszewo, Sochocin 
i Załuski. W ramach przedsięwzięcia prowadzona będzie kam-
pania informacyjna obejmująca zagadnienia dotyczące rodza-
jów alarmów, komunikatów ostrzegawczych, potencjalnych 
zagrożeń oraz działań prewencyjnych. Odbędą się też spotkania 
informacyjno-edukacyjne dla mieszkańców.

pp,um 

Pani Barbarze Gładkiej 
oraz Jej blliskim

wyrazy 
głębokiego współczucia 

z powodu śmierci
 Męża 

składają 
Wójt i Pracownicy 

Urzędu Gminy Raciąż 

Podziękowanie 
Ochotnicza Straż Pożarna Kaczorowy 

składa serdeczne podziękowanie m.in. Gminie Raciąż, 

Panu Jackowi Małeckiemu, Państwu Małgorzacie i Markowi 

Małeckim, Pani Joannie Karpińskiej, Dyrekcji Zespołu Szkół 

w Starym Gralewie i mieszkańcom wsi za życzliwość i wsparcie 

fi nansowe przy organizacji 60-lecia naszej jednostki. 

Dziękujemy Księdzu Proboszczowi, gościom oraz mieszkańcom, 

którzy swoją obecnością uświetnili naszą uroczystość. 

Druhowie OSP Kaczorowy

SYSTEM  WCZESNEGO  OSTRZEGANIA  W  POWIECIE

Marszałek Adam Struzik, starosta Andrzej Stolpa i członek zarządu Elżbieta Grodkiewicz podpisali umowę o dofi nansowaniu 
systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w powicie płońskim Fot. archiwum
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Jednostka została utworzona w 1956 roku. Pierwszy 
zarząd tworzyli: Czesław Górczyński – prezes, Stanisław 
Górczyński – naczelnik, Bolesław Orzechowski – skarbnik, 
Ryszard Brzozowski – sekretarz, Antoni Rutkowski – gos-
podarz.

W 1958 r. rozpoczęto budowę remizy, która trwała do 
1962 r. Rok później został zakupiony samochód strażacki mar-
ki Lublin. W 1986 r. została wyremontowana i zmodernizowa-
na strażnica. W roku 1996 z okazji 40-lecia jednostka otrzy-
mała samochód pożarniczy Star 28 po karosacji, a miejscowe 
społeczeństwo ufundowało strażakom sztandar.

17 lutego 2000 r. OSP w Kaczorowach została włączona do 
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W maju 2005 r. 
zarząd jednostki przy pomocy gminy Raciąż podjął starania o 
zakup średniego samochodu pożarniczego, który trafi ł do OSP 
w Kaczorowach w grudniu 2006 r.

Obecnie jednostka liczy 18 członków i jest ważnym ogni-
wem zabezpieczenia gminy Raciąż i powiatu płońskiego.

Aktualnie zarząd tworzą: Bogusław Małecki – prezes, 
Janusz Sikorski – wiceprezes i naczelnik, Andrzej Wójtowicz 
– skarbnik, Artur Pawlak – sekretarz, Jakub Staniszewski 
– gospodarz.

Relacja z uroczystości jubileuszowej na str 6-7

          10 sierpnia 2016 r.

Komunikat w sprawie aktualnej sytuacji w szpitalu
Uprzejmie informujemy, że wspólnym wysiłkiem Zarządu Powiatu, Społecznego Doradcy Starosty ds. organizacji działalno-

ści leczniczej w powiecie p. Pawła Obermeyera oraz dyrekcji szpitala udało się rozwiązać trudny problem zabezpieczenia dyżu-
rów na 3 oddziałach płońskiego szpitala. W związku z powyższym planowane wcześniej zawieszenie funkcjonowania oddziałów: 
internistycznego, kardiologicznego i reumatologicznego jest już nieaktualne. Szpital pracuje normalnie, a pacjenci powiatu płoń-
skiego mogą czuć się bezpiecznie, gdyż mogą liczyć na całodobową opiekę medyczną. 

Informacja o tym została przekazana Wojewodzie Mazowieckiemu i Dyrekcji OM NFZ. Mimo to, wszystkim mieszkańcom 
powiatu życzymy dużo zdrowia. 

 
  

W wyborach uzupełniających do Rady 
Gminy Raciąż, które 24 lipca odbyły się 
w okręgu wyborczym nr 3, obejmującym 
miejscowości: Ćwiersk, Kaczorowy i Stro-
żęcin najwięcej głosów otrzymał Andrzej 
Wójtowicz – 112, i został nowym radnym 
gminy Raciąż. Pozostali kandydaci otrzy-
mali następującą ilość głosów: Małgorza-

ta Woźniak – 44, Bogusław Małecki – 16.
W wyborach uprawionych do głosowania 

były 502 osoby. Kart ważnych wydano 175. 
Oddano 172 głosy ważne.

r-r
Andrzej Wójtowicz był już radnym gmi-

ny Raciąż, zasiadał nawet w Zarządzie Gmi-
ny, gdy ten był jeszcze ciałem kolegialnym.

Planowany zbiornik będzie znajdował się w północno-
-wschodniej części gminy Raciąż i obejmie grunty wsi Budy 
Kraszewskie, Kraszewo Gaczułty i Kraszewo Rory. W linii 
brzegowej zbiornik będzie miał powierzchnię 75,4 ha, w tym 
lustro wody o powierzchni 70,3 ha, oraz pojemność ok. 1 mln 
metrów sześciennych wody.

W celu zapewnienia siedlisk gatunkom chronionym w cen-
tralnej części zbiornika będzie wyspa.

Teren, na którym planuje się zalew, jest położony w dolinie 
rzeki Raciążnicy po jej obu stronach. Są to przede wszystkim 
użytki zielone niskich klas bonitacyjnych. Znaczną część sta-
nowią nieużytki (wyrobiska potorfowe) oraz tereny porośnięte 
roślinnością drzewiasta i krzewiastą.

Projektowany akwen będzie zbiornikiem przepływowym, 
kopanym, ograniczonym zaporami ze wszystkich stron, z wodą 
ustabilizowaną jazem.

Zasadniczym celem inwestycji jest ograniczenie, spowol-
nienie i wyrównanie odpływu powierzchniowego ze zlewni 
poprzez zwiększenie retencji w zlewni rzeki Raciążnicy oraz 

stabilizacja poziomu wody gruntowej na otaczającym terenie 
stanowiącym użytki rolne, głównie łąkowe, a także obszary 
będące pod wpływem procesów torfotwórczych. Dodatkowo 
zbiornik przyczyni się do ochrony przeciwpowodziowej doliny 
rzeki Raciążnicy w jej środkowym i dolnym biegu, a także do 
redukcji związków azotu i fosforu w wodach rzeki. Realizacja 
planowanej inwestycji wynika m.in. z programu małej retencji 
dla województwa mazowieckiego.

To fragmenty obszernego postanowienia, wydanego przez 
Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Warszawie, 
w związku w postępowaniem w sprawie oceny oddziaływania 
na środowisko, przeprowadzonym dla przedsięwzięcia pole-
gającego na budowie zbiornika wodnego Kraszewo na rzece 
Raciążnicy. – Ten dokument otwiera nam drogę do złożenia do 
wojewody wniosku o wydanie pozwolenia na budowę zbior-
nika – powiedział wójt. Dodał, że teraz będzie uzupełniania 
dokumentacja z uwzględnieniem wskazań zawartych w posta-
nowieniu RDOŚ.

r-r

NOWY RADNYNOWY RADNY

Wicestarosta
Anna Dumińska-Kierska 

Starosta
Andrzej Stolpa

ZBIORNIK  WODNY  KRASZEWO

TROCHĘ  HISTORII O OSP W KACZOROWACH
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W sobotę, 20 sierpnia, druhowie Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Kaczorowach świętowali jubileusz jednostki wraz 
z rodzinami i zaproszonymi gośćmi, wśród których domino-
wali członkowie braci strażackiej z gminy Raciąż.

Przed strażnicą mszę świętą odprawił powiatowy ka-
pelan strażaków ksiądz Jan Piotrowski, proboszcz parafi i 
w Gralewie. Wielu druhów odebrało odznaczenia. Srebrnym 
Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, nadanym przez Za-
rząd Główny Związku OSP, udekorowany został sztandar 
jednostki. Gratulacje jubilatom złożyli m.in. prezes Zarządu 
Miejsko-Gminnego Zawiązku OSP w Raciążu Jan Mączew-
ski, wiceprezes, wójt gminy Raciąż Ryszard Giszczak, ko-
mendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku 
st. bryg. Paweł Jakubowski, członek Zarządu Powiatu Płoń-
skiego Elżbieta Grodkiewicz.

Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” uhono-
rowania zostali: Jacek Małecki, Marek Małecki, Wojciech 
Krawczyk, Zbigniew Drozdowski, Marcin Rutkowski i Ze-
non Orzechowski. Srebrny Medal „Za Zasługi dla Pożarnic-

              60-LECIE OSP         

Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego Zawiązku OSP w Raciążu 
Jan Mączewski dekoruje sztandar OSP w Kaczorowach Srebrnym 
Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”

Druhów odznaczali m.in. komendant 
powiatowy Państwowej Straży Pożarnej 
w Płońsku st. bryg. Paweł Jakubowski...

... i członek Zarządu Powiatu Płońskiego Elżbieta Grodkiewicz

Nie mogło zabraknąć wójta gminy 
Raciąż Ryszarda Giszczaka

Ksiądz Jan Piotrowski modlił się za druhów 
i ich rodziny

Uroczystość prowadził 
prezes OSP w Kaczorowach 
Bogusław Małecki

W uroczystości uczestniczył Bolesław 
Orzechowski – skarbnik w pierwszym 
zarządzie OSP w Kaczorowach.
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twa” otrzymał Jakub Staniszewski, a Brązowym Medalem 
„Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczono Krzysztofa Orze-
chowskiego, Jana Dymowskiego i Kamila Gradeckiego. Po-
nadto druhowie uhonorowani zostali odznakami za wysługę 
lat. Otrzymali je: Janusz Sikorski i Wojciech Krawczyk – za 
40 lat; Zenon Orzechowski – za 35 lat; Bogusław Małecki, 
Andrzej Wójtowicz, Jacek Małecki – za 30 lat; Marek Ma-
łecki i Zbigniew Drozdowski – za 25 lat; Jakub Staniszewski 
– za 20 lat; Marcin Rutkowski – za 15 lat; Kamil Gradecki 
i Krzysztof Orzechowski – za 10 lat; Jan Dymowski – za 5 lat 
w straży.

Podczas wystąpień gości padały ciepłe słowa pod adre-
sem druhów. Ale nie tylko, bowiem z ust wójta gminy Raciąż 
Ryszarda Giszczaka padła też obietnica, że w przyszłym roku 
remiza OSP w Kaczorowach zostanie poddana modernizacji.

Część ofi cjalną zakończyła defi lada strażackich podod-
działów. Uroczystość uświetniła orkiestra dęta  OSP w Kraj-
kowie.

r-r

      W  KACZOROWACH

Strażacy odznaczeni Złotym 
Medalem „Za Zasługi
dla Pożarnictwa”

Obecny był dowódca jednostki 
ratowniczo-gaśniczej PSP w Płońsku 
bryg. Grzegorz Domański

Goście wpisali się do księgi pamiątkowej

Uroczystość uświetniła orkiestra dęta  OSP w Krajkowie

Defi lada pododdziałów

Komendant i prezesi odbierają defi ladę strażaków
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Strażacy budują garaż w czynie społecznym
Na tegorocznym zebraniu sprawozdawczo-wy-

borczym OSP w Koziebrodach do zarządu weszli 
młodzi energiczni strażacy, m.in. Bartosz Koko-
siński, który został naczelnikiem i Paweł Kopacz 
– jego zastępca. Obaj zasiadają też za kółkiem no-
wego wozu strażackiego, który trafi ł do jednostki 
na początku roku.

Koziebrodzcy druhowie wypatrywali go jak żaba 
dżdżu. Stary samochód ma już chyba ze 40 lat i dziura-
wą beczkę. Musieli ją łatać na różne sposoby, aby jadąc 
do pożaru dowieźć wodę na miejsce akcji. A i tak część 
wyciekała. To właśnie nowy wóz, zakupiony ze środków 
gminy Raciąż, tak zaktywizował druhów, że na zebraniu 
krzyknęli zgodnie, iż w czynie społecznym wybudują dla 
niego garaż. A że część z nich albo sama prowadzi fi rmy 
budowlane, albo w takich pracuje, budowlanka im nie-
straszna. 

Prezes Eugeniusz Ptasik, który na czele OSP w Kozie-
brodach stoi już czwartą albo piątą kadencję (z przerwą na 
wiceprezesowanie), nie kryje radości z entuzjazmu dru-

hów i nie może się nachwalić swych młodszych kolegów. 
- To energiczne i zdolne chłopaki, chętne do pracy w OSP 
i przy budowie garażu – mówi. – Nie trzeba ich pilnować 
i nakazywać, co mają robić – zapewnia.

Ale 25 sierpnia zjawił się na placu budowy o godz. 16,
jak co dzień, odkąd zaczęli stawiać lokum dla wozu. 
A zaczęli w pierwszych dniach sierpnia. Powiadają, że 
pańskie oko konia tuczy, toteż prezes, choć już swoje lata 
ma, wierny ten maksymie melduje się na budowie jako 
pierwszy albo jeden z pierwszych i opuszcza ją wraz 
z zresztą załogi, gdy już słońce zajdzie. Z pola po zwózce 
siana czy wykopkach pędzi do remizy co tchu. 

Tego dnia, też jak co dzień, między godz. 16 a 17 
zaczęli schodzić się druhowie – po pracy i obiedzie. 
Prezes mówi, że w sumie przy garażu pracuje 17 stra-
żaków, oczywiście nie wszyscy naraz. Trzeba kończyć 
więźbę dachową i kłaść blachę. Nie zwlekają więc z ro-
botą, krótka wymiana zdań z prezesem i wójtem, który 
akurat pojawił się na budowie – i do roboty, bo słońce 
już coraz niżej. – Może na odpust (8 września) uda się 
zakończyć – wtrąca nieśmiało Mirosław Grabowski, 

Na budowie pojawił się wójt Ryszard Giszczak

Nowy wóz strażacki OSP w Koziebrodach 
nie jest wprost spod fabrycznej igły, ale po tzw. 
karosacji. W nazewnictwie strażackim określa 
się go jako średni. Jest jednak na tyle silny 
(jego moc to prawie 400 KM), aby bez kłopo-
tu w razie potrzeby zamontować do niego pług 
i odśnieżać gminne drogi. Choć, oczywiście, 
podstawową i pierwszą jego funkcją jest udział 
w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Gmina Ra-
ciąż zapłaciła za niego tylko i wyłącznie z wła-
snych środków ok. 380 tys. zł
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Widok remizy z wnętrza nowo budowanego garażu

gospodarz w straży. Nieśmiało, bo wie, że czasu zostało 
niewiele.

My tymczasem z wójtem i prezesem staramy się 
przypomnieć czyny społeczne w gminie na przestrzeni 
jej ponad 20-letniej historii. - Było ich sporo, zwłaszcza 
przy budowie dróg. Gmina kupowała żwir, dostarczała 
na miejsce, a mieszkańcy rozplantowywali go, dawniej 
łopatami – mówi wójt gminy Ryszard Giszczak. I przy-
pomina też budowę sali gimnastycznej w Gralewie dzięki 
społecznemu komitetowi. Eugeniusz Ptasik zaś wtrąca: 
- My też w czynie modernizowaliśmy remizę, kładliśmy 
dach, podłogę... A dawniej rozbudowywaliśmy szkołę 
z udziałem społeczeństwa. Pamięta pan, jak w „Głosie” 
napisał, że buduję szkołę dla wnuczki. Wnuczka ma już 
25 lat... – wspomina prezes, który także stał na czele tam-
tego społecznego komitetu budowy. Pytany, dla kogo teraz 
buduje, odpowiada, że dla młodych strażaków, żeby mieli 
pamiątkę po starym prezesie. Ci zaś na to, na serio czy też 
z przymrużeniem oka, że zawieszą tu zdjęcie prezesa na 
honorowym miejscu. Na razie pokazują w komórce fot-
kę koguta, którego zrobili z blachy i umieszczą na froncie 
garażu

Próbujemy ustalić, ile będzie kosztował nowy obiekt. 
Prezes OSP wylicza wartość czynu społecznego. Wycho-
dzi mu około 40 tys. zł. Wójt z przekorą nie dowierza sło-
wom Ptasika, a pytany o całkowity koszt inwestycji poda-
je w przybliżeniu kwotę 100 tys. zł.

Tymczasem młodzi druhowie już są na rusztowaniu 
i kończą więźbę dachową. Przyjechał Maciej Breński, też 
strażak, ma własną fi rmę budowlaną i kieruje pracami 
przy stawianiu garażu.

– Teraz młodzi rządzą w naszej straży. Mnie zosta-
wili na funkcji prezesa, bo mówią, że nikt inny tak nie 
potrafi  dogadać się z wójtem, jak ja – zapewnia Eu-
geniusz Ptasik. I dodaje, że w tym roku do OSP w Ko-
ziebrodach zapisało się 11 osób. To raduje serce pre-
zesa. Tym bardziej, że straż liczy już sobie 90 lat.
Jubileusz wypada w tym roku, ale uroczystość przenieśli 
na przyszły, bo plac przy remizie jest teraz placem budo-
wy i na miejsce obchodów się nie nadaje. Ale prezenty 
już otrzymali: ten pierwszy od gminy w postaci nowego 
wozu, i ten drugi – garaż, który w dużej części sprawili 
sobie sami.

r-r

Maciej Breński, też strażak, 
ma własną fi rmę budowlaną 
i kieruje pracami przy 
stawianiu garażu

Druhowie nie zwlekają z robotą – trzeba kończyć 
więźbę dachową i kłaść blachę

Garaż w budowie – stan z 25 sierpnia

Bartosz Kokosiński 
jest naczelnikiem OSP 
w Koziebrodach 
i kierowcą
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Drużyna reprezentująca Koziebrody zwycięży-
ła w turnieju piłki nożnej drużyn sześcioosobowych 
o puchar wójta gminy Raciąż, który 21 sierpnia 
został rozegrany na boisku przy Zespole Szkół 
w Raciążu.

Wszystkie mecze sędziował Kazimierz Mikołajew-
ski, działacz Ciechanowsko-Ostrołęckiego Okręgowego 
Związku Piłki Nożnej, były wieloletni sędzia klasy mię-
dzynarodowej.

Do turnieju zgłosiło się pięć drużyn. Zawody rozegra-
no systemem każdy z każdym. Głównym organizatorem 
był Andrzej Nizielski, działacz Mazowieckiego Związku 
Piłki Nożnej, wspierany przez Krzysztofa Poczmańskiego,

 opiekuna Orlika. Nagrody, w tym puchar za zwycięstwo, 
ufundował wójt gminy Raciąż.

Uhonorowani zostali nie tylko zwycięzcy, także wy-
różniający się zawodnicy. Najlepszym strzelcem turnieju 
okazał się Maciej Przebierała, występujący w reprezentacji 
wsi Pólka Raciąż. Zdobył on pięć bramek. Po trzy trafi enia 
zanotowali Wiktor Wiśniewski (Koziebrody) i Kamil Osiec-
ki (Kraszewo). Nagrody wręczali wójt Ryszard Giszczak i 
radni gminy Raciąż – Janusz Kędzierski i Jacek Gadomski.

Zwycięski zespół z Koziebród wystąpił w składzie: 
Wiktor Wiśniewski, Tomasz Ptasik, Marcin Marciniak, 
Mateusz Chęciński, Piotr Wróblewski, Paweł Brzeziński, 
Marcin Ezman i Przemysław Olszewski.

r-r
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Puchar wójta odbiera kapitan zespołu z Koziebród W turnieju zwyciężyła drużyna reprezentująca Koziebrody

Zespół wsi Pólka Raciąż zajął drugie miejsce, a jego bramkarz 
Kokosiński został uznany za najlepszego golkipera turnieju

Mecze sędziował Kazimierz Mikołajewski, były 
sędzia międzynarodowy

KOZIEBRODY Z PUCHAREM WÓJTA
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TABELA

1. Koziebrody 9 8-3
2. Pólka Raciąż 7 9-4
3. Oldboye Raciąż 7 4-2
4. Kraszewo  6 4-5
5. Gralewo  0 3-11

WYNIKI SPOTKAŃ

Raciąż – Pólka  0:0
Kraszewo – Gralewo  2:1
Koziebrody – Raciąż  1:0
Pólka – Kraszewo  1:2
Gralewo – Koziebrody  0:3
Raciąż – Kraszewo  1:0
Pólka – Gralewo  3:1
Kraszewo – Koziebrody  0:2
Raciąż – Gralewo  3:1
Pólka – Koziebrody  3:1

Andrzej Nizielski – główny organizator 
turnieju

Maciej Przebierała – 
król strzelców turnieju 
otrzymał w nagrodę 
oczywiście piłkę

Drużynie Kraszewa Gaczułt 
kibicowali radny z tej wsi Janusz 
Kędzierski i sołtys Bożena 
Karwowska

Młodzież kibicowała młodzieży, czyli zespołowi z Gralewa – najmłodszej 
drużynie uczestniczącej w zawodach

Kapitan zespołu ze wsi Pólka Raciąż 
odbiera puchar za II miejsce drużyny z rąk 
wiceprzewodniczącego Rady Gminy Raciąż Jacka 
Gadomskiego
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Grali o puchar wójta


