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Stra˝ackie jubileusze

27 lip ca wo je wo da
Ja cek Ko złow ski
(na zdję ciu w to wa rzy -
stwie wój ta Ry szar da
Gisz cza ka) przy je chał
do Ra cią ża na spo tka -
nie z rol ni ka mi, aby
wy słu chać ich gło sów
na te mat strat spo wo -
do wa nych nie ko rzyst -
ną po go dą i spo so bów
za ra dze nia trud nej sy -
tu acji w rol nic twie,
a tak że przed sta wić
już do stęp ne for my
po mo cy.

Czy taj na str. 3

Hołd i po dzię ko wa nia dru hom z OSP Do brska -Ko lo nia
zło ży li pod czas ju bi le uszo wej uro czy sto ści licz ni go ście. Jed -
nost ka uho no ro wa na zo sta ła Srebr nym Me da lem „Za Za słu -
gi dla Po żar nic twa”.

Re la cja na str. 6-7

Ochot ni cza Straż Po żar na w Kraj ko wie po wsta ła 25 paź -
dzier ni ka 1925 r. Uro czy stość ju bi le uszo wa roz po czę ła się
mszą świę tą. Po na bo żeń stwie stra ża cy i go ście uda li się
na bo isko przy re mi zie, gdzie wie lu dru hów uho no ro wa nych
zo sta ło me da la mi i od zna ka mi.

Re la cja na str. 8-9

Wojewoda Jacek Kozłowski do rolników:

Nie zostaniecie z tym problemem sami
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Kolejny plac zabaw otwarty

Po spie szy li śmy się z in for ma cją, po da -
ną w po przed nim nu me rze „Gło su”, iż
w tym ro ku w Ka czo ro wach zmo der ni zo wa -
ne bę dą dwie dro gi. Bę dzie jed na. Któ ra?
Od po wia da wójt Ry szard Gisz czak:

– Ma my do wy bo ru dro gę przy re mi -
zie lub tę w le wo od prze jaz du ko le jo we go.
W przy pad ku pierw szej z nich po trze bna
jest de cy zja są du o za sie dze nie. Wnio sek
w tej spra wie zło ży li śmy już daw no, ale
wciąż cze ka na roz pa trze nie. I dla te go ist -
nie je ry zy ko, że nie zdą ży my wy ko nać

wspo mnia nej dro gi w tym ro ku. Wów czas
zro bio ny zo sta nie dru gi trakt. Ale i w tym
przy pad ku są pro ble my. Otóż nie wszy scy
wła ści cie le grun tów le żą cych przy tej dro -
dze zga dza ją się na prze ka za nie swo ich
wło ści na po sze rze nie pa sa. Na wet je śli na -
dal tak bę dzie, wy ko na my dro gę z prze -
rwą – tam, gdzie nie ma zgo dy, nie bę dzie
as fal tu. Rad ni przy sta li na ta kie roz wią za -
nie. As fal to wa prze rwa mia ła by dłu gość
oko ło 200 me trów. Re asu mu jąc – w tym
ro ku w Ka czo ro wach wy ko na na zo sta nie
jed na z wy mie nio nych dróg – in for mu je

wło da rz gmi ny Ra ciąż.
Sko ro o dro gach mo wa... 10 sierp nia

od bę dą się prze tar gi na trzy dro gi: tzw.
sche ty nów kę, czy li bu do wa ną przy po mo -
cy do ta cji w ra mach pro gra mu bu do wy
dróg lo kal nych (Cie ciersk – Kra sze wo Sła -
wę cin – Kra sze wo Ga czuł ty), dro gę
z Ćwier ska w kie run ku Nie da rzy na
(do gra ni cy gmi ny) oraz w Do brskiej Ko -
lo nii. Wszyst kie te trak ty ma ją być wy ko -
na ne w 2015 ro ku.

Od wle ka się bu do wa dróg w Cha rzy -
nach i Kraj ko wie. Po wo dem jest brak zgo -
dy co do prze ka za nia grun tów na po sze -
rze nie pa sa.

r -r

Dzię ki ini cja ty wie miesz kań ców Cie -
cier ska z soł tys i rad ną Te re są Mu chyń ską
na cze le we wsi za in sta lo wa no 40 lamp le -
do wych, za si la nych ener gią sło necz ną
i wia tro wą. Wieś prze zna czy ła na ten cel
swój fun dusz so łec ki, a wła dze gmi ny Ra -
ciąż wy stą pi ły do Lo kal nej Gru py Dzia ła -
nia z wnio skiem o do ta cję. LGD przy zna -
ła środ ki na ten ory gi nal ny w ska li wo je -
wódz twa ma zo wiec kie go pro jekt. Cie ciersk
zy skał oświe tle nie, a po nad to es te tycz ny
ele ment kra jo bra zu wsi.

r -r

Tym ra zem w miej sco wo ści Ko cię cin Bro do wy. Po -
wstał wspól ny mi si ła mi wsi i gmi ny. Miesz kań cy do ło ży li
pie nią dze z fun du szu so łec kie go i wła sną pra cę, a gmi -

na po mo gła przy za go spo da ro wa niu te re nu. Dzię ki te mu dzie ci ma ją
się gdzie ba wić i chęt nie ko rzy sta ją z pla cu za baw.

r -r

W Kaczorowach jedna droga

LED świeci
w Cieciersku
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Wojewoda Jacek Kozłowski do rolników:

Nie zostaniecie z tym problemem sami
– Ta kiej su szy jak w tym ro ku jesz cze

w gmi nie Ra ciąż nie by ło. Ma ło jest u nas
go spo darstw rol nych, któ re z te go po wo du
nie ucier pia ły – twier dzi wójt Ry szard
Gisz czak. Od rol ni ków wpły nę ło bli -
sko 400 wnio sków o osza co wa nie szkód.
Za ję ły się tym dwie ko mi sje po wo ła ne
przez wo je wo dę. On
sam roz ma wiał z rol ni -
ka mi pod czas spo tka -
nia, któ re 27 lip ca od -
by ło się w Ra cią żu.

– Od kąd je stem
wo je wo dą, nie pa mię -
tam, abym ty le ko mi sji
do sza co wa nia szkód
po wo ły wał – mó wił Ja -
cek Ko złow ski in for -
mu jąc, że na dzień 27
lip ca w wo je wódz twie
ma zo wiec kim pra co -
wa ły 72 ko mi sje. Szko -
dy są głów nie spo wo -
do wa ne su szą, któ ra do tknę ła szcze gól nie
po wia ty pół noc ne go Ma zow sza, w tym po -
wiat płoń ski. Na to na kła da ją się stra ty
spo wo do wa ne gwał tow ny mi bu rza mi z gra -
do bi ciem. – Ma my sy gna ły, że w po wia -
tach cie cha now skim i prza sny skim są re -
gio ny, gdzie grad do szczęt nie wy bił rze -
pak – in for mo wał wo je wo da.

Ja cek Ko złow ski przy je chał do Ra cią -
ża na spo tka nie z rol ni ka mi, aby wy słu -
chać ich gło sów na te mat strat spo wo do -
wa nych nie ko rzyst ną po go dą i spo so bów
za ra dze nia trud nej sy tu acji w rol nic twie.
A tak że, aby wraz z to wa rzy szą cy mi mu
oso ba mi z Agen cji Re struk tu ry za cji i Mo -
der ni za cji Rol nic twa oraz Ma zo wiec kie go
Ośrod ka Do radz twa Rol ni cze go przed sta -
wić już do stęp ne for my po mo cy. Są to kre -
dy ty klę sko we i pre fe ren cyj ne, za po -
mo gi dla go spo darstw, od ro cze nie
lub roz ło że nie na ra ty za pła ty kar
przez rol ni ków za prze kro cze nie
kwot mlecz nych, roz ło że nie na ra ty
skład ki na KRUS, moż li wość sko -
rzy sta nia w przy szłym ro ku ze środ -
ków Pro gra mu Roz wo ju Ob sza rów
Wiej skich, a tak że – co le ży w ge stii
władz sa mo rzą do wych – ob ni że nie
bądź umo rze nie po dat ku rol ne go.

– Nie zo sta nie cie z tym pro ble -
mem sa mi – za pew nił rol ni ków wo -
je wo da Ja cek Ko złow ski do da jąc,
że nie jest wy klu czo ne, iż po ja wią
się jesz cze in ne, po za wy mie nio ny -
mi, for my po mo cy dla rol ni -
ków: – Wie dza na ten te mat bę dzie

pod ko niec sierp nia, kie dy do mi -
ni stra rol nic twa za po śred nic -
twem wo je wo dów tra fią pro to ko ły
do ty czą ce strat w rol nic -
twie – mó wił wo je wo da.

r -r

Na spotkanie z wojewodą przybyli rolnicy z gminy Raciąż i miasta Raciąża
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Informacja o obwodach głosowania 
w gminie Raciąż – na stronie obok

Pre zy dent RP za rzą dził prze pro wa dze nie 6 wrze śnia re fe ren dum ogól -
no kra jo we go.

Py ta nia w re fe ren dum ma ją na stę pu ją ce brzmie nie: 

Py ta nie pierw sze: „Czy jest Pa ni/Pan za wpro wa dze niem jed no man da to wych
okrę gów wy bor czych w wy bo rach do Sej mu Rze czy po spo li tej Pol skiej?”. 

Py ta nie dru gie: „Czy jest Pa ni/Pan za utrzy ma niem do tych cza so we go spo so -
bu fi nan so wa nia par tii po li tycz nych z bu dże tu pań stwa?”. 

Py ta nie trze cie: „Czy jest Pa ni/Pan za wpro wa dze niem za sa dy ogól nej roz -
strzy ga nia wąt pli wo ści co do wy kład ni prze pi sów pra wa po dat ko we go na ko -
rzyść po dat ni ka?”. 

Udzie le nie od po wie dzi po zy tyw nej „TAK” ozna cza zgo dę, zaś udzie le nie
od po wie dzi ne ga tyw nej „NIE” ozna cza brak zgo dy: 

1) na wpro wa dze nie jed no man da to wych okrę gów wy bor czych w wy bo rach
do Sej mu Rze czy po spo li tej Pol skiej; 

2) na utrzy ma nie do tych cza so we go spo so bu fi nan so wa nia par tii po li tycz nych
z bu dże tu pań stwa; 

3) na bez po śred nie wpi sa nie do usta wy – Or dy na cja po dat ko wa za sa dy,
zgod nie z któ rą w przy pad ku ist nie nia wąt pli wo ści praw nych or gan zo bo wią -
za ny jest wąt pli wo ści te roz strzy gać na ko rzyść po dat ni ka. 

Referendum 6 września

Dopalacze. Gdzie szukać pomocy?
W ostat nich tygodniach w kra ju od no -

to wa no wie le przy pad ków za tru cia nar ko -
ty ka mi, tzw. do pa la cza mi. Do szpi ta li tra -
fi ły oso by z ostrym za tru ciem or ga ni zmu.
Mi ni ster stwo Spraw We wnętrz nych ape lu -
je i ostrze ga, aby nie ku po wać i nie za ży -
wać ta kich sub stan cji. Pro du cen ci i sprze -
daw cy do pa la czy kie ru ją się przede wszyst -
kim zy skiem, za nic ma jąc ludz kie ży cie.
Sprze da jąc do pa la cze – sprze da ją śmierć!

Masz wąt pli wo ści czy Two je dziec ko
za ży wa do pa la cze? Chcesz do wie dzieć się
wię cej na te mat moż li wo ści le cze nia?
Wiesz wszyst ko o ne ga tyw nych skut kach
tych nie bez piecz nych sub stan cji? Masz in -
for ma cje o miej scach, w któ rych han dlu je
się za ka za ny mi środ ka mi? Je steś uza leż -
nio ny? Mi ni ster stwo Spraw We wnętrz nych
przy go to wa ło li stę nu me rów te le fo nów
pod któ ry mi moż na szu kać po mo cy:

800 060 800 – Bez płat na, ca ło do bo wa
in fo li nia Głów ne go In spek to ra Sa ni tar ne go.
Pod tym nu me rem te le fo nu mo że my uzy -
skać in for ma cje na te mat ne ga tyw nych
skut ków za ży wa nia do pa la czy oraz o moż -
li wo ściach le cze nia. In fo li nia jest tak że
prze zna czo na dla ro dzi ców, któ rzy ma ją
wąt pli wo ści czy ich dzie ci za ży wa ją do pa -
la cze. Na in fo li nię GIS moż na prze ka zy -

wać tak że in for ma cje, któ re mo gą uła twić
służ bom do tar cie do osób han dlu ją cych ty -
mi nie le gal ny mi sub stan cja mi.

116 111 – Te le fon Za ufa nia dla Dzie ci
i Mło dzie ży. Słu ży on mło dzie ży i dzie -
ciom po trze bu ją cym wspar cia, opie ki
i ochro ny. Za pew nia dzwo nią cym moż li -
wość wy ra ża nia trosk, roz ma wia nia o spra -
wach dla nich waż nych oraz kon tak tu
w trud nych sy tu acjach. Te le fon pro wa dzi
Fun da cja Dzie ci Ni czy je. Li nia jest do -
stęp na co dzien nie w go dzi nach
12:00 – 22:00, po moc on li ne do stęp na na
www.116111.pl/na pisz. Tyl ko w 2014 ro ku
spe cja li ści prze pro wa dzi li 3205 roz mów
do ty czą cych kon tak tu dzie ci z sub stan cja -
mi psy cho ak tyw ny mi..

800 100 100 – Te le fon dla ro dzi ców
i na uczy cie li w spra wach bez pie czeń stwa
dzie ci. To bez płat na i ano ni mo wa po moc
te le fo nicz na i on li ne dla ro dzi ców i na -
uczy cie li, któ rzy po trze bu ją wspar cia i in -
for ma cji w za kre sie prze ciw dzia ła nia i po -
mo cy dzie ciom prze ży wa ją cym kło po ty
i trud no ści wy ni ka ją ce z pro ble mów i za -
cho wań ry zy kow nych ta kich jak: agre sja
i prze moc w szko le, cy ber prze moc i za gro -
że nia zwią za ne z no wy mi tech no lo gia mi,
wy ko rzy sty wa nie sek su al ne, kon takt z sub -

stan cja mi psy cho ak tyw ny mi, uza leż nie nia,
de pre sja, my śli sa mo bój cze, za bu rze nia
od ży wia nia. Te le fon pro wa dzi Fun da cja
Dzie ci Ni czy je. Li nia do stęp na od po -
nie dział ku do piąt ku w go dzi nach
12:00 – 18:00, po moc on li ne do stęp na
pod ad re sem po moc@800100100.pl.
W pierw szym pół ro czu 2015 ro ku 61
roz mów do ty czy ło pro ble mów z sub stan -
cja mi psy cho ak tyw ny mi.

800 12 12 12 – Dzie cię cy Te le fon Za -
ufa nia Rzecz ni ka Praw Dziec ka. Oso by po -
szu ku ją ce po mo cy oraz in for ma cji na te -
mat do pa la czy mo gą ko rzy stać tak że z te -
le fo nu za ufa nia Rzecz ni ka Praw Dziec ka.
Nu mer prze zna czo ny jest za rów no dla
dzie ci, jak i do ro słych, któ rzy chcą zgło sić
pro ble my dzie ci. Te le fon jest czyn ny
od po nie dział ku do piąt ku w go dzi nach
od 8.15 do 20.00. Po go dzi nie 20.00 oraz
w dni wol ne od pra cy, każ dy mo że przed -
sta wić pro blem i zo sta wić nu mer kon tak to -
wy. Pra cow nik te le fo nu za ufa nia od dzwo ni
na stęp ne go dnia.

112 – Jed no li ty nu mer alar mo wy obo -
wią zu ją cy na te re nie ca łej Unii Eu ro pej -
skiej.
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Pół wieku straży w Dobrskiej Kolonii

OSP w Dobrskiej-Kolonii odznaczona została Srebrnym Medalem 
„Za Zasługi dla Pożarnictwa”.

Honory gospodarza pełnił prezes OSP Janusz Marcinkowski

Wręczanie wyróżnień dla najstarszych strażaków
Gratulacje od przewodniczącego Rady Gminy Raciąż 

Jarosława Jaworskiego

Przed nie daw no wy re mon to wa ną re mi zą od by ły
się 28 czerw ca uro czy sto ści ju bi le uszo we z oka zji 50-le -
cia OSP. Ksiądz Jan Pio trow ski od pra wił mszę świę tą
w in ten cji stra ża ków i ich ro dzin, a pre zes stra ży Ja nusz
Mar cin kow ski wi tał go ści, wśród któ rych by li m. in. pre -
zes Od dzia łu Po wia to we go Związ ku OSP Alek san der
Ja ro sław ski, za stęp ca ko men dan ta PSP w Płoń sku Da -
riusz Brze ziń ski, pre zes Od dzia łu Miej sko -Gmin ne go
Związ ku OSP w Ra cią żu Jan Mą czew ski, za ra zem prze -
wod ni czą cy Ra dy Po wia tu, sta ro sta płoń ski An drzej
Stol pa. Na cze le de le ga cji gmi ny Ra ciąż stał prze wod ni -
czą cy ra dy Ja ro sław Ja wor ski. Obec na by ła druh na Ja -
dwi ga Mi chal ska – dy rek tor Biu ra Te re no we go Od dzia -
łu Wo je wódz kie go Związ ku Ochot ni czych Stra ży Po -
żar nych RP Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go w Cie cha no -
wie.

Przy ta kiej oka zji nie mo gło za brak nąć wy róż nień
i po dzię ko wań dla bra ci stra żac kiej

– Skła dam dziś hołd i po dzię ko wa nie dru hom za ło -
ży cie lom, wszyst kim pre ze som, na czel ni kom oraz dru -
hom z OSP Do brska -Ko lo nia, któ rzy two rzy li pięć dzie -
się cio let nią hi sto rię na szej stra ży – mó wił pod czas ju bi -
le uszo wej uro czy sto ści pre zes Ja nusz Mar cin kow -
ski. – Dzię ku ję za po moc i wspar cie miesz kań com Do -
brskiej -Ko lo nii i oko lic, wszyst kim spon so rom i dar -
czyń com, któ rzy do ce nia ją na szą pra cę i za an ga żo wa -
nie na rzecz ochro ny prze ciw po ża ro wej. O roz wój na -
szej jed nost ki przez te wszyst kie la ta ist nie nia dba ło
wie lu wspie ra ją cych. Za wsze mo że my li czyć na wspar -
cie i po moc ze stro ny wój ta gmi ny Ra ciąż Ry szar da
Gisz cza ka, pra cow ni ków Urzę du Gmi ny, Ra dy Gmi ny
Ra ciąż na cze le z prze wod ni czą cym Ja ro sła wem Ja wor -
skim, Ban ku Spół dziel cze go w Ra cią żu, władz po wia to -
wych i sa mo rzą do wych, wła ści cie la skle pu w na szej
miej sco wo ści Bog da na Ja giel skie go. Nie spo sób wy mie -
nić wszyst kich. Dzię ku ję wszyst kim i każ de mu z osob -
na – mó wił 

Ochot ni cza Straż Po żar na w Do brskiej -Ko lo nii zo -
sta ła za ło żo na 18 stycz nia 1965 ro ku. Jej za ło ży cie la mi
by li: Sta ni sław Ziół kow ski, Ka zi mierz Der kus, Jó zef
Pan kow ski, Sta ni sław Art, Sta ni sław Or dak. W 1967 r.
na wal nym zgro ma dze niu wy bra no za rząd, po wie rza jąc
te mu pierw sze mu funk cję pre ze sa OSP.

W 1968 ro ku jed nost ka roz po czę ła bu do wę do mu stra ża ka, któ -
re go koszt wy niósł 330 000 zł. War tość czy nu spo łecz ne go przy bu -
do wie wy nio sła 175 000 zł. Dzię ki du że mu za an ga żo wa niu miej sco -
wej spo łecz no ści, re mi za zo sta ła od da na do użyt ku 3 sierp nia 1969
ro ku.

Na wy po sa że niu jed nost ki po cząt ko wo był drob ny sprzęt stra żac -
ki, dwie mo to pom py oraz 350 me trów wę ża tłocz ne go. W skład jed -
nost ki OSP wcho dzi ła rów nież dru ży na mło dzie żo wa, któ ra utwo rzy -
ła też ze spół te atral ny.
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Życzenia strażakom składa radna powiatowa Elżbieta Grodkiewicz

Strażaccy seniorzy: Ryszard Sawicki i Józef Kędzierski

Uroczystość uświetniła orkiestra strażacka z Krajkowa

Delegacja gminy Raciąż

Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”
Złoty: Andrzej Sadowski, Ryszard Sawicki, Jan Radecki,
Józef Kędzierski, Lech Wachol, Marek Ziółkowski
Srebrny: OSP Dobrska-Kolonia, Artur Luberacki, Jerzy
Kamiński, Wiesław Wiśniewski 
Brązowy: Tobiasz Nowakowski

Odznaki za wysługę lat:
Za 50 lat w straży: Kazimierz Derkus, Stanisław Ordak,
Andrzej Pokorski, Józef Kędzierski, Ryszard Sawicki,
Wiesław Wiśniewski

Za 40 lat w straży: Janusz Marcinkowski, Jan Radecki,
Lech Wachol

Za 35 lat  w straży: Jerzy Kamiński, Andrzej Sadowski

Za 30 lat w straży: Stanisław Rajkowski, Marek
Ziółkowski

Za 20 lat w straży: Artur Luberacki

Za 10 lat w straży: Krzysztof Czarnecki, Adrian
Liberadzki, Cezary Majewski, Janusz Pankowski, Paweł
Piotrowski

Za 5 lat w straży: Janusz Graczyk, Łukasz Grodkiewicz,
Tobiasz Nowakowski, Dawid Ordak, Jarosław Wojda

Odznaka Strażak Wzorowy: Janusz Graczyk, Janusz
Pankowski,  Łukasz Grodkiewicz, Paweł Piotrowski,
Adrian Liberadzki, Jarosław Wojda Cezary Majewski,
Krzysztof Czarnecki, Dawid Ordak 

Medale i odznaki

Pierw szy sa mo chód mar ki Ny sa jed nost ka otrzy ma ła
w 1975 ro ku. Ko lej nym sa mo cho dem po żar ni czym w jed -
no st ce był no wy żuk z wy po sa że niem, któ ry słu żył od 1979
do 1993 ro ku. Dzię ki sta ra niom władz gmi ny Ra ciąż, w ro -
ku 1993 jed no st ce przy dzie lo no sa mo chód bo jo wy mar ki
Star 29. 

W ro ku 2000, przy oka zji ju bi le uszu 35-le cia, jed nost ka
otrzy ma ła no wy sztan dar oraz po świę co no sa mo chód po -
żar ni czy mar ki Star 200, otrzy ma ny z Ko men dy Sto łecz nej
Po li cji w War sza wie. Sa mo chód słu ży do dnia dzi siej sze go.
W ro ku 2002 Urząd Gmi ny Ra ciąż za ku pił do nie go pług
do od śnie ża nia dróg. Dzię ki po zy ska ne mu przez gmi nę Ra -
ciąż do fi nan so wa niu z Unii Eu ro pej skiej, w ro ku 2012 zo -
stał wy re mon to wa ny bu dy nek re mi zy za kwo tę oko -
ło 120 000 zł. W ro ku 2014 z fun du szu so łec kie go zo sta ły
za ku pio ne ma te ria ły na ogro dze nie, któ re wy ko na no w czy -

nie spo łecz nym.
Obec nie OSP Do brska -Ko lo nia li czy 27 dru hów.

W skład za rzą du wcho dzą: Ja nusz Mar cin kow -
ski – pre zes, Łu kasz Grod kie wicz – na czel nik, Pa weł
Pio trow ski – za stęp ca na czel ni ka, An drzej Po kor -
ski – skarb nik, Je rzy Ka miń ski – czło nek za rzą du,
Sta ni sław Or dak – czło nek za rzą du, Wie sław Wi -
śniew ski – se kre tarz, Jan Ra dec ki – go spo darz.

Za rząd wspie ra ją do świad cze ni dru ho wie – ho -
no ro wy pre zes Ka zi mierz Der kus i ho no ro wy na czel -
nik Sta ni sław Raj kow ski.

r -r
Fot. Bo gu mi ła Grod kie wicz
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Ochot ni cza Straż Po żar na w Kraj ko wie po wsta ła 25 paź -
dzier ni ka 1925 r. Wśród jej za ło ży cie li by li mię dzy in ny mi
Wa cław Ła ski – wła ści ciel ziem ski z Sie ra ko wa, Sta ni sław
Choj nac ki – kie row nik szko ły w Kraj ko wie, o czym mó wił
pod czas ju bi le uszo wej uro czy sto ści pre zes OSP Je rzy Mać -
kie wicz. 

Przy po mniał też naj waż niej sze fak ty z dłu giej hi sto rii
kraj kow skiej stra ży. W 1929 r. jed nost ka otrzy ma ła sztan -
dar. W la tach 1930-31 spo łe czeń stwo przy stą pi ło do bu do -
wy straż ni cy. W 1927 r. Al bin Ryb kow ski zor ga ni zo wał or -
kie strę stra żac ką i zo stał jej pierw szym ka pel mi strzem.
W cza sie woj ny i oku pa cji z rąk hi tle row ców zgi nę li dwaj za -
ło ży cie le stra ży – Wa cław Ła ski – w obo zie Sierp cu, i Sta ni -
sław Choj nac ki w obo zie w Da chau. Pod czas oku pa cji stra -
ża cy z na ra że niem ży cia prze cho wy wa li in stru men ty i sztan -

dar. W 1946 r. straż w Kraj ko wie od ro dzi ła się – 14 kwiet -
nia wy bra no zarząd z Jó ze fem Pniew skim, na uczy cie lem, ja -
ko pre ze sem. Ka pel mi strzem zo stał Wła dy sław Wy soc ki,
któ ry pro wa dził or kie strę do 1990 r. W 1948 r. roz po czę to
bu do wę no wej re mi zy, któ rą ukoń czo no w 1952 r. Pierw szy
sa mo chód mar ki
Żuk kraj kow ska
straż otrzy ma ła
w 1970 r. W la -
tach 1987 – 1990
miał miej sce du ży
re mont re mi zy
W tym też cza sie
straż otrzy ma ła
no we mun du ry,
a or kie stra – in -
stru men ty.

W 1996 r. OSP
otrzy ma ła no wy
sztan dar, a rok
póź niej sa mo chód
mar ki Star 244.

OSP w Krajkowie ma ju˝ 90 lat

W na stęp nych la tach zmie niał się wy gląd re mi zy. W 1995 r.
zo stał wy bu do wa ny no wy ga raż, kuch nia, ła zien ki z bie żą cą
wo dą. W ro ku 2002 miał miej sce ka pi tal ny re mont wnę trza
straż ni cy, a w la tach 2009-2010 – ko lej na mo der ni za cja.
Natomiast or kie stra otrzy ma ła 13 no wych in stru men tów.
W ostat nich pię ciu la tach w straż ni cy za mon to wa no no we
drzwi i okna, a bu dy nek zyskał no wą ele wa cję. 

Obec nie jed nost ka li czy 36 człon ków, z któ rych 25 gra
w or kie strze. – Chciał bym po dzię ko wać wła dzom gmi ny
Ra ciąż za wie lo let nią po moc fi nan so wą, dzię ki któ rej

Nie mogło zabraknąć orkiestry strażackiej

Na uroczystość do Krajkowa przybyły delegacje z innych jednostek

Goście jubileuszu



„G∏os Racià˝a” nr 8/2015 9Z ŻYCIA OSP

Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”
Srebrny: Mariusz Mysiakowski, Paweł Pstrągowski
Brązowy: Karolina Burdecka, Justyna Nowakowska, Paulina
Traczyk

Odznaki za wysługę lat:
Za 70 lat w straży: Albin Grabowski, Albin Kocięda
Za 40 lat w straży: Andrzej Buczkowski, Rafał Grabowski 
Za 35 lat w straży: Jerzy Maćkiewicz, Wojciech Krajewski,
Jerzy Pstrągowski, Roman Kozłowski, Szczepan Płoski,
Andrzej Trębski
Za 30 lat w straży: Kazimierz Paciorek
Za 25 lat w straży: Krzysztof Gołębiewski, Stanisław
Kowalski, Jarosław Kruczyński, Sławomir Sznajderowicz 
Za 20 lat w straży: Bogdan Burdecki, Rafał Cichocki, Piotr
Kuźbik, Mieczysław Rychliński, Wojciech Szejkowski
Za 15 lat w straży: Paweł Cichocki, Mirosław Klan,
Mariusz Mysiakowski, Paweł Pstrągowski, Andrzej
Szymborski
Za 10 lat w straży: Karolina Burdecka, Justyna
Nowakowska, Paulina Traczyk, Jakub  Berent, Hubert
Berent, Krzysztof Kozłowski
Za 5 lat w straży: Martyna Berent, Joanna Burdecka,
Weronika Krajewska, Marcin Grabowski, Karol Krajewski,
Andrzej  Kordalski

Odznaka Strażak Wzorowy: Hubert Berent, Jakub Berent,
Andrzej Kordalski, Krzysztof Kozłowski

Medale i odznaki

Gratulacje druhom złożyła m.in. Jadwiga Michalska - dyrektor Biura
Terenowego Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży 

Pożarnych RP Województwa Mazowieckiego w Ciechanowie

Rafał Grabowski otrzymał specjalne wyróżnienie
od władz gminy Raciąż za prowadzenie od 25 lat

orkiestry strażackiej

Najstarsi strażacy OSP Krajkowo: 
Albin Grabowski i Albin Kocięda

Honory gospodarza pełnił prezes 
Jerzy Maćkiewicz (z lewej)

Poczet sztandarowy OSP Krajkowo

po pro stu funk cjo nu je my, za rzą do wi Ban ku Spół dziel cze go
w Ra cią żu, spon so rom oraz miesz kań com za prze ka zy wa -
nie na straż czę ści fun du szu so łec kie go – mó wił pre zes
OSP.

Uro czy stość ju bi le uszo wa roz po czę ła się mszą świę tą
w in ten cji stra ża ków i ich ro dzin, któ rą od pra wił ksiądz pro -

boszcz Zbi gniew Klu ba. Po na bo żeń stwie stra ża cy i go ście
uda li się na bo isko przy re mi zie, gdzie wie lu dru hów uho no -
ro wa nych zo sta ło me da la mi i od zna ka mi.

r -r
Fot. Ga brie la Osow ska i ar chi wum OSP



Do po cząt ku II woj ny świa to wej Dra -
miń scy ży li i go spo da ro wa li w Uniec -
ku. I trze ba od dać im sza cu nek, że by li do -

bry mi go spo da rza mi.
Mój pra dziad, Jó zef Le opold Dra miń -

ski był przed woj ną fun da to rem wie lu waż -
nych miej sco wych
in we sty cji: wspo -
ma gał od bu do wę
pa ra fial ne go ko -
ścio ła, któ ry spło -
nął w XIX wie ku,
zbu do wał dro gę
z Uniec ka do Ra -
cią ża, przy czy nił się
do po wsta nia miej -
sco wej stra ży po żar -
nej, a wraz z żo ną
Teo do zją, z do mu
Ol szew ską wy bu do -
wał pierw szą
w Uniec ku szko łę.

Teo do zja by ła
dziew czy ną nie -
zwy kłą. Do ra sta ła
pod ro syj skim za -

bo rem, w cza sach, gdy Pol ski nie by ło
na ma pie. Ja ko 15-let nia uczen ni ca szko ły
dla dziew cząt w Płoc ku by ła w 1905 ro ku
uczest nicz ką straj ku szkol ne go prze ciw ru -
sy fi ka cji. W za bo rze ro syj skim w szko łach
nie wol no by ło roz ma wiać po pol sku, na -

wet na prze rwach.
Je śli na uczy ciel
przy ła pał pol skie
dzie ci na roz mo wie
w oj czy stym ję zy ku,
cze ka ły je su ro we
ka ry. W 1905 ro ku
pol skie uczen ni ce
ze bra ły się na szkol -
nym ko ry ta rzu i po -
pro si ły dy rek to ra
aby wy słu chał ich
ape lu. Teo do zja za -
czę ła czy tać z kart ki
pe ty cję: „My, pol -
skie uczen ni ce pro -
si my, aby śmy mo gły
na prze rwach roz -
ma wiać ze so bą
po pol sku. Pro si my
też o to, by śmy mo -
gły uczyć się ję zy ka
pol skie go na lek -
cjach, cho ciaż raz
w ty go dniu…”.
W tym mo men cie
dy rek tor wy rwał To -

si z rąk pe ty cję i po rwał
na strzę py krzy cząc
„moł cza ti”, czy li „mil -

czeć”. Teo do zja nie ulę kła się dy rek to ra,
wy ję ła ko pię pe ty cji i kon ty nu owa ła jej od -
czy ty wa nie, ale dy rek tor po now nie wy rwał
jej kart kę z rąk. Mo ja pra bab ka by ła dziew -
czy ną od waż ną, ho no ro wą, ale i po ryw czą.
Ugo dzo na lek ce wa że niem i nie spra wie dli -
wo ścią usi ło wa ła ode brać dy rek to ro wi
tekst, rzu ci ła się w je go kie run ku, wy wią za -
ła się szar pa ni na, pod czas któ rej dziew -
czyn ka po dra pa ła dy rek to ra, a on, po tęż ny
męż czy zna od trą cił ją i prze wró cił na zie -
mię. Pro test za koń czył się dra ma tycz nie.
Teo do zja ja ko pol ska bun tow nicz ka zo sta -
ła wy rzu co na ze szko ły z tzw. wil czym bi -
le tem (za ka zem przyj mo wa nia do ja kiej -
kol wiek pań stwo wej szko ły). Ukoń czy ła
na ukę na pry wat nej pen sji dla dziew cząt,
a wkrót ce po tem za czę ła uczyć czy ta nia
i pi sa nia dzie ci na wsi. Kil ka lat póź niej,
gdy wy szła za mąż za Jó ze fa Le opol da
Dra miń skie go, wspól nie z mę żem za ło ży li
w Uniec ku szko łę.

Teo do zja i Jó zef mie li trzech sy nów.
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Historia rodziny Dramiƒskich
Na uniec kim cmen ta rzu Dra miń scy znaj do wa li swój wiecz ny od po czy nek

od po ło wy XIX wie ku, bo też wieś Unieck by ła ich z dzia da pra dzia da oj co -
wi zną. Dzie je ro dzi ny spla ta ły się z naj waż niej szy mi wy da rze nia mi na szej oj -
czy zny i cho ciaż daw ne cza sy mi nę ły bez pow rot nie, war to te dzie je przy po -
mi nać, gdyż są na szym dzie dzic twem, na któ rym moż na się uczyć hi sto rii.

Rok 1916. Od lewej: Wojtuś Dramiński (zginął w obronie stolicy w 1939 r.), Józef Leopold Dramiński, Tadzio
Dramiński (mój dziadek, ostatni dziedzic Uniecka), Teodozja Dramińska z d. Olszewska 

(ukochana prababcia Tosia, robiła dla prawnucząt śliczne sweterki na drutach)

Rok 1943. Od lewej: mój ojciec Marcin Dramiński - syn Tadeusza  
ur. w 1940 r.; Marek Dramiński, syn Wojciecha; stryj, ur. w 1939 r.



Śred ni z nich, Ta de usz, ko chał pra cę na ro -
li. Ukoń czył w 1934 r w Cie szy nie stu dia
rol ni cze i po wró cił do ma jąt ku oj ca, by po -
ma gać mu w co dzien nej pra cy. Kie dy Jó -

zef Dra miń ski zmarł w 1939 ro ku, Ta de -
usz prze jął je go obo wiąz ki i zo stał peł no -
praw nym dzie dzi cem ma jąt ku Unieck.
Cza sy by ły nie spo koj ne, Niem cy przy go to -
wy wa ły się do woj ny, ale Ta de usz nie prze -
czu wał jesz cze, jak bar dzo tra gicz na cze ka
go przy szłość, że bę dzie ostat nim już dzie -

dzi cem Uniec ka.
We wrze -
śniu 1939 ro ku
Niem cy na pa dli
na Pol skę. Wła -
dze pol skie ogło -
si ły po wszech ną
m o  b i  l i  z a  c j ę .
Wów czas Ta de usz
przy go to wał naj -
lep sze swo je ko -
nie i po pro wa dził
kil ka dzie siąt pięk -
nych zwie rząt
na miej sce mo bi -
li za cji, aby je po -
da ro wać Ar mii
Pol skiej dla obro -
ny oj czy zny. Star -

szy brat Ta de -
usza – Woj ciech,

któ ry miesz kał w War sza wie, wal czył i zgi -
nął w 1939 ro ku w obro nie sto li cy. Kam -
pa nia wrze śnio wa nie trwa ła dłu go. Na stą -
pił mrocz ny czas nie miec kiej oku pa cji. 28

wrze śnia 1939 ro ku
ofi cjal nie roz sze rzo -
no Pru sy Wschod nie
o Re jen cję Cie cha -
now ską, czy li przy łą -
czo no tu tej sze te re ny
do Nie miec. W są -
sied niej re jen cji – Le -
ipe (Lip no), też na le -
żą cej do Nie miec zor -
ga ni zo wa no w koń cu
paź dzier ni ka 1939
ro ku spo tka nie wła -
ści cie li ziem skich
(po dob nie, jak
w Kra ko wie spo tka -
nie pro fe so rów UJ).
Ze spo tka nia te go
nikt nie po wró cił. Je -
go uczest ni ków wy -
wie zio no do obo zu
w Sztu to wie. Był
wśród nich Dra miń -
ski, ku zyn Jó ze fa. To -
też kie dy pod dwo rek
w Uniec ku pod ko -
niec 1939 ro ku za je -

chał nie miec ki za rząd ca i na ka zał ro dzi nie
opu ścić dwór w cią gu 10 mi nut, Ta de usz
z żo ną Ma rią, ra tu jąc ży cie po że gnał się
z Uniec kiem. Pod ko niec woj ny tu tej sze
zie mie zo sta ły wy zwo lo ne przez Lu do we
Woj sko Pol skie przy udzia le so wiec kiej ar -
mii i ro dzi na na krót ko po wró ci ła w te

stro ny. Ta de usz za jął
się od bu do wą znisz -
czeń wo jen nych
i w cią gu kil ku mie -
się cy uda ło mu się

uru cho mić młyn w Ra cią żu. To mia ło być
wy da rze nie sym bo licz ne, uru cho mie nie
mły na, roz po czę cie no we go, po wo jen ne go
ży cia. Kil ka dni po tym, jak młyn za czął
funk cjo no wać, no cą za pu kał do drzwi
dziad ka życz li wy są siad z Ra cią ża i po wie -
dział: „Pa nie Dra miń ski, niech pan ucie ka,
te raz, od ra zu. Ra no przyj dą po pa na wy -
słan ni cy no wej wła dzy i nie oszczę dzą.
Niech pan ucie ka, ra tu je sie bie i ro dzi -
nę” I tak pod osło ną no cy mój dzia dek wy -
je chał na ro we rze do Ło dzi. Rze czy wi ście

ra no po ja wi li się funk cjo na riu sze UB. Ma -
ria Dra miń ska otrzy ma ła po le ce nie opusz -
cze nia swe go do mu i wraz z 5-let nim sy -
nem, Mar ci nem po dą ży ła śla dem mę ża,
Ta de usza. Osie dli li się w Ło dzi. Nie uskar -
ża li się na no we cza sy, choć wie dli bar dzo
skrom ne ży cie. Nie usły sza łam od nich ni -
gdy, aby mie li po czu cie krzyw dy czy nie -
spra wie dli wo ści dzie jo wej. Mie li tyl ko jed -
no ży cze nie, aby po śmier ci wró cić
do Uniec ka. Tym cza sem cie szy li się, że ży -
ją, że są ra zem. Kie dy przy szłam na świat,
w łódz kim miesz ka niu ży ły 4 po ko le nia ro -
dzi ny Dra miń skich: Teo do zja (pra bab cia),
Ta de usz z Ma rią (dziad ko wie), Mar cin
z Ewą (moi ro dzi ce), brat Mar ci na, uro -
dzo ny już po woj nie Woj ciech, ja – Zo fia,
a po tem mo ja sio stra Ola. Kil ka lat póź niej
Woj ciech oże nił się i pod tym sa mym ad -
re sem za miesz kał z żo ną Wan dą i sy nem,
Mar ci nem. Za wsze z za par tym tchem słu -
cha łam wspo mnień mo ich dziad ków. Dziś,
kie dy od wie dzam ich na uniec kim cmen ta -
rzu mam po czu cie, że ich hi sto ria nie po -
win na zo stać za po mnia na. Hi sto ria ro dzi -
ny tak sple cio na z lo sa mi oj czy zny, po win -
na słu żyć no wym po ko le niom ja ko świa -
dec two tra gicz nych pol skich lo sów. 

Zo fia Dra miń ska

DZIEJE
„G∏os Racià˝a” nr 8/2015 11

Zofia Dramińska

Odnowiony grób rodziny Dramińskich na cmentarzu w Uniecku

Dwór w Uniecku
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Każdy ROLNIK, który chce
odzyskać część pieniędzy
wydanych na  olej napędowy
używany do produkcji rolnej
powinien w terminie od 1 do 31
sierpnia 2015 r. złożyć
odpowiedni wniosek do  wójta,
lub przesłać za  pośrednictwem
Poczty Polskiej wraz z fakturami
VAT stanowiącymi dowód
zakupu oleju napędowego
w  okresie: od 1  lutego 2015
do 31 lipca 2015 r.

Limit wynosi 86 litrów na
1 ha użytków rolnych, a stawka
zwrotu podatku akcyzowego
0,95 zł na 1 litr oleju.

Pieniądze wypłacane będą 
w terminie: 

1 - 31 października 2015 r.

WÓJT GMINY
RACIĄŻ

informuje: 


