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Rekompen-
sata strat
suszowych
Wiadomo ju˝, ˝e rolnicy mogà
oczekiwaç na rekompensaty
start spowodowanych tegorocz-
nà suszà w nast´pujàcych upra-
wach: zbo˝a, rzepak, roÊliny
stràczkowe, truskawki, ∏àki 
i pastwiska trwa∏e.

Czytaj na str. 8

SUW
w Witkowie
jest wspó∏-
w∏asnoÊcià
gminy Racià˝
- Po decyzji Sàdu Apelacyjnego
mamy jasnoÊç, ˝e Stacja Uj´cia
Wody w Witkowie jest wspó∏-
w∏asnoÊcià gminy Racià˝ – mó-
wi∏ na wrzeÊniowej sesji wójt
Ryszard Giszczak.

Czytaj na str. 3

Droga
Koziebrody
– Druchowo
Ten trakt powiatowy, który 
∏àczy t´ cz´Êç gminy z trasà nu-
mer 10 Warszawa – Bydgoszcz,
jest w fatalnym stanie, o czym
od dawna informujà radni i inni
mieszkaƒcy Koziebród i okolicy,
dopominajàc si´ o jego napraw´.

Czytaj na str. 3

Dla zdrowia
6 paêdziernika odb´dzie si´ 
bezp∏atne badanie mammogra-
ficzne. 

Szczegó∏y na str. 8

Czas do˝ynek

8 wrzeÊnia w Koziebrodach mia∏y miejsce koÊcielne uroczystoÊci parafialne
i dekanalne. Celebrze przewodniczy∏ biskup p∏ocki Piotr Libera.

14 wrzeÊnia w Gralewie odby∏y si´ do˝ynki parafialne. Msz´ Êw. odprawi∏
ks. Hieronim Chamski z Wy˝szego Seminarium Duchownego w P∏ocku. Po na-
bo˝eƒstwie parafianie dzielili si´ chlebem.

Czytaj na str. 4-5
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Mówi Ryszard Giszczak,

wójt gminy Racià˝:
W ostatnich latach

spada liczba dzieci
w szko∏ach prowadzo-
nych przez samorzàd
naszej gminy. Wymu-
sza to na w∏adzach
gminy podejmowanie
decyzji s∏u˝àcych ra-
cjonalizacji wydatków
na oÊwiat´. Z tego po-
wodu zlikwidowali-
Êmy kilka placówek,
ostatnio w Komuninie.

Dochodzà do mnie
sygna∏y o niepokojach
o los pozosta∏ych

szkó∏ mniej licznych, do których zaliczajà si´ placówki
w Kod∏utowie i Kraszewie Gaczu∏tach. Chc´ zapewniç,
˝e w najbli˝szej przysz∏oÊci nie zamierzamy zamykaç

kolejnych szkó∏. Chyba ˝e nastàpi drastyczny spa-
dek uczniów w tych placówkach.

Nie jest zagro˝ony byt oddzia∏u przedszkolne-
go w Racià˝u, do którego ucz´szcza obecnie

22 dzieci. Placówka ta mo˝e natomiast liczyç na dopo-
sa˝enie.

1 wrzeÊnia bie˝àcego roku nastàpi∏a zmiana na stano-
wisku dyrektora Publicznego Gimnazjum w Gralewie.
Anna Wierzbicka, która prze wiele lat kierowa∏a tym
gimnazjum, odesz∏a na emerytur´. Obowiàzki dyrektora
powierzy∏em Krzysztofowi Borkowskiemu.

Mojà troskà jest sprawne funkcjonowanie szkó∏ pro-
wadzonych przez samorzàd gminy Racià˝. Wprawdzie
ubywa oddzia∏ów szkolnych, ale staram si´ zapewniç
prac´ wszystkim nauczycielom. Co roku w bud˝ecie
gminy rezerwujemy na oÊwiat´ oko∏o pó∏tora miliona
z∏otych w∏asnych Êrodków, nie liczàc subwencji oÊwia-
towej. W dalszym ciàgu b´dziemy rozbudowywaç
i unowoczeÊniaç szkolnà baz´ sportowà. W minione wa-
kacje gruntownemu remontowi poddana zosta∏a sala
gimnastyczna w Zespole Szkó∏ w Krajkowie. W tym ro-
ku zakoƒczona zostanie budowa boiska przy szkole
w Koziebrodach. W przysz∏ym roku zamierzamy wybu-
dowaç boisko ziemne i ze sztucznà nawierzchnià
w Krajkowie.

WÓJT MA G¸OS

Rozpocz´li nowy rok
W szeÊciu szko∏ach podstawowych w gminie Ra-

cià˝ – Gralewie, Koziebrodach, Kraszewie Gaczu∏tach
(filia), Kod∏utowie, Krajkowie i Uniecku nowy rok
szkolny rozpocz´∏o 530 uczniów. W „zerówkach” do
nauki w szkole przygotowuje si´ 114 dzieci. W Szkole
Podstawowej w Racià˝u w klasach I-VI uczy si´ ponad
120 dzieci z terenu gminy Racià˝.

W czterech gimnazjach w gminie – Gralewie, Ko-
ziebrodach, Krajkowie i Uniecku – nauk´ w roku
szkolnym 2008/2009 rozpocz´∏o 333 uczniów.

Najliczniejszà szko∏à podstawowà na terenie gminy
jest placówka w Gralewie – w klasach I-VI uczy si´
150 uczniów, a do oddzia∏u przedszkol-
nego ucz´szcza 31 dzieci. Liczba
uczniów oraz dzieci w „zerówkach”
w pozosta∏ych szko∏a podstawowych na
terenie gminy wyglàda nast´pujàco:
Unieck – 101 i 13, Krajkowo – 100 i 13,
Koziebrody – 96 i 15, Kraszewo Ga-
czu∏ty – 45 i 6, Kod∏utowo – 38 i 14. Do
gminnej „zerówki” w Racià˝u ucz´sz-
cza 22 dzieci.

Równie˝ wÊród gimnazjów najlicz-
niejsza jest placówka w Gralewie, gdzie
uczy si´ 102 gimnazjalistów. Natomiast
w Uniecku – 80, Koziebrodach – 79,
Krajkowie – 72.

Dobrze realizujà bud˝et
Radni gminy Racià˝ zapoznali si´ z informacjà na

temat wykonania tegorocznego bud˝etu gminy
w pierwszym pó∏roczu. Bud˝et jest realizowany pra-
wid∏owo, o czym zapewni∏ zespó∏ Regionalnej Izby
Obrachunkowej, który bada∏ finanse gminy Racià˝.

Roczne dochody bud˝etu gminy w ciàgu szeÊciu
miesi´cy 2008 r. zosta∏y wykonane w 55 procentach,
a wydatki – w 44 procentach. W tym te˝ czasie uda∏o
si´ zrealizowaç jednà trzecià rocznych zamierzeƒ
inwestycyjnych, z których najwa˝niejsze to oczysz-
czalnia Êcieków w Gralewie i droga Z∏otopole – Kra-
Êniewo.

Pi´cioosobowa grupa radnych gminy 
Racià˝ wzi´∏a udzia∏ w II Ogólnopolskiej

Pielgrzymce Samorzàdowców na Jasnà 
Gór´ która odby∏a si´ 26 sierpnia 2008 r.

w Êwi´to Matki Bo˝ej Cz´stochowskiej.
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- Po decyzji Sàdu Apelacyjnego mamy jasnoÊç, ˝e
Stacja Uj´cia Wody w Witkowie jest wspó∏w∏asnoÊcià
gminy Racià˝ – mówi∏ na wrzeÊniowej sesji Ryszard
Giszczak.

Wójt poinformowa∏ o oddaleniu przez Sàd Apelacyj-
ny wniosku gminy o uniewa˝nienie aktu notarialnego,
którym to aktem w∏adze miasta przekaza∏y przed laty
stacj´ uj´cia wody spó∏ce PGKiM. Wspó∏w∏aÊcicielem
stacji by∏a ju˝ wówczas gmina Racià˝, której nie pytano
o zgod´, czyli w po∏owie miasto przekaza∏o PGKiM nie-
swoje mienie.

Wniosek o uniewa˝nienie tego aktu gmina Racià˝
z∏o˝y∏a po tym, jak Sàd Rejonowy w P∏oƒsku stwierdzi∏,
i˝ w celu wyznaczenia wspólnego przez miasto Racià˝
i gmin´ Racià˝ zarzàdcy SUW w Witkowie potrzebne
jest uniewa˝nienie wspomnianego aktu, co jest w kom-
petencji Sàdu Okr´gowego w P∏ocku. Gmina Racià˝
z∏o˝y∏a do tego˝ sàdu stosowny wniosek, ale Sàd Okr´-
gowy w P∏ocku wniosek oddali∏. Wówczas gmina skie-
rowa∏a spraw´ do Sàdu Apelacyjnego w Warszawie.

Wójt Ryszard Giszczak uwa˝a, ˝e orzeczenie Sàdu
Apelacyjnego w Warszawie nie jest pora˝kà gminy ani

Droga
Koziebrody – Druchowo

Ten trakt powiatowy, który ∏àczy t´ cz´Êç gminy
z trasà numer 10 Warszawa – Bydgoszcz, jest w fatal-
nym stanie, o czym od dawna monitujà radni i inni
mieszkaƒcy Koziebród i okolicy. Starosta p∏oƒski Jan
Màczewski na jednej z sesji Rady Gminy Racià˝ zapew-
nia∏, ̋ e powiat zmodernizuje swój odcinek na tej drodze,
ale pod warunkiem, ˝e otrzyma na ten cel wsparcie
z funduszy unijnych, które mo˝e wynieÊç nawet 85 pro-
cent kosztów ca∏ej inwestycji. A tak˝e jeÊli gmina Ra-
cià˝ do∏o˝y cz´Êç pozosta∏ych 15 procent kosztów. Rad-
ni zgodzili si´ wówczas na to, ˝eby gmina do∏o˝y∏a 60

procent tych 15 procent kosztów inwestycji. Reszt´ mia∏
wy∏o˝yç powiat. Teraz starostwo wystàpi∏o do gminy
Racià˝ o zmian´ jej deklaracji z 60 na 70 procent. Rad-
ni wyrazili na to zgod´. Przekona∏a ich chyba argumen-
tacja radnego Andrzeja Ciarczyƒskiego, który na wrze-
Êniowej sesji powiedzia∏, i˝ nie ma co si´ spieraç o te pa-
r´ z∏otych wi´cej, jeÊli w zamian droga b´dzie wreszcie
porzàdnie zrobiona. Jak mówi∏ wójt Ryszard Giszczak,
te 70 procent z 15 procent kosztów inwestycji to w przy-
bli˝eniu 160 tys. z∏. Tyle mia∏aby wy∏o˝yç gmina Ra-
cià˝. Stanie si´ to wówczas, gdy starostwo na przebudo-
w´ wspomnianego odcinka drogi Koziebrody – Drucho-
wo (ok. 2 km), otrzyma dofinansowanie z Regionalnego
Programu Operacyjnego.

wd

Zanotowane na sesji
– Tegoroczna subwencja oÊwiatowa w wysokoÊci 5,5 mln

z∏ w 80 procentach pokrywa wydatki gminy Racià˝ na
utrzymanie szkó∏. Pozosta∏e pieniàdze gmina musi do∏o-
˝yç z w∏asnych dochodów.

– W tym roku ma byç gotowa dokumentacja na wykona-
nie kanalizacji sanitarnej dla miejscowoÊci Kaczorowy,
Kraszewo Gaczu∏ty i Kraszewo Podborne. Roboty zo-
stanà przeprowadzone w roku przysz∏ym.

– W 2010 r. planowana jest budowa oczyszczalni Êcieków
w Uniecku, trzeciej w gminie Racià˝. Dwie funkcjonujà
Koziebrodach i Gralewie.

– Przyj´ta przez radnych uchwa∏a w sprawie zamiany
gruntów mi´dzy gminà a prywatnym w∏aÊcicielem
otworzy∏a drog´ do zrealizowania pomys∏u budowy bo-
iska obok remizy OSP w Krajkowie.

– Przy zmianach bud˝etowych radni uwzgl´dnili kwot´ na
remont remizy OSP w Koziebrodach.

– Przed zimà gmina przeprowadzi wycinanie krzewów
przy drogach.

15 lat min´∏o...
Mija w∏aÊnie 15 lat od ukazania si´ pierwszego nu-

meru „G∏osu Racià˝a”. A ukaza∏ si´ on we wrzeÊniu
1993 r. jako pismo samorzàdu Racià˝a – gmin miej-
skiej i wiejskiej. I takie oblicze mia∏ „G∏os” do koƒca
2006 r. Po wyborach samorzàdowych nowe w∏adze
miasta Racià˝a zaniecha∏y wydawania i wspó∏finanso-
wania wspólnego z gminà pisma samorzàdowego.
„G∏os Racià˝a” sta∏ si´ biuletynem samorzàdu gminy
Racià˝. I choç niektórzy obwieÊcili jego likwidacj´,
„G∏os” ma si´ dobrze, ukazuje si´ regularnie dzi´ki
przychylnoÊci i zrozumieniu roli pisma w integracji lo-
kalnej spo∏ecznoÊci przez samorzàd gminy Racià˝.
I jest rozchwytywany. Na kolejne numery „GR” Czytel-
nicy czekajà z niecierpliwoÊcià. Dzi´kuj´ Wydawcom
i Czytelnikom „G∏osu Racià˝a” za wspólne 15-lecie
w nadziei, ˝e czekajà nas kolejne lecia.

Redaktor

SUW w Witkowie jest wspó∏w∏asnoÊcià gminy Racià˝
zwyci´stwem miasta w „wodnym” sporze, choç niektó-
rzy tak to przedstawiajà.

- Sàd Apelacyjny, oddalajàc nasz wniosek o unie-
wa˝nienie aktu notarialnego, stwierdzi∏ w orzeczeniu, i˝
nie mo˝e uchyliç tego aktu, poniewa˝ nie niesie on skut-
ków prawnych – t∏umaczy∏ wójt na sesji Rady Gminy. -
Bowiem w dniu zawarcia tego aktu spó∏ka PGKiM nie
istnia∏a i akt nie przeniós∏ w∏asnoÊci SUW na PGKiM,
bo nie móg∏. Zatem twierdzenie, ˝e PGKiM w Racià˝u
jest w∏aÊcicielem Stacji Uj´cia Wody w Witkowie, jest
nieprawdziwe. Decyzja Sàdu Apelacyjnego potwierdza,
˝e wspó∏w∏aÊcicielem stacji jest gmina Racià˝.

Ryszard Giszczak doda∏, ˝e gmina zwróci si´ ponow-
nie do sàdu o ustanowienie wspólnego zarzàdcy SUW.
Zapowiedzia∏ równie˝ z∏o˝enie zawiadomienia do pro-
kuratury o próbie wy∏udzenia. -Podwy˝ka ceny wody
dokonana przez PGKiM jest nieuprawniona. Jednym
z argumentów, który przedstawia∏a spó∏ka motywujàc
koniecznoÊç podwy˝ki, by∏y odpisy amortyzacyjne od
majàtku, które PGKiM musi wliczyç w cen´ wody. Ale
liczenie odpisów amortyzacyjnych od nieswojego ma-
jàtku jest nieuprawnione – t∏umaczy∏ wójt.             wd
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8 wrzeÊnia, w Êwi´to Matki Boskiej Siewnej,
do sanktuarium maryjnego w Koziebrodach przy-
by∏y pielgrzymki wiernych z parafii w dekanacie
raciàskim i z sàsiednich dekanatów. Byli wÊród
nich m.in. pielgrzymi z Gralewa, Krajkowa,
Uniecka, Racià˝a, wierni z miejscowej parafii.
Wszystkie delegacje uczestniczy∏y w nabo˝eƒ-
stwie, któremu przewodniczy∏ biskup p∏ocki Piotr
Libera. On te˝ Êwi´ci∏ wieƒce, wykonane z tego-
rocznych plonów. Parafialne Êwi´to w Koziebro-
dach po∏àczone by∏o z do˝ynkami dekanatu racià-
skiego.

Po przybyciu na miejsce uroczystoÊci, piel-
grzymi kierowali si´ do Êwiàtyni, w której znaj-
duje si´ kopia obrazu Matki Boskiej Cz´stochow-
skiej. Obraz w koziebrodzkim koÊciele od XVIII
stulecia uznawany
jest za s∏ynàcy ∏a-
skami. Przed nim
wierni modlili si´,
proszàc o ∏aski.

Nabo˝eƒstwo od-
by∏o si´ przed ko-
Êcio∏em, gdzie znaj-
dowa∏ si´ o∏tarz
polowy. W czasie
mszy biskup p∏ocki
b∏ogos∏awi∏ rolni-
ków i wszystkich
zgromadzonych.

wd

Zdj´cia z uro-
czystoÊci w Ko-
ziebrodach udo-
st´pnili nam
paƒstwo Hanna
i Wojciech Bie-
siekierscy, w∏a-
Êciciele Zak∏adu
Fotograficznego
w Racià˝u, Plac
Mickiewicza 12.

Biskup przewodniczy∏ celebrze
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14 wrzeÊnia w parafii w Gra-
lewie odby∏y si´ do˝ynki z udzia-
∏em wiernych z miejscowoÊci po-
∏o˝onych w gminie Racià˝ i sà-
siedniej gminie Baboszewo.
Msz´ Êwi´tà odprawi∏ ks. Hiero-
nim Chamski z Wy˝szego Semi-
narium Duchownego w P∏ocku,
który te˝ poÊwi´ci∏ przyniesione
do koÊcio∏a wieƒce do˝ynkowe.

Kazanie wyg∏osi∏ proboszcz
gralewskiej parafii, ks. Jan Pio-
trowski, który mówi∏ o znaczeniu
rolników i ich trudu w historii Polski i dziÊ.

Po mszy parafianie dzielili si´ chlebem. Z koszami
wype∏nionymi pieczywem wyszli do zebranych w ko-

Êciele wójt gminy Ryszard Gisz-
czak, przewodniczàcy Rady Gmi-
ny Jaros∏aw Jaworski, so∏tys S∏a-
womir Jarkowski i miejscowy
przedsi´biorca Jacek Ma∏ecki.

Potem na scenie ustawionej
w centrum wsi okolicznoÊciowy
program przedstawi∏a gralewska
m∏odzie˝, a po niej zaprezentowa∏
si´ Ludowy Zespó∏ PieÊni i Taƒca
z P∏oƒska.

DDDD zzzz iiii eeee llll iiii llll iiii     ssss iiii ´́́́     cccc hhhh llll eeee bbbb eeee mmmm
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W Zespole Szkó∏ STO
UroczystoÊç rozpocz´cia nowego roku szkolnego

2008/2009 w Zespole Szkó∏ Spo∏ecznego Towarzystwa OÊwia-
towego w Racià˝u by∏a historyczna, gdy˝ stanowi∏a pewnego
rodzaju cezur´ czasowà pomi´dzy 15-leciem istnienia szko∏y
a kolejnym jej etapem, rozpoczynajàc 16. rok szkolny w szkole
spo∏ecznej w naszym mieÊcie.

W sierpniu 1993 roku odby∏o si´ pierwsze posiedzenie Ra-
dy Pedagogicznej otwierajàcej pierwszy rok szkolny 1993/1994
Spo∏ecznego Technikum Zawodowego dla Doros∏ych, które da-
∏o poczàtek istniejàcemu w obecnych strukturach Zespo∏owi
Szkó∏ Spo∏ecznego Towarzystwa OÊwiatowego w Racià˝u.

1 wrzeÊnia 1993 roku pierwszych 36 uczniów rozpocz´∏o
rok szkolny.

Sk∏ad pierwszej Rady Pedagogicznej: Andrzej Nizielski -
dyrektor, nauczyciele: El˝bieta Grzegorzewska, S∏awomir
Krzeski, Alicja Mazurowska, Janina Pieczura, Pawe∏ Radecki,
Jerzy Âwiadek, Hanna Wyrczyƒska, Józef Wyrwa∏.

To ci Pedagodzy 15 lat temu podj´li prac´, która przez ten
okres czasu i przy udziale póêniej innych osób da∏a wspania∏e
efekty. Za to od wszystkich m∏odszych sta˝em w tej szkole na-
uczycieli oraz uczniów i s∏uchaczy nale˝y si´ Wam, Szanowni
Paƒstwo, chocia˝ skromne, ale pi´kne s∏owo – dzi´kujemy.

W ciàgu 15. lat istnienia Zespo∏u Szkó∏ STO, którym przez
ca∏y czas kieruje dyrektor Andrzej Nizielski, wspierany w swej
pracy przez zast´pców: W∏odzimierza Kosiorka i Krzysztofa
Kuskowskiego oraz du˝e grono nauczycieli, mo˝e poszczyciç
si´ wieloma sukcesami.

W latach 1993 - 2008 w Zespole Szkó∏ uczy∏o 78 nauczycie-
li. Szko∏y ró˝nych typów ukoƒczy∏o 1052 absolwentów.

W poszczególnych latach w ramach Zespo∏u Szkó∏ STO
funkcjonowa∏y szko∏y Êrednie dla doros∏ych: technikum mecha-
niczne, odzie˝owe, handlowe i liceum ogólnokszta∏càce, szko∏y
m∏odzie˝owe: liceum ekonomiczne, profilowane i ogólnokszta∏-

càce oraz szko∏y policealne niepubliczne: rachunkowoÊci, agro-
biznesu i informatyczna i publiczne: ekonomiczna, informa-
tyczna, a od nowego roku szkolnego tak˝e mechaniczna.

Nale˝y równie˝ podkreÊliç fakt, ˝e szko∏y m∏odzie˝owe te˝
majà swój jubileusz – 10-lecie istnienia. 1 wrzeÊnia 1998 roku
rozpocz´li nauk´ uczniowie stacjonarnego liceum ekonomiczne-
go, a w nast´pnych latach profilowanego i ogólnokszta∏càcego.

W Zespole Szkó∏ STO stworzona zosta∏a bardzo dobra baza
do kszta∏cenia przysz∏ej kadry pracowniczej dobrze wyspecjali-
zowanej w wielu dziedzinach, dla której tak˝e znajomoÊç tech-
nologii informacyjnej oraz bieg∏e pos∏ugiwanie si´ j´zykami ob-
cymi to sprawa normalna.

W szkole sà pracownie komputerowe wyposa˝one w nowo-
czesny sprz´t oraz kawiarenka komputerowa, z której ucznio-
wie korzystajà w wolnych chwilach.

Jest tak˝e Centrum J´zyków Obcych. W multimedialnej pra-
cowni j´zykowej oprócz lekcji j´zyka angielskiego, niemieckie-
go i rosyjskiego prowadzone by∏y kursy j´zyków obcych dla do-
ros∏ych i dzieci.

Powsta∏a nowoczesna si∏ownia, wspaniale wyposa˝ona,
z pi´knym zapleczem i saunà. Si∏ownia s∏u˝y uczniom i wszyst-
kim ch´tnym.

Uczniowie co roku otrzymujà stypendia premiera, odnoszà
sukcesy w wielu konkursach organizowanych przez gmin´,
szko∏´, banki, organizacje, na ró˝nych szczeblach, do centralne-
go w∏àcznie. Si´gajà po najwy˝sze laury w powiecie, woje-
wództwie i kraju.

Szko∏a wspó∏pracuje z zagranicznymi placówkami oÊwia-
towymi. GoÊci∏a uczniów i nauczycieli szkó∏ m.in. z Bia∏orusi
i Ukrainy. Delegacje szko∏y by∏y tak˝e w tych krajach z rewi-
zytà.

Zespó∏ Szkó∏ STO jest nowoczesnà placówkà oÊwiatowà,
w której panuje atmosfera ˝yczliwoÊci i zrozumienia. Miniony
okres udowodni∏, ˝e jest potrzebna spo∏eczeƒstwu Racià˝a
i okolic.

Stefan Modrzejewski

KOMUNIKAT Z TURNIEJU PI¸KI NO˚NEJ O PUCHAR
WÓJTA GMINY RACIÑ˚  – UNIECK 24.08.2008 r.

Grupa A:
1. Kraszewo
2. Sobocin
3. Kozolin
4. Krajkowo

Wyniki rozgrywek:
1. Kraszewo – Krajkowo 0:0
2. Sobocin – Kozolion 0:1
3. Krajkowo – Kozolin 2:1
4. Kraszewo – Sobocin 2:0
5. Sobocin – Krajkowo 0:2
6. Kozolin – Kraszewo 0:1
Do dalszych rozgrywek z tej gr. 
wesz∏o Kraszewo i Krajkowo.

Grupa B:
1. Unieck
2. Pólka Racià˝
3. ¸empino

Wyniki rozgrywek:
1. Unieck – ¸empino 0:0
2. Pólka Racià˝ – ¸empino 0:1
3. Unieck – Pólka Racià˝ 0:0
Do dalszych rozgrywek z tej gr. 
wesz∏o ¸empino i Unieck.

Grupa C:
1. Bogucin
2. Komunin
3. Witkowo
4. Je˝ewo Wesel

Wyniki rozgrywek:
1. Bogucin – Je˝ewo Wesel 1:0
2. Komunin – Witkowo 0:1
3. Je˝ewo Wesel – Witkowo 0:0
4. Bogucin – Komunin 1:0
5. Komunin – Je˝ewo Wesel 1:0
6. Witkowo – Bogucin 0:0
Do dalszych rozgrywek z tej gr. 
wesz∏o Witkowo i Bogucin.

Grupa D:
1. Kaczorowy
2. Grzybowo
3. Kod∏utowo
4. Koziebrody

Wyniki rozgrywek:
1. Kaczorowy – Koziebrody 0:1
2. Grzybowo – Kod∏utowo 1:0
3. Koziebrody – Kod∏utowo 0:0
4. Kaczorowy – Grzybowo 0:1
5. Grzybowo – Koziebrody 1:0
6. Kod∏utowo – Kaczorowy 0:1

Do dalszych rozgrywek z tej gr. 
wesz∏o Grzybowo i Koziebrody.

åWIERåFINA¸
¸empino – Witkowo 0:1
Kraszewo – Krajkowo 1:0
Grzybowo – Koziebrody 0:1
Bogucin – Unieck 0:1

FINA¸
1. Unieck
2. Witkowo
3. Koziebrody
4. Kraszewo

Wyniki rozgrywek:
1. Koziebrody – Kraszewo 0:0
2. Unieck – Witkowo 0:0
3. Kraszewo – Unieck 0:0
4. Witkowo – Koziebrody 2:0
5. Witkowo – Kraszewo 1:0
6. Unieck – Koziebrody 1:0

Klasyfikacja koƒcowa turnieju:
1. Witkowo 7 pkt
2. Unieck 5 pkt
3. Kraszewo 2 pkt
4. Koziebrody 1 pkt
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dzia∏alnoÊç 14 wrzeÊnia 1958 roku. Bu-
dynek placówki wybudowano kosztem
1 miliona z∏otych dzi´ki inicjatywie
ówczesnych przewodniczàcych Miej-
skiej Rady Narodowej – Stanis∏awa
Smoliƒskiego, Stanis∏awa W∏odarskie-
go oraz Jerzego Zió∏kowskiego. W bu-
dynku znalaz∏o si´ miejsce na ksi´go-
zbiór biblioteki miejskiej oraz na czy-
telni´. Tu zaadoptowa∏ si´ istniejàcy od
1952 roku chór miejski, prowadzony
przez Stanis∏awa ˚ochowskiego.

Od poczàtku swego istnienia pla-
cówka s∏u˝y∏a ca∏ej spo∏ecznoÊci lokal-
nej w zakresie kultury, a tak˝e stanowi-
∏a centrum wydarzeƒ spo∏ecznych, to-
warzyskich i politycznych. Dom kultu-
ry skupia∏ od zawsze wokó∏ siebie ludzi
w ró˝nym wieku, a szczególnie racià-
ska m∏odzie˝. W 1963 roku
zorganizowano w MDK
w Racià˝u Spo∏eczne
Ognisko Muzyczne War-
szawskiego Towarzystwa
Muzycznego. Nigdy nie
brakowa∏o ludzi ch´tnych
do pracy na rzecz krzewie-
nia kultury w mieÊcie.
WÊród nich znaleêli si´ w tym czasie
Stanis∏aw ˚ochowski, Mieczys∏aw Pie-
chocki, Bogumi∏a Kosiorek, Halina
Wirkus, Ryszard Choliƒski, Stanis∏aw
Màczewski.

1 stycznia 1973 roku powo∏ano
Miejsko-Gminny OÊrodek Kultury. Po-
szerzy∏o to zasi´g dzia∏ania placówki.
MGOK sta∏ si´ jednostkà bud˝etowà.
Dyrektorem nowego oÊrodka zosta∏a
Zofia Jankowska. Pomimo trudnych
warunków lokalowych i znikomego
wyposa˝enia, w MGOK dzia∏a∏y: ze-
spó∏ wokalno-istrumentalny, teatr po-
ezji i zespó∏ fotograficzny. W paêdzier-
niku tego roku z budynku domu kultu-
ry wyprowadzili si´ lokatorzy wynaj-
mujàcy pomieszczenia na pi´trze, przez
co zyska∏ on dodatkowe sale. Zacz´to
ulepszaç wyposa˝enie sal i pracowni,
gromadzono nowy sprz´t, a MGOK za-
czà∏ rozwijaç swà dzia∏alnoÊç kultural-
no-oÊwiatowà. W tym czasie aktywnie
dzia∏a∏y: ognisko muzyczne, teatr po-
ezji, zespó∏ wokalno-muzyczny, te-
atrzyk kukie∏kowy, zespó∏ recytatorski,
ko∏o fotograficzne, studium kultury
TWP, dzieci´cy zespó∏ instrumentalny,
zespó∏ wokalny „Orfa”, klub czarnego
krà˝ka, klub radiotechniczny, ko∏o fila-
telistyczne, sekcja szachowa, kapela lu-
dowa.

W 1980 roku wydzielono ze struk-
tury MGOK Miejsko-Gminnà Bibliote-
k´ Publicznà i utworzona zeƒ samo-
dzielnà placówk´.

W 1985 roku, po odejÊciu na emery-
tur´ Zofii Jankowskiej, dyrektorem

MGOK, dyrektorem zosta∏a Alina Orac-
ka. W tym czasie w domu kultury dzia∏a-
∏y zespo∏y, kluby i sekcje istniejàce
wczeÊniej, a powsta∏y dzieci´cy zespó∏
taƒca ludowego i klub taƒca towarzy-
skiego.

W 1986 roku dyrektorem MGOK zo-
sta∏a Irena Witkowska. Rozwijano formy
pracy z lat 70. i 80. OÊrodek organizowa∏
gminne eliminacje Ogólnopolskiego Fe-
stiwalu Piosenki Radzieckiej, Ogólno-
polskiego Konkursu Recytatorskiego,
olimpiady spo∏eczno-polityczne, turnieje
szachowe i warcabowe. Organizowano
spotkania z literatami, dziennikarzami,
plastykami, malarzami i rzeêbiarzami
oraz wieczory autorskie ludzi kultury
i sztuki. Nawiàzano wspó∏prac´ z Te-
atrem Ziemi Mazowieckiej i Estradà
Warszawskà. Organizowano dyskoteki

dla m∏odzie˝y, zaj´cia plastyczne, gry
stolikowe; wyÊwietlano bajki dla dzieci.

W 1987 roku dyrektorem MGOK zo-
sta∏ Mariusz Wychódzki. Po∏o˝ono na-
cisk na wzbogacenie oferty i form dzia-
∏alnoÊci domu kultury, zatrudniono no-
wych pracowników. Przy MGOK po-
wsta∏y ko∏o komputerowe, klub poezji,
teatr ma∏ego aktora, sekcja bryd˝a spor-
towego. Przy domu kultury dzia∏a∏y rów-
nie˝ ko∏a – fotograficzne, plastyczne, re-
cytatorskie, teatr kukie∏kowy, klub taƒca
towarzyskiego i ludowego, zespó∏ wo-
kalno-instrumentalny. W kalendarzu im-
prez pojawi∏y si´ konkurs recytatorski
„Opowiem Ci bajk´”, Miejsko-Gminny
Przeglàd Dorobku Kulturalnego Klubów
Wiejskich, „Powitanie wiosny”, festyn
majowy. MGOK by∏ w tym czasie orga-
nizatorem Raciàskich Spotkaƒ z Taƒcem
Towarzyskim i Nowoczesnym. W 1988
roku duet z MGOK zajà∏ III miejsce
w wojewódzkich eliminacjach XXVII
Konkursu Piosenki Radzieckiej, zakwa-
lifikowa∏ si´ do eliminacji centralnych
w Radomiu, a nast´pnie do konkursu fi-
na∏owego w Zielonej Górze, gdzie
wspólnie z grupà z Ciechanowa zdoby∏
Bràzowy Samowar. W tym samym roku
dwie pary taneczne z MGOK w Racià˝u
zdoby∏y I miejsce na Wojewódzkim Tur-
nieju Taƒca Towarzyskiego.

W 1989 roku dyrektorem MGOK zo-
sta∏ Micha∏ Jaƒczyk. Przy placówce po-
wsta∏y zespo∏y muzyczne: ¸ysi Kore-
spondenci, Duo Elektronik, Epidemia,
Corpus Delicti, Kaplica i inne. Po∏o˝ono
nacisk na popularyzacj´ muzyki poprzez

organizowanie koncertów. W 1992 roku
w hali sportowej odby∏ si´ maraton roc-
kowy, którego gwiazdà by∏ zespó∏ Prole-
tariat. W tym samym roku odby∏ si´ kon-
cert Wielkiej Orkiestry Âwiàtecznej Po-
mocy, która w poczàtkach dzia∏alnoÊci
podró˝owa∏a po kraju zbierajàc pieniàdze
dla chorych dzieci. Koncert ten uÊwietni∏
Jurek Owsiak z zespo∏em Sex Bomba.
MGOK organizowa∏ w tym czasie festyn
katolicki w Koziebrodach oraz Dni Ra-
cià˝a.

W 1992 roku dyrektorem placówki
zosta∏a Wanda Chrzanowska i pe∏ni∏a te
funkcj´ do 2007 roku.

W 1993 roku Rada Miejska w Racià-
˝u na bazie MGOK i MGBP powo∏a∏a do
istnienia Miejskie Centrum Kultury.

W latach 1992 – 2007 w domu kultu-
ry kontynuowano zaj´cia w grupach i ko-

∏ach zainteresowaƒ,
przygotowywano
imprezy cykliczne.
W tym czasie dzia∏a-
∏y grupy taneczne,
zespo∏y wokalne,
m∏odzie˝owe zespo-
∏y rockowe, Nieza-
le˝ne Stowarzysze-

nie Poetów „Lilia”, odbywa∏a si´ nauka
j´zyka angielskiego, prowadzono zaj´cia
sportowo-rekreacyjne dla dzieci i m∏o-
dzie˝y. W 1998 roku grupa teatralna
„Apogeum: bra∏a udzia∏ w Malborskich
Ogólnopolskich Spotkaniach Teatral-
nych. W tym roku w Racià˝u odby∏y si´
spotkania teatrów amatorskich z kilku
województw.

W 2007 roku dyrektorem MCK zosta∏
Janusz Ch∏opik. Stworzono sale prób dla
zespo∏ów, wyremontowano scen´ i jej za-
plecze, przygotowano sal´ dla dzieci
i m∏odzie˝y, zainstalowano bezp∏atny
i ogólnodost´pny internet w bibliotece,
organizowane sà cykliczne imprezy,
warsztaty muzyczne, teatralne i taneczne.
Przywrócono tradycj´ koncertów rocko-
wych. Nawiàzano wspó∏prac´ z okolicz-
nymi domami kultury, Art-P∏ona oraz In-
stytutem Pami´ci Narodowej. W domu
kultury dzia∏ajà dwa zespo∏y rockowe,
nowa grupa teatralna, ognisko muzyczne,
ko∏o plastyczne, grupy wokalne, klub taƒ-
ca towarzyskiego, taƒca nowoczesnego,
prowadzone sà zaj´cia z aerobiku, dzia∏a
klub seniora i emerytów i rencistów.
Wielkim zainteresowaniem cieszà si´
projekcje wa˝nych wydarzeƒ sportowych
na du˝ym ekranie.

11 kwietnia 2008 roku uchwa∏à Rady
Miejskiej w Racià˝u zmianie uleg∏a na-
zwa i zakres dzia∏alnoÊci placówki. Od tej
daty jej nazwa brzmi Miejskie Centrum
Kultury, Sportu i Rekreacji w Racià˝u.

Opracowanie: Miejskie Centrum
Kultury, Sportu i Rekreacji w Racià˝u

Pó∏wiecze
domu kultury



Wójt gminy Racià˝ informuje, ˝e 6 paêdziernika (poniedzia∏ek)
odb´dzie si´ bezp∏atne badanie mammograficzne

dla paƒ w wieku 50 – 69 lat, które w ciàgu ostatnich 24 miesi´cy
nie wykonywa∏y badania mammograficznego.

Dla pozosta∏ych paƒ cena badania
mammograficznego wynosi 80 z∏.

Badanie mammograficzne odb´dzie si´ w ambulansie
przy budynku Gminnego OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej,

ul. 11–go Listopada 20 w Racià˝u.

Zapisy pod numerem telefonu:
(0–23) 679–12–80 i (0–23) 679–13–06 lub osobiÊcie

w sekretariacie Urz´du Gminy w Racià˝u, pokój nr 14.
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Rekompensata
strat suszowych

Wiadomo ju˝, ˝e rolnicy mogà oczekiwaç na rekompen-
saty start spowodowanych tegorocznà suszà w nast´pujà-
cych uprawach: zbo˝a, rzepak, roÊliny stràczkowe, truskaw-
ki, ∏àki i pastwiska trwa∏e. Ale pod warunkiem, ˝e starty te
wynios∏y ponad 30 procent w stosunku do ca∏ego area∏u
upraw. Pomoc ma byç w postaci zapomóg pieni´˝nych, któ-
re b´dzie wyp∏aca∏ Gminny OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej.
WczeÊniej jednak musi byç decyzja wojewody w tej spra-
wie. W∏adze gminy Racià˝ przekaza∏y do Urz´du Woje-
wódzkiego w Warszawie dokumenty przygotowane przez
gminne komisje suszowe, które na wniosek rolników szaco-
wa∏y starty. Rolnicy prowadzàcy gospodarstwo rolne o po-
wierzchni do 5 hektarów mogà liczyç na 500 z∏ zapomogi,
a ci, których gospodarstwa przekraczajà 5 ha – 1000 z∏. Po-
nadto przewidziana jest pomoc w postaci kredytów prefe-
rencyjnych, dop∏at do materia∏u siewnego, roz∏o˝enia na ra-
ty sk∏adki KRUS.


