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W ołtarzu głównym kościoła w Kozie-
brodach znajduje się kopia obrazu Matki 
Boskiej Częstochowskiej z Dzieciątkiem, 
namalowana w XVII wieku przez niezna-
nego malarza. Na stronach internetowych 
parafi i można przeczytać, że w 1711 r. ob-
raz ten został uznany za słynący łaskami. 
Od wieków wierni pielgrzymują do Ko-
ziebród, aby modlić się przed tym obra-
zem. Szczególnie licznie przybywają tu 
8 września – w święto Narodzenia Naj-
świętszej Maryi Panny.

Odpust połączony jest z dożynkami 
dekanatu raciąskiego. W tym roku staro-
stami dożynek byli Elżbieta Długoszew-
ska, sołtys wsi Raciąż Folwark i jej mąż 
Stanisław.

Czytaj na str. 6-7
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Na drogach w gminie Raciąż trwają intensywne prace. Obec-
nie modernizowane bądź budowane są trzy trakty jednocześnie. Jeden 
powiatowy – z Gralewa przez Dobrską Kolonię do granicy powiatów, 
w kosztach którego partycypuje w połowie gmina Raciąż, oraz dwa 
gminne: w Kaczorowach (niewykluczone, że gdy ten numer „Głosu” tra-
fi  do rąk Czytelników, będzie już gotowy) i z Kodłutowa do Szczepkowa.

Budowanie odbywa się z przeszkodami. Są one różne. Na drodze 
powiatowej tą przeszkodą jest rzeczka Dobrzyca i most na niej, który 
trzeba zbudować od nowa. Ale to przeszkoda naturalna, w tym sensie, 
że przewidywana. Innego rodzaju są natomiast kłody na drodze w Ka-
czorowach. Tam w poprzek inwestycji stanęła ludzka wola, a raczej 
brak tej dobrej. Dwóch właścicieli nie zgodziło się na przekazanie ka-
wałków swoich gruntów na poszerzenie pasa drogowego. Przekonywa-
nia trwały długo – bez rezultatu. W efekcie będzie to droga – kuriozum 
z około 200-metrową przerwą w  asfaltowej nawierzchni.

– Ale są i dobre wieści z tej budowy – informuje wójt Ryszard 
Giszczak. Otóż państwo Bogusława i Marek Chojnaccy zgodzili się 
na przesunięcie przebiegu traktu na ich gruntach, choć po tym zabiegu 
powstał skrawek ziemi trudny do zagospodarowania. Mimo to podeszli 
do sprawy po ludzku, za co im serdecznie dziękuję.

Z Gralewa w kierunku Góry (do granicy powiatów) powiat mo-
dernizuje drogę wspólnie z fi nansowym współudziałem gminy Raciąż. 
Roboty rozpoczęły się od budowy nowego mostu na rzeczce Dobrzycy 
w granicach wsi Dobrska Kolonia. Droga na tym odcinku jest zamknię-
ta, zorganizowano objazd. Z tą inwestycją wiąże się dyskusja, na co 
wydać zaoszczędzone pieniądze. Okazuje się bowiem, że zarówno po-
wiatowi, jak i gminie Raciąż zostało z tej inwestycji po 200 tys. zł. Wójt 
Ryszard Giszczak jest za tym, aby gminne pieniądze przeznaczyć na 
kontynuowanie modernizacji drogi powiatowej z Komunina do Uniec-
ka, o co na ostatniej sesji Rady Gminy Raciąż wnioskowała radna z 

Kocięcina Grażyna Szczepańska. Pojawiła się jednak kontrpropozycja 
dotycząca również traktu powiatowego z Gralewa do Młodochowa. – 
Najpierw trzeba przekonać powiat, aby zechciał zaoszczędzone swoje 
200 tys. zł dołożyć do modernizacji którejś z tych dróg, ja jestem za 
pierwszą z wymienionych – mówi wójt. Jeśli nie uda nam się porozu-
mieć z powiatem, zabierzemy swoje pieniądze, a o ich przeznaczeniu 
zadecyduje Rada Gminy.

Trwa budowa gminnej drogi asfaltowej z Kodłutowa do Szczep-
kowa, co postulowali mieszkańcy Kodłutowa. Gminie Raciąż udało 
się uzyskać dofi nansowanie do tej inwestycji w Urzędzie Marszałkow-
skim. To 64 proc. kosztów. Wychodzi 623 tys. zł. Koszt całej inwestycji 
ma wynieść 980 tys. zł. Różnicę dołoży gmina. Droga ma być gotowa 
do końca października br.

Tymczasem wójt myśli już o następnych drogach. Na przykład 
tej do Strożęcina, w części utwardzonej. Nakładka jest tu konieczna, bo 
nawierzchnia jest właściwie złożona z łat nie tylko asfaltowych, także 
betonowych. Szkopuł w tym, że jest różnica w mapach geodezyjnych: 
tych, którymi dysponuje starostwo, i tych, które są w dyspozycji gminy. 
Mapy powiatu wykazują, że droga jest tu 3 metry w gruncie rolnym, 
mapy gminy – że nie. Samorządy mają twardy orzech do zgryzienia.

Jest też kłopot z modernizacją traktu z Kraszewa Gaczułt do Kra-
szewa Falk. Częściowo biegnie on wzdłuż torów kolejowych. I to jest 
właśnie ten problem, bowiem kolej nie godzi się na remont drogi.

Rozpoczęły się zebrania wiejskie, na których mieszkańcy decy-
dują o tym, no co przeznaczyć przyszłoroczny fundusz sołecki. Wśród 
propozycji drogi zajmują poczesne, jeśli nie pierwsze miejsce. Zatem o 
drogowych inwestycjach w gminie Raciąż przyjdzie nam pisać jeszcze 
nie raz.

r-r

BUDOWANIE DRÓG Z PRZESZKODAMI

Wójt gminy Raciąż Ryszard Giszczak w rozmo-
wie z inspektorem nadzoru Krzysztofem Chłopi-
kiem na budowie drogi w Kaczorowach

Budowę nowego mostu na Dobrzycy w ciągu drogi 
z Gralewa w kierunku Góry wykonawcy rozpoczęli 
od rozbiórki starego

Trwają roboty na drodze z Kodłutowa do Szczepkowa Droga z Uniecka do Jeżewa Wesel niedawno 
otrzymała nową nawierzchnię
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W Kodłutowie podzielili fundusz sołecki
A co ze szkołą i remizą?
Na dokumentację drogi z Kodłutowa do Sobocinia 

(10 tys. zł) i montaż piłkochwytu na boisku (5755 zł) przezna-
czyli przyszłoroczny fundusz sołecki mieszkańcy Kodłutowa, 
którzy w niedzielę, 11 września przyszli na zebranie wiejskie do 
remizy. Ale dyskutowali nie tylko o tej sprawie.

Zebranie zbiegło się w czasie z rozpoczęciem budowy drogi 
z Kodłutowa do Szczepkowa, o co mieszkańcy zabiegali. Jednak 
potrzeby w tym zakresie są większe. Dokucza chociażby brak as-
faltu na wspomnianym trakcie do Sobocina. Już w tym roku wieś 
przeznaczyła pieniądze sołeckie na tę drogę. Wykonane zostały 
podkłady geodezyjne. Kolejny krok to dokumentacja. Ci, którzy 
mieszkają przy drodze do Sobocina lub z niej korzystają nie mie-
li wątpliwości, że trzeba na ten właśnie cel przeznaczyć kolej-
ny fundusz sołecki. Ale spotkali się z oporem. -Zróbmy boisko 
z prawdziwego zdarzenia – przekonywali inni. Po dość długiej 
wymianie zdań udało się dojść do porozumienia i krakowskim 
targiem zadowolić jednych i drugich. Z inicjatywą wyszedł wójt 
Ryszard Giszczak: - Podzielcie fundusz między drogę i boisko,
a gmina dołoży do obu – przekonywał. Tak też zrobili.

– Droga powstanie, jeśli właściciele zadeklarują wolę 
przekazania gruntów na poszerzenia pasa drogowego, gdy zaj-
dzie taka potrzeba – zastrzegł wójt. Radny Eugeniusz Lewan-
dowski zgodził się zebrać podpisy.

Co do boiska... Na razie powstanie piłkochwyt, bo piłka 
mocniej kopnięta co i raz wylatuje na drogę. Ale na piłkochwy-
cie skończyć się nie może. Włodarz gminy też jest tego zdania. 

Kto to widział, żeby plac do gry był pokryty asfaltem – poza 
Kodłutowem nie ma już takiego w żadnej wsi w gminie. Zatem 
trzeba zbudować boisko trawiaste i o większych wymiarach. 
Jest w tej kwestii zgoda mieszkańców i wójta.

A co z budynkiem po szkole? Do przetargu na dzierżawę 
obiektu nie zgłosił się nikt. Wójt prosił zatem mieszkańców aby 
zgodzili się na sprzedać obiektu, wtedy może być większa szan-
sa, że znajdzie się chętny. – Bez zgody mieszkańców ani ja, ani 
rada decyzji o sprzedaży nie podejmie – zapewniał. Głosy w tej 
sprawie były podzielone. – Budynek bez gospodarza popadnie 
w ruinę, więc trzeba go sprzedać – przekonywali jedni. – Za 
mało nas jest do podjęcia takiej decyzji (w zebraniu uczestni-
czyło 17 mieszkańców – przyp. red.). Musi wypowiedzieć się 
cała wioska – mówili drudzy. Ostatecznie stanęło na tym, że zor-
ganizowane zostanie kolejne zebranie wiejskie w sprawie sprze-
daży budynku po szkole, z wyłączeniem placu zabaw i boiska. 
A także w sprawie likwidacji OSP.

Straż pożarna we wsi istnieje, ale tylko teoretycznie. Ostat-
nie walne zebranie się nie odbyło. A remiza potrzebuje gospoda-
rza, którym formalnie jest OSP. Budynek jest w całkiem dobrym 
stanie. Za niewielkie pieniądze można go przysposobić do funkcji 
świetlicy wiejskiej. – OSP nie działa, nie mam więc z kim rozma-
wiać na temat remontu remizy, najlepiej jakby straż przekazała ją 
wiosce – mówił wójt. – Niech panie zawiążą koło gospodyń wiej-
skich, to jemu przekaże się budynek – padło z sali. Wójt uznał ten 
pomysł za dobry, ale mieszkańcy nie podchwycili tej propozycji. 
Może zrobią to na kolejnym zebraniu wiejskim.

r-r

Bez zgody mieszkańców sprzedaży budynku po 
szkole nie będzie – zapewnił wójt Ryszard Giszczak. 
Obok radny Eugeniusz Lewandowski

Z lewej sołtys Kodłutowa Agnieszka Ryzińska, 
obok Aneta Falkiewicz

Edmund Kwasiborski ze straży proponował 
aby panie zawiązały koło gospodyń wiejskich

Spośród mieszkańców głos najczęściej zabierali Agnieszka 
Matuszewska oraz Barbara i Jarosław Bloch
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Dożynki parafi alne w Krajkowie mają już wie-
loletnią tradycję. W tym roku ich gospodarzem był 
Dramin. Mieszkańcy tej wsi przygotowali dożynko-
wy wieniec i poczęstunek.

Uroczystości rozpoczęła masz święta w krajkow-
skiej świątyni. Nabożeństwo, które zakończyła pro-
cesja wokół kościoła, celebrował ksiądz proboszcz 
Zbigniew Kluba. Nie zabrakło orkiestry dętej OSP.

Potem gospodarze dożynek częstowali wszyst-
kich chlebem i...ciastem.

r-r

Starostowie dożynek 
Małgorzata Ostrowska i Tadeusz Palczowski

Kosz wypełniony owocami 
i warzywami nieśli Karolina 
Żebrowska i Eryk Janiszewski

Procesja 
wokół kościoła

Uroczystą sumę odprawił 
ksiądz proboszcz Zbigniew Kluba

Beata Charzyńska i Włodzimierz 
Ostrowski szli z sierpem i kosą
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Na wszystko spoglądał 
z dachu kościoła biały 
gołąb

Wierni wypełnili świątynię

Gospodarze dożynek przygotowali 
dla wszystkich poczęstunek

Nie mogło zabraknąć orkiestry OSP

Była też wystawa bardzo aktualna
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W ołtarzu głównym kościoła w Koziebrodach znajduje 
się kopia obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej z Dzieciąt-
kiem, namalowana w XVII wieku przez nieznanego mala-
rza. Na stronach internetowych parafi i można przeczytać, że 
w 1711 r. obraz ten został uznany za słynący łaskami. Od 
wieków wierni pielgrzymują do Koziebród, aby modlić 
się przed tym obrazem. Szczególnie licznie przybywają tu 
8 września - w święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. 
Nie inaczej było w tym roku.

Tegorocznej sumie odpustowej przewodniczył ksiądz in-
fułat Wojciech Góralski. W nabożeństwie uczestniczyli wierni 
z  miejscowości wchodzących w skład dekanatu raciąskie-

go, m.in. z parafi i  Raciąż, Gralewo, Koziebrody, Krajkowo, 
Unieck. Wielu z nich przybyło razem z pielgrzymkami, które 
8 września od dawien dawna podążają do Koziebród, do sank-
tuarium Matki Boskiej Koziebrodzkiej. Przybywają tu z pięk-
nymi wieńcami dożynkowymi. Uroczysta msza święta jest też 
podziękowaniem rolników za dary ziemi.

Pięć lat temu, aby upamiętnić 300 rocznicę uznania ko-
ziebrodzkiego obrazu za cudowny oraz upowszechnić jego 
historię, dzieje parafi i i kościoła Barbara Kamińska, sołtys 
wsi, opracowała broszurę na ten temat. Pisała ją na podsta-
wie wiadomości zawartych w dokumentach znajdujących się 
w kurii diecezjalnej w Płocku i w księgach parafi alnych.

ODPUST I DOŻYNKI
W KOZIEBRODACH

Pielgrzymi przed obrazem Matki Boskiej Koziebrodzkiej Sumie odpustowej przewodniczył ksiądz infułat Wojciech Góralski.

Wieńce dożynkowe
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Dowiadujemy się z niej, że suknia z blachy srebrnej, 
która zdobi Matkę Boską i Dzieciątko, została ufundowa-
na przez rodzinę Malewskich, a wykonana w końcu XVIII 
wieku. W 1962 r. obraz został poddany konserwacji, którą 
przeprowadziła mgr Danuta Majda z Warszawy. W broszurze 
czytamy też: „Od 1784 roku działy się w koziebrodzkim ko-
ściele cudowne zjawiska za przyczyną Matki Bożej, potwier-
dzone licznymi zeznaniami. Do popularności obrazu przyczy-
niły się cuda dziejące się w kościele na przełomie 1784 i 1785 
r. 23 grudnia 1784 r. wielka i nadzwyczajna jasność okazała 
się w tym kościele po raz pierwszy. Trwała ona codziennie 

do 7 stycznia 1785 r. i była widziana. W 1785 r. zjawisko 
światła badała komisja w składzie: ks. Staniszewski – kano-
nik kolegiaty płockiej, ks. Cudnicki – dziekan gostyniński, 
ks. Machowski – misjonarz, p. Szumski – matematyk. Komi-
sja na własne oczy przekonała się o zjawiskach światła. Pro-
tokoły  komisji znajdują się w aktach parafi alnych. Na wieść 
o dziwach ludzie zaczęli się gromadzić i byli uzdrawiani 
z kalectwa, ślepoty, choroby. Świadczą o tym liczne wota. Te 
niezwykłe zjawiska widziane i opowiadane przez ludzi, jak 
i cudowne uzdrowienia spowodowały, że obraz Matki Boskiej 
Częstochowskiej zyskał wielką popularność w okolicy”.

W nabożeństwie uczestniczyli wierni nie tylko z dekanatu raciąskiego
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Milena Bieńkowska, 
Paweł Jędrzejewski, 
Nikola Krajewska, 
Julia Krupieńska, 
Barbara Piwońska, 
Zuzanna Rudzińska, 
Julia Sadecka, 
Michał Siemianowski, 
Natalia Szymańska, 
Maciej Wilkowski, 
Tatiana Wiśniewska.
Dyrektor Zespołu 
Szkół w Koziebrodach 
Małgorzata Środkowska
(z prawej). 
Wychowawca klasy I 
Małgorzata Matczak 

Fot. z archiwum szkoły

Igor Krzemiński, 
Piotr Wudarski, 
Natalia Wagner, 
Maja Wesołowska, 
Katarzyna Mazuchowska. 
Katarzyna Gajkowska,
Alan Sikorski, 
Paweł Żmijewski.
Dyrektor Zespołu Szkół 
w Uniecku 
Anna Ossowska 
(z lewej). 
Wychowawca klasy I 
Barbara Rutynowska

Fot. z archiwum szkoły

KOZIEBRODYKOZIEBRODY

UNIECKUNIECK
Uczniowie klasy I SP w Koziebrodach

Uczniowie klasy I SP w Uniecku



„Głos Raciąża” nr 9/2016 9PIERWSZOKLASIŚCI

Oskar Bluszcz, 
Jakub Bojarski, 
Adrian Domański, 
Paweł Kopczyński, 
Piotr Kopczyński, 
Fabian Kraśniewski, 
Brajan Ksybek, 
Sebastian Mich, 
Jakub Mikołajczyk, 
Paweł Pomirski, 
Syrius Powell, 
Stanisław Wiśniewski.
Dyrektor Zespołu Szkół 
w Starym Gralewie 
Krzysztof Borkowski 
(z prawej). 
Wychowawca klasy I 
Izabela Graczyk

Fot. z archiwum szkoły

Maja Bialik, 
Lena Ciarczyńska, 
Maja Drobińska, 
Mateusz Falkowski, 
Aleksandra Fonderska, 
Kornel Fonderski, 
Anna Gralak, 
Gabirel Jakubowski, 
Amelia Kłodarska, 
Sebastian Marciniak, 
Michał Oleksa, 
Dominik Palczewski, 
Oliwia Piontek, 
Ewa Sadecka, 
Mikołaj Załęcki.
Dyrektor Zespołu 
Szkół w Krajowie 
Piotr Kasicki. 
Wychowawca klasy I 
Małgorzata Szymborska
Fot. Sławomir Trojanowski

STARE GRALEWOSTARE GRALEWO

KRAJKOWOKRAJKOWO

Uczniowie klasy I SP w Krajkowie

Uczniowie klasy I SP w Gralewie Starym
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Dwie porażki i dwa zwycięstwa ma po czterech kolej-
kach na swoim koncie Jutrzenka Unieck, która szósty sezon 
występuje w piłkarskiej klasie A. W meczu, rozegranym 
10 września na własnym boisku, pokonała Konopiankę 5:1 
(3:1). Zespół ten awansował w minionym sezonie do klasy A.

Na inaugurację kolejnego sezonu uniecki zespół prze-
grał na wyjeździe z Rzekunianką 3:5. Następnie, mimo atutu 
własnego boiska, także zanotował porażkę (0:2) ze spadko-
wiczem z ligi okręgowej – PAF Płońsk, po czym w kolejnej 
serii spotkań wygrał na boisku rywala 2:0 z Pełtą Karniewo, 
również spadkowiczem z ligi okręgowej. W piątej serii przed 
Jutrzenką trudny wyjazdowy mecz z Mazowszem Jednoro-
żec (18 września). Potem, 21 września (środa), uniecki ze-
spół podejmuje KS Wąsewo. A w ostatni weekend września 
na Jutrzenkę czeka w Sypniewie wymagając rywal – Orzeł, 
który ma apetyt na awans do  ligi okręgowej.

Wracając do spotkania z Konopianką... Była chwila, 
choć krótka, wspomnień meczu sprzed trzech lat, kiedy to 
obie drużyny zmierzyły się w fi nale Pucharu Polski na szcze-
blu okręgu. Występująca wówczas w klasie B Konopianka, 
grając u siebie pokonała po wyrównanej walce Jutrzenkę 3:2. 
Teraz było zupełnie inaczej. Już w pierwszych minutach go-

spodarze objęli prowadzenie po strzale Damiana Szelągie-
wicza. Kilka minut później na listę strzelców wpisał się ko-
lejny zawodnik Jutrzenki Paweł Osowski i było 2:0. Trzecią 
bramkę dla gospodarzy zdobył brat Damiana – Łukasz Szelą-
giewicz. Goście odpowiedzieli jednym trafi eniem i Jutrzen-
ka schodziła na przerwę prowadząc 3:1. W drugiej połowie 
meczu Konopianka ruszyła z impetem, chcąc odrobić straty. 
Słupek po strzale jednego z zawodników gości uratował go-
spodarzy przed utratą gola. Końcówka należała do unieckie-
go zespołu. Pięknym starzałem z dystansu popisał się grający 
trener Sławomir Jóźwiak. Ten sam zawodnik w ostatnich mi-
nutach spotkania celnie dośrodkował piłkę z rzutu wolnego, 
a Michał Ługowski zamienił to podanie na bramkę.

Skład Jutrzenki Unieck w meczu z Konopianką: 
Michał Szymański, Michał Ługowski, Sebastian Baczewski, 
Paweł Osowski, Adam Osowski, Sławomir Jóźwiak, Daniel 
Markowicz, Krzysztof Kozłowski, Damian Szelągiewicz, 
Łukasz Szelągiewicz, Patryk Baczewski, Robert Cichocki, 
Kamil Szelągiewicz, Igor Gierzyński, Mateusz Wagner, Ar-
tur Czajkowski, Daniel Sojewski

Na stronie obok migawki z meczu.
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Klasa A

Szósty sezon Jutrzenki Unieck
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