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Pra ce uczniów uczest ni czą cych w gmin nym kon kur sie pla stycz nym o te ma ty ce wiel ka noc nej. 
Wy ni ki kon kur su na str. 11 
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Rad ni uchwa li li
W związ ku z usta no wie niem przez Ra dę Mi ni strów wie -

lo let nie go pro gra mu wspie ra nia fi nan so we go gmin pod na -
zwą „Po moc pań stwa w za kre sie do ży wia nia na la -
ta 2014 – 2020”, Ra da Gmi ny Ra ciąż uchwa li ła pro gram
osło no wy pn „Po moc gmi ny w za kre sie do ży wia nia na la -
ta 2014 – 2020”.

W pro gra mie tym czy ta my m. in., że jest on „ele men tem
po li ty ki spo łecz nej gmi ny w za kre sie po pra wy po zio mu ży cia
ro dzin o ni skich do cho dach, sta nu zdro wia dzie ci mło dzie ży
i kształ to wa nia wła ści wych na wy ków ży wie nio wych”. Pro -
gram jest fi nan so wa ny ze środ ków wła snych gmi ny oraz do -
ta cji z bu dże tu pań stwa.

Jed no cze śnie ra da uchwa li ła no we kry te rium upraw nia -
ją ce do przy zna nia nie od płat nie po mo cy w za kre sie do ży wia -
nia w for mie po sił ku, świad cze nia pie nięż ne go na za kup po -
sił ku lub żyw no ści al bo świad cze nia rze czo we go w po sta ci
pro duk tów żyw no ścio wych dla osób ob ję tych wie lo let nim
pro gra mem wspie ra nia fi nan so we go gmin w za kre sie do ży -
wia nia. Kry te rium to zo sta ło pod wyż szo ne do 150 pro cent
kry te rium do cho do we go okre ślo ne go w usta wie o po mo cy
spo łecz nej.

W mar cu 2014 r. do ko rzy sta nia z tej for my po mo cy spo -
łecz nej w gmi nie Ra ciąż upraw nio nych by ło 228 osób.

* * *
Ra da zgo dzi ła się na za cią gnię cie dłu go ter mi no wej po -

życz ki w Wo je wódz kim Fun du szu Ochro ny Śro do wi ska i Go -
spo dar ki Wod nej. Ma ona wy nieść 305 tys. zł i bę dzie prze -
zna czo na na bu do wę punk tu se lek tyw nej zbiór ki od pa dów
ko mu nal nych. Punkt ten po wsta nie na te re nie oczysz czal ni
ście ków w Ko zie bro dach. Jak nas po in for mo wał wójt gmi ny
Ra ciąż Ry szard Gisz czak, WFO ŚiGW po zy tyw nie za opi nio -
wał wnio sek gmi ny Ra ciąż o po życz kę. Te raz zo sta nie ogło -
szo ny prze targ na wy ko na nie obiek tu.

Wójt do dał, że gdy by Fun dusz nie przy znał gmi nie po -
życz ki, punkt do se lek tyw nej zbiór ki od pa dów ko mu nal nych
zo stał by wy bu do wa ny ze środ ków wła snych. Ale, zda niem
Ry szar da Gisz cza ka, wzię cie po życz ki to lep sze roz wią za nie,
gdyż jest ona udzie la na na ko rzyst nych za sa dach i w czę ści
uma rzal na.

* * *
Gmi na Ra ciąż, zgod nie z de cy zją ra dy, udzie li po mo cy

fi nan so wej Pań stwo wej Stra ży Po żar nej i szpi ta lo wi w Płoń -
sku. Pierw sza otrzy ma 10 tys. zł na za kup sa mo cho du ra tow -
nic twa tech nicz ne go, dru ga – 5 tys. zł na sprzęt me dycz ny.
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W ZS STO

No wy kie ru nek 
– tu ry sty ka wiej ska

W Ze spo le Szkół Spo łecz ne go To wa rzy stwa Oświa to we -
go w Ra cią żu w ra mach Pu blicz nej Szko ły Po li ce al nej pro wa -
dzo ny jest kie ru nek kształ ce nia pod na zwą tu ry sty ka wiej ska
(4 se me stry na uki).

Ab sol wen ci te go kie run ku zdo bę dą upraw nie nia do pro -
wa dze nia go spo darstw rol nych oraz do uzy ska nia do płat
z fun du szów Unii Eu ro pej skiej. Tech nik tu ry sty ki wiej skiej
jest no wym za wo dem, po szu ki wa nym na kra jo wym ryn ku
pra cy a tak że na te re nie UE.

Dy plom po twier dza ją cy kwa li fi ka cje za wo do we da je

peł ne upraw nie nia rol ni cze uzna wa ne we wszyst kich pań -
stwach Unii Eu ro pej skiej.

Słu cha cze zdo by wa ją do pro wa dze nia dzia łal no ści tu ry -
stycz nej na ob sza rach wiej skich oraz pro wa dze nia go spo dar -
stwa agro tu ry stycz ne go.

Od kan dy da tów wy ma ga na jest ukoń czo na szko ła śred -
nia. Na uka w szko le jest bez płat na, szcze gó ło we in for ma cje
na stro nie www.sto ra ciaz.stre fa.pl

Dy rek tor szko ły
mgr An drzej Ni ziel ski

Ze spor tu

Dwa zwy cię stwa i dwa re mi sy
Od re mi su 3: 3, o czym in for mo wa li śmy w po przed nim

nu me rze „Gło su”, roz po czę li pił ka rze Ju trzen ki Unieck wio -
sen ną run dę roz gry wek w pił kar skiej kla sie A. Po tem przy -
szły dwa zwy cię stwa. Naj pierw Ju trzen ka wy gra ła w Strze go -
wie z tam tej szym GKS -em 2: 1, co war to pod kre ślić, li de rem
po run dzie je sien nej. W ko lej nym me czu, tym ra zem na wła -
snym bo isku, też od nio sła zwy cię stwo 3: 1 nad Gry fem
z Kow nat Żę do wych. W nie dzie lę pal mo wą wy wio zła re -
mis 2: 2 z Syp nie wa, choć kom plet punk tów w me czu z Or -
łem był do słow nie na wy cią gnie cie rę ki. Po tych spo tka niach
Ju trzen ka zaj mu je w ta be li 8 miej sce z do rob kiem 26 punk -
tów. A oto ter mi ny ko lej nych spo tka ń ze spo łu z Uniec ka
na wła snym bo isku:

17 kwiet nia (czwar tek), godz. 16.30
Ju trzen ka Unieck – Bart nik My szy niec

4 ma ja (nie dzie la), godz. 17.00
Ju trzen ka Unieck – So kół Gru dusk

17 ma ja (so bo ta), godz. 16.00
Ju trzen ka Unieck – Rze ku nian ka Rze kuń

31 ma ja (so bo ta), godz. 12.00
Ju trzen ka Unieck – KS Pnie wo

15 czerw ca (nie dzie la), godz. 15.00
Ju trzen ka Unieck – Peł ta Kar nie wo

Ju bi la ci
Wójt gmi ny Ra ciąż Ry szard Gisz czak wrę czył w imie niu

Pre zy den ta RP pań stwu Bar ba rze i Zdzi sła wo wi Bie sie kier -
skim z Ko zie bród me da le z oka zji 50-le cia po ży cia mał żeń -
skie go.
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Szanowni KrajanieSzanowni Krajanie

Ozdoby wielkanocne, których fotografie wykorzystaliśmy na tej stronie, wykonała Krystyna Witkowska z Niedzborza
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Po seł pi sze do wój ta, wójt do po sła, czy li

Wia tra ko wa
ko re spon den cja

Bu do wa elek trow ni wia tro wych wy wo łu je emo cje tak że
w gmi nie Ra ciąż. Ostat nio w tej spra wie za brał głos po seł
Woj ciech Ja siń ski. W pi śmie skie ro wa nym do wój ta gmi ny
Ra ciąż Ry szar da Gisz cza ka czy ta my:

„Do tar ły do mnie nie po ko ją ce in for ma cje o pla no wa nej
bu do wie elek trow ni wia tro wych na te re nie gmi ny Ra ciąż.
W związ ku z tym zwra cam się z za py ta niem, ja kie są ak tu al -
ne usta le nia do ty czą ce pla ców bu do wy elek trow ni wia tro -
wych na te re nie i czy zgło sił się już po ten cjal ny in we stor”.

Po seł zwra ca uwa gę na to, że
* „ener gia z wia tra ków jest bar dzo dro ga, po nie waż

w Pol sce do jej wy two rze nia do pła -
ca bu dżet pań stwa;

* ge ne ro wa ne przez wia tra ki,
nie sły szal ne dla czło wie ka in fra dź -
wię ki, ha łas oraz efekt mi go ta nia
wy wo łu ją tzw. syn drom tur bi ny
wia tra ko wej. Cho ro ba roz wi ja się
stop nio wo, ale jej skut ki są nie od -
wra cal ne. Tyl ko nie któ re z jej ob ja -
wów to: de for ma cja pło dów i nad -
umie ral ność nie mow ląt, roz draż nie -
nie, osła bie nie pa mię ci i kon cen tra -
cji, sil ne bó le gło wy, de pre sja, ner -
wi ce, za bu rze nia rów no wa gi, osła -
bie nie ukła du od por no ścio we go,
cho ro by ser ca;

* umo wa dzier ża wy zie mi
pod bu do wę farm wia tro wych ozna -
cza utra tę praw do wła sne go grun tu,
w wy ni ku cze go rol ni cy są na ra że ni
na utra tę pra wa do ubez pie cze nia
w KRUS oraz moż li wo ści ko rzy sta -
nia z unij nych do płat rol no – śro do -
wi sko wych;

* wia tra ki ne ga tyw nie wpły wa ją na zwie rzę ta i ich wy -
daj ność Ba da nia pro wa dzo ne w Pol sce na gę siach i świ niach
wy ka za ły, że zwie rzę ta prze by wa ją ce w bli skich od le gło -
ściach od masz tu wia tra ka (50 m) po bie ra ją mniej pa szy
i wol niej przy bie ra ją na wa dze w po rów na niu ze zwie rzę ta mi
trzy ma ny mi da le ko (1000 m) od wia tra ka;

* war tość ryn ko wa nie ru cho mo ści po ło żo nych w oto cze -
niu farm wia tro wych dra stycz nie spa da. W przy pad ku za bu -
do wań i grun tów zlo ka li zo wa nych w od le gło ści 1,6 km od tur -
bin wia tro wych jest to spa dek o ok. 54%”.

Po seł Woj ciech Ja siń ski zwra ca się do wój ta „o za cho wa -
nie jak naj więk szej re zer wy przy wy da wa niu po zwo le nia
na bu do wę elek trow ni wia tro wych”.

Co na to wójt?

Wójt gmi ny Ra ciąż Ry szard Gisz czak wy ja śnia po sło wi,
iż gmi na nie wy da je po zwo le nia na bu do wę. Or ga nem wy da -
ją cym po zwo le nie na bu do wę elek trow ni wia tro wych jest sta -
ro stwo. In for mu je też po sła, że gmi na Ra ciąż „nie pla nu je bu -
do wy elek trow ni wia tro wych i nie ma żad nych pla nów zwią -
za nych z tą bu do wą”. W pi śmie wój ta do po sła czy ta my też:
„W Urzę dzie Gmi ny Ra ciąż pro wa dzo nych jest obec nie 5 po -
stę po wań w spra wie wy da nia de cy zji o śro do wi sko wych uwa -
run ko wa niach dla przed się wzięć po le ga ją cych na bu do wie
elek trow ni wia tro wych. Każ de po stę po wa nie w spra wie wy -

da nia de cy zji pro wa dzo ne jest zgod nie z usta wą z dnia 3 paź -
dzier ni ka 2008 r. o udo stęp nia niu in for ma cji o śro do wi sku
i je go ochro nie, udzia le spo łe czeń stwa w ochro nie śro do wi ska
oraz o oce nach od dzia ły wa nia na śro do wi sko”. Wójt su ge ru je
też po sło wi, że „uwa gi do ty czą ce od dzia ły wa nia elek trow ni
wia tro wych na le ża ło by przed sta wić dzia ła ją ce mu w Sej mie
Ze spo ło wi Par la men tar ne mu do spraw Ener gii Wia tro wej
Bez piecz nej dla Lu dzi i Śro do wi ska”. Wójt gmi ny Ra ciąż
stwier dza też: „Kwe stia uzy ska nia przez in we sto rów ze zwo -
leń na re ali za cję przed się wzię cia za le ży wy łącz nie od te go,
czy speł nia ją wy ma ga nia okre ślo ne obo wią zu ją cy mi prze pi -
sa mi, uchwa lo ny mi przez Sejm”.

3 x NIE

„Wia tra ko wą” ko re spon den cję prze sła li też do wój ta pań -
stwo Ma rek i Bar ba ra Le bie dow scy, w któ rej ocze ku ją od po -
wie dzi na trzy py ta nia. Oto one:

„1. Czy Wójt Gmi ny Ra ciąż, w okre sie od dnia 1 stycz -
nia 2008 r. do da ty ni niej sze go pi sma, za wie rał po ro zu mie nia
z in we sto ra mi, któ rzy zlo ka li zo wa li lub pla nu ją zlo ka li zo wać
na te re nie gmi ny elek trow nie wia tro we, i je śli ta kie po ro zu -
mie nia zo sta ły za war te, to wnio sku je my o prze sła nie ich ko -
pii.

2. Czy in we sto rzy, któ rzy zlo ka li zo wa li lub pla nu ją zlo -
ka li zo wać na te re nie Gmi ny Ra ciąż elek trow nie wia tro we,
prze ka za li w okre sie od dnia 1 stycz nia 2008 r. do da ty ni niej -
sze go pi sma da ro wi zny na rzecz Gmi ny Ra ciąż? Je że li tak, to
w ja kiej kwo cie to na stą pi ło, w ja kiej for mie (rze czo wej lub
pie nięż nej), kie dy? Je śli ta ka sy tu acja mia ła miej sce, to wnio -
sku je my o prze sła nie ko pii ta kich do ku men tów.

3. Czy Gmi na Ra ciąż lub/i jej or ga ny lub/i jej jed nost ki
or ga ni za cyj ne w okre sie od dnia 1 stycz nia 2008 r. do da ty ni -
niej sze go pi sma ma ją lub mia ły przy rze czo ną lub/i w ja ki kol -
wiek in ny spo sób za gwa ran to wa ną przez in we sto rów, któ rzy
zlo ka li zo wa li lub pla nu ją zlo ka li zo wać na te re nie gmi ny elek -
trow nie wia tro we, po moc fi nan so wą w ja kiej kol wiek for mie,
rze czo wą lub/i in ną w ja kiej kol wiek for mie i ja kiej kol wiek
wy so ko ści?”

– Od po wiedź na wszyst kie te py ta nia brzmi: nie – in for -
mu je wójt gmi ny Ra ciąż Ry szard Gisz czak.
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Elektrownie wiatrowe w powiecie żuromińskim



Od 2 wrze śnia 2013r. w gmi nie
Ra ciąż re ali zo wa ny jest, w ra mach
Pro gra mu Ope ra cyj ne go Ka pi tał
Ludz ki, Prio ry tet IX Roz wój wy -
kształ ce nia i kom pe ten cji w re gio -
nach, Dzia ła nie 9.1 Wy rów ny wa nie
szans edu ka cyj nych i za pew nie nie
wy so kiej ja ko ści usług edu ka cyj nych
świad czo nych w sys te mie oświa ty,
Pod dzia ła nie 9.1.2 Wy rów ny wa nie
szans edu ka cyj nych uczniów z grup
o utrud nio nym do stę pie do edu ka cji
oraz zmniej sze nie róż nic w ja ko ści
usług edu ka cyj nych, pro jekt,, In dy -
wi du al na pra ca z uczniem gwa ran cją
je go roz wo ju”.

Pro jekt współ fi nan so wa ny jest
ze środ ków Unii Eu ro pej skiej w ra -
mach Eu ro pej skie go Fun dusz Spo -
łecz ne go. Wy so kość do fi nan so wa nia
wy no si 120 000,00 zł. Skie ro wa ny
jest do uczniów i uczen nic kl. I -
-III szkół pod sta wo wych pro wa dzo -
nych przez gmi nę Ra ciąż:

1. Szko ły Pod sta wo wej im. W.
S. Rey mon ta w Ko zie bro -
dach wraz z fi lią w Kra sze -
wie Ga czuł tach

2. Szko ły Pod sta wo wej im. St.
Choj nac kie go w Kraj ko wie 

3. Szko ły Pod sta wo wej im. św.
S. Kost ki w Sta rym Gra le -
woe

4. Szko ły Pod sta wo wej im. Po -
wstań ców Stycz nio wych
w Uniec ku wraz z fi lią
w Ko dłu to wie.

Głów nym ce lem pro jek tu jest
wy rów ny wa nie szans edu ka cyj nych
po przez in dy wi du ali za cję pro ce su
kształ ce nie. W ra mach pro jek tu zor -
ga ni zo wa ne są do dat ko we za ję cia
dla dzie ci:

1. Ze spe cy ficz ny mi trud no -
ścia mi w czy ta niu i pi sa niu
w tym za gro żo nych ry zy -
kiem dys lek sji

2. Z trud no ścia mi w zdo by -
wa niu umie jęt no ści ma te -
ma tycz nych

3. Za ję cia lo go pe dycz ne dla
dzie ci z za bu rze nia mi mo -
wy 

4. Dla dzie ci uzdol nio nych:
– ma te ma tycz nie
– ję zy ko we (ję zyk an giel ski)

5. Wspar cie psy cho lo gicz ne

Za ję cia są pro wa dzo ne w gru -
pach do 8 uczniów. Udział w pro jek -
cie jest bez płat ny. Za ję cia są re -
alizo wa ne od 02.11.2013r. do
30.06.2014r.

W wy ni ku wstęp nej re kru ta cji
do pro jek tu za kwa li fi ko wa no 126
uczniów, w tym 63 chłop ców i 63
dziew czę ta. Od 2.01.2014r. licz ba
uczest ni ków zwięk szy ła się o 48
uczniów i obec nie wy no si 174 (83
dziew czę ta i 91 chłop ców).

W ca łym okre sie re ali za cji pro -
jek tu zo sta nie prze pro wa dzo -
nych 1547 go dzin do dat ko wych za -
jęć. W ra mach uzy ska ne go do fi nan -
so wa nia zo stał za ku pio ny do wszyst -
kich szkół sprzęt i po mo ce dy dak -
tycz ne słu żą cy do re ali za cji za dań
słu żą cych wy rów ny wa niu szans edu -
ka cyj nych za pew nie niu każ de mu
dziec ku ofer ty edu ka cyj no -wy cho -
waw czo -pro fi lak tycz nej zgod nej
z je go in dy wi du al ny mi po trze ba mi
i moż li wo ścia mi edu ka cyj ny mi i roz -
wo jo wy mi. Zwięk szo no do stęp ność
wspar cia i po moc psy cho lo gicz no -
-pe da go gicz ną udzie la ną dzie ciom,
w szcze gól no ści dzie ciom o spe cjal -
nych po trze bach edu ka cyj nych. upo -
wszech nio no sto so wa nie ak ty wi zu ją -
cych me tod na ucza nia. Pod nie sio no
ja kość po mo cy udzie la nej przez
szko łę ro dzi com dzie ci uczą cych się
w kl. I -III w szko łach pod sta wo wych
w gmi nie Ra ciąż, zin ten sy fi ko wa no
współ pra cę i za an ga żo wa ne ro dzi -
ców w ży cie szko ły.

W ra mach za jęć ucznio wie po -
sze rza ją i po głę bia ją swo ją wie dzę,
roz wi ja ją in dy wi du al ne za in te re so -
wa nia, lo gicz ne my śle nie, zdol no ści
po znaw cze, wy rów nu ją bra ki w wia -
do mo ściach i umie jęt no ściach, ko ry -
gu ją wa dy wy mo wy, roz wi ja ją umie -
jęt no ści ko mu ni ko wa nia się prze zwy -
cię ża nia swo ich trud no ści i nie śmia -
ło ści. Pod czas za jęć ucznio wie bar -
dzo chęt nie wy ko rzy stu ją za ku pio ne
w ra mach pro jek tu po mo ce dy dak -
tycz ne, dzię ki któ rym zwięk sza się
efek tyw ność i atrak cyj ność ich pra cy.

Za ję cia od by wa ją się po lek cjach. Re ali za cją za jęć zaj mu ją się
na uczy cie le po sia da ją cy od po wied nie kwa li fi ka cje za wo do -
we.

Wła dy sław Kwiat kow ski

SP Gra le wo

SP Ko zie bro dy

SP Kraj ko wo

SP Unieck

Re ali za cja pro jek tu ,,In dy wi du al na pra ca 
z uczniem gwa ran cją je go roz wo ju”



Z ŻYCIA OSP
„G∏os Racià˝a” nr 3/20146

Wielkopostne  spotk
Wzo rem lat ubie głych ksiądz Jan Pio trow ski, pro boszcz

pa ra fii w Gra le wie i po wia to wy ka pe lan stra ża ków za pro sił
dru hów z jed no stek pań stwo wych i ochot ni czych na mo dli -
tew ne spo tka nie przed Wiel ka no cą.

Mszę świę tą w in ten cji stra ża ków i ich ro dzin spra wo wał
ksiądz ka no nik Ta de usz Dursz le wicz. Ksiądz Jan skie ro wał
zaś do zgro ma dzo nych w gra lew skiej świą ty ni sło wa peł ne
wiel ko post nych ak cen tów, skła nia ją ce do za du my i za my śle -
nia.

W na bo żeń stwie uczest ni czy li dru ho wie z wie lu jed no -
stek OSP z te re nu po wia tu płoń skie go. Obec ni by li ko men -
dan ci po wia to wi Pań stwo wej Stra ży Po żar nej: eme ry to wa -
ny – An to ni Czap ski i ak tu al ny – Pa weł Ja ku bow ski. Sta wi li
się przed sta wi cie le sa mo rzą dów, wśród któ rych nie za bra kło
wój ta gmi ny Ra ciąż Ry szar da Gisz cza ka i prze wod ni czą ce go
RG Ja ro sła wa Ja wor skie go. Gra ła or kie stra dę ta OSP Kraj ko -
wo.

Po mszy pro boszcz Jan Pio trow ski za pro sił stra ża ków
na tra dy cyj ną gro chów kę, przy go to wa ną wła sno ręcz nie. Ta
część stra żac kie go spo tka nia od by ła się na te re nie re mi zy
OSP w po bli skim Szap sku.
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Poczty sztandarowej jednostek OSP z terenu powiatu płońskiego

Orkiestra OSP Krajkowo w trakcie nabożeństwa

Druhowie podążają na mszę świętą

Uczestników witał ksiądz proboszcz Jan Piotrowski
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kanie  strażaków

Kazanie wygłosił ks. Jan Piotrowski

Mszy świętej przewodniczył ks. Tadeusz Durszlewicz

Obecni byli komendanci powiatowi Państwowej Straży Pożarnej: emerytowany –
Antoni Czapski (w głębi po cywilnemu)  i aktualny – Paweł Jakubowski (z prawej)

Nie mogło zabraknąć wójta gminy Raciąż 
Ryszarda Giszczaka

Drużyna młodzieżowa z OSP Dzierzążnia W ławach dominowali druhowie, niektórzy przybyli z rodzinami
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Wy bo ry eu ro pej skie, któ re od bę dą się w ma -
ju 2014 ro ku, po zwo lą oby wa te lom wy wrzeć wpływ
na przy szły po li tycz ny kie ru nek Unii Eu ro pej skiej po -
przez wy bór 751 po słów do Par la men tu Eu ro pej skie -
go, od po wie dzial nych za re pre zen to wa nie ich in te re -
sów przez naj bliż sze pięć lat.

Każ de pań stwo człon kow skie ma wła sną or dy na cję wy -
bor czą i sa mo de cy du je, któ re go dnia je go oby wa te le pój dą
do urn w trak cie czte ro dnio we go okre su wy bor cze go
w dniach 22-25 ma ja 2014 ro ku. 

W Po lce wy bo ry 51 po słów do PE od bę dą się 25 ma ja.

Od mo men tu przy stą pie nia do UE Chor wa cji w lip -
cu 2013 ro ku, w Par la men cie Eu ro pej skim za sia da ło 766 po -
słów, zmniej szo no jed nak ich ilość i pod czas wy bo rów
w 2014 ro ku, wy bra nych zo sta nie 751po słów, tak że w przy -
szło ści ich licz ba po zo sta nie na tym po zio mie. Po sło wie bę -
dą re pre zen to wać po nad 500 mi lio nów oby wa te li w 28 pań -
stwach człon kow skich. Dla po szcze gól nych państw, li czeb -
ność re pre zen ta cji jest okre ślo na na mo cy trak ta tów UE,
w opar ciu o „de gre syw ną pro por cjo nal ność”, ozna cza ona,
że pań stwa o więk szej licz bie lud no ści ma ją wię cej po słów
niż pań stwa o mniej szej licz bie lud no ści, ale te ostat nie ma ją
wię cej po słów niż wy ni ka ło by to ści śle z za sa dy pro por cjo -
nal no ści.

Dla cze go te wy bo ry są in ne?

Po nie waż Unia usi łu je upo rać się z kry zy sem go spo dar -
czym, a przy wód cy UE za sta na wia ją się, ja ki kie ru nek

Wybory europejskie 2014
obrać w przy szło ści, są to naj waż niej sze, jak do tych czas,
wy bo ry eu ro pej skie.

Umoż li wią one wy bor com nie tyl ko osą dze nie dzia łań
po dej mo wa nych przez przy wód ców UE w ce lu prze zwy cię -
że nia kry zy su w stre fie eu ro i wy ra że nie opi nii na te mat pla -
nów do ty czą cych ści ślej szej in te gra cji go spo dar czej i po li -
tycz nej; są to tak że pierw sze wy bo ry po zdo by ciu przez Par -

la ment Eu ro pej ski, na mo cy Trak ta tu z Li zbo ny, no wych
waż nych upraw nień.

Jed ną z głów nych zmian, wpro wa dzo nych Trak ta tem
z Li zbo ny, jest ko niecz ność uwzględ nie nia, po raz pierw szy,
przez pań stwa człon kow skie, wy ni ków wy bo rów eu ro pej -
skich przy no mi na cji na stęp ne go prze wod ni czą ce go Ko mi sji
Eu ro pej skiej, któ ry je sie nią 2014 ro ku za stą pi José Ma nu ela
Bar ro so. No wo wy bra ny Par la ment mu si za twier dzić te go
kan dy da ta, po nie waż „wy bie ra” on, jak stwier dza się w Trak -
ta cie, prze wod ni czą ce go Ko mi sji. Ozna cza to, że głos wy -
bor ców bar dzo się li czy przy mia no wa niu oso by, któ ra sta nie
na cze le rzą du UE.

No wa więk szość po li tycz na, wy ło nio na w wy ni ku wy -
bo rów, bę dzie rów nież kształ to wać, przez naj bliż sze pięć lat,
eu ro pej skie pra wo daw stwo obej mu ją ce ob sza ry od jed no li te -
go ryn ku po swo bo dy oby wa tel skie. Par la ment – je dy na bez -
po śred nio wy bie ra na in sty tu cja UE – jest obec nie nie zbęd -
nym ele men tem eu ro pej skie go sys te mu po dej mo wa nia de cy -
zji i dys po nu je ta kim sa mym pra wem gło su jak rzą dy kra jo -
we, w od nie sie niu do nie mal ca łe go pra wo daw stwa UE.

www.wy bo ry 2014.eu 



Z ŻYCIA SZKOŁY
„G∏os Racià˝a” nr 3/201410

Po li cjant w szko le
19 mar ca w Ze spo le Szkół w Sta rym Gra le wie od by ło się

spo tka nie ze star szym sier żan tem Wi tol dem Do ma rec kim,
po li cjan tem Ko men dy Po li cji w Ra cią żu.

Spo tka nie zo sta ło po dzie lo ne na dwa blo ki: kla sy IV -
-VI szko ły pod sta wo wej oraz I -III gim na zjum.

Ce lem spo tka nia by ło za po zna nie dzie ci i mło dzie ży
z ich pra wa mi i obo wiąz ka mi. Po ru szo no te ma ty kę zwią za ną
z od po wie dzial no ścią kar ną, ja ką mo gą po nieść nie let ni
za swo je czy ny. Omó wio ne zo sta ły też za gro że nia z ja ki mi
mo gą się spo tkać w In ter ne cie. 

Na ko niec po li cjant za po znał uczniów ze swo ją pra cą.
Ucznio wie z za in te re so wa niem wy słu cha li po ga dan ki

sier żan ta. Pod czas spo tka nia by ła rów nież oka zja do czyn ne -
go udzia łu w za ję ciach po przez moż li wość za da wa nia py tań,
na któ re pro wa dzą cy udzie lał wy czer pu ją cych od po wie dzi.

ZSG

Ma ją wie dzę bi blij ną
6 mar ca w Ze spo le Szkół w Ko zie bro dach od był się etap

de ka nal ny kon kur su wie dzy bi blij nej „Be ne dic tus” dla
uczniów gim na zjum oraz kon kurs bi blij ny dla uczniów klas
IV -VI szkół pod sta wo wych. Gim na zja li ści mu sie li zmie rzyć
się z za gad nie niem „Bo ha te ro wie bi blij ni w Księ gach Kró -
lew skich”, na to miast te ma tem kon kur so wym dla uczniów
szkół pod sta wo wych by ła „Ewan ge lia we dług św. Ma te usza”.

Oby dwa kon kur sy cie szy ły się do syć du żym za in te re so -
wa niem. Do udzia łu w nich zgło si ło się 12 gim na zja li stów
z Dro bi na, Gó ry, Gra le wa, Ko zie bród, Kraj ko wa i Ra cią ża)
oraz 12 uczniów ze szkół pod sta wo wych w Dro bi nie, Gó rze,
Gra dza no wie Ko ściel nym, Gra le wie, Ko zie bro dach i Ra cią -
żu. Kon kurs trwał 45 mi nut. Ucznio wie roz wią zy wa li test zło -
żo ny z kil ku dzie się ciu py tań, za rów no otwar tych, jak i za -
mknię tych.

W ka te go rii szkół pod sta wo wych naj le piej wy pa dli
i prze szli do dal sze go eta pu die ce zjal ne go na stę pu ją cy
ucznio wie: Krzysz tof Mać kie wicz kl. V (SP No wa Gó -
ra) – I miej sce i Alek san dra Pel kow ska kl. IV (SP Dro -
bin) – II miej sce.

W gim na zjum zaś lau re ata mi awan su ją cy mi do fi na łu
die ce zjal ne go zo sta li: Ewe li na Ko wal ska kl. III (PG Ko zie -
bro dy) – I miej sce, Mar ty na Bąk kl. III (PG Gra le -
wo) – II miej sce.

Gra tu lu je my wszyst kim zwy cięz com i ży czy my dal szych
suk ce sów.

Kin ga Stę piń ska

Pa so wa nie na czy tel ni ka
Pa so wa nie na czy tel ni ka to już u nas tra dy cja. Ucznio wie

kla sy pierw szej SP zo sta li uro czy ście włą cze ni w gro no czy -
tel ni ków na szej szkol nej bi blio te ki. Pa so wa nie po prze dzi ło

przed sta wie nie przy go to wa ne przez uczniów z kla sy trze ciej
SP. Ma li ucznio wie za po zna li się z re gu la mi nem bi blio te ki,
od po wia da li na za gad ki. W mi łej at mos fe rze pa so wa -
no 16  uczniów. Na pa miąt kę spo tka nia ucznio wie kla sy
pierw szej otrzy ma li dy plo my. W przed sta wie niu wzię ły
udział na stę pu ją ce oso by: Klau dia Jan czyk i We ro ni ka Urbań -
ska (pro wa dzą ce), Oli wia Mi lew ska (Kot), Ka ro li na Że brow -
ska (Książ ka), Na ta lia Ka miń ska (Wróż ka), Jan Ma ron, Ma -
te usz Szcze śniak, Eryk Ja ni szew ski, Pa tryk Ry chliń ski (wszy -
scy ja ko Kra sna le).

Bar ba ra Kac przak

Pa so wa nia na czy tel ni ka do ko nał dy rek tor szko ły Piotr Ka sic ki

Ucznio wie otrzy ma li spe cjal ne dy plo my

Trze cio kla si ści za pre zen to wa li przed sta wie nie
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Kon kurs wiel ka noc nyUcznio wie wi ta li wio snę
21 mar ca tra dy cyj nie jak co ro ku w na szej szko le

ob cho dzi li śmy pierw szy dzień wio sny. W tym dniu przy -
stą pi li śmy do wspól nej za ba wy na sce nie. Spe cjal nie
na ten dzień ucznio wie klas I -III przy go to wa li in sce ni za -
cję pt. „Po wi ta nie wio sny”. Mo gli śmy po dzi wiać umie -
jęt no ści ka ba re to we i sce nicz ne na szych uczniów. Wszy -
scy przy go to wa li się wzo ro wo i ujaw ni li swo je czę sto
ukry te ta len ty. Dzie ci cie ka wie i barw nie prze bra ły się
w ko stiu my przy go to wa ne przez ro dzi ców. Ca ło ści do -
peł ni ła wy ko na na przez wy cho waw ców de ko ra cja.

Po wy stę pach w kla sach ucznio wie z na uczy cie la mi
przy go to wy wa li wio sen ne de ko ra cje – kwiat ki, ptasz ki,
żab ki, bo cia ny, bie dron ki, któ re umie ści li na kla so wych
ga zet kach.

Na ko niec przed szko la ki oraz wszy scy ucznio wie
z klas I -III wraz z na uczy cie la mi au to ka ra mi uda li się
nad rze kę. Na miej scu w ko lo ro wym ko ro wo dzie nio sąc
ma rzan ny dzie ci śpie wa ły wio sen ne pio sen ki. 

Na znak po że gna nia zi my ma rzan ny spa lo no,
a uczest ni cy wy krzy ki wa li ha sła zwią za ne z tym ob rzę -
dem. Po za koń cze niu im pre zy wszy scy od je cha li do do -
mów. By ła pięk na po go da, uśmie chy na twa rzach, gło śne
klak so ny i śpiew.

Wy cho waw cy klas I -III

24 mar ca w Ze spo le Szkół w Ko zie bro dach roz strzy gnię ty zo -
stał gmin ny kon kurs pla stycz ny pod na zwą „Ba ra nek wiel ka noc ny”.

Ce lem kon kur su by ło kul ty wo wa nie tra dy cji zwią za nych ze
Świę ta mi Wiel ka noc ny mi, po bu dza nie i za spa ka ja nie po trzeb i za -
in te re so wań kul tu ral nych oraz roz bu dza nie i po sze rza nie za in te re -
so wań pla stycz nych. Kon kurs ad re so wa ny był do uczniów szkół
pod sta wo wych z gmi ny Ra ciąż. 

Pra ce oce nia no w dwóch ka te go riach wie ko wych:
I gru pa: kl. 0 – III,  II gru pa: kl. IV – VI

Ko mi sja kon kur so wa w skła dzie: Mał go rza ta Ko wal ska, Be -
ata Boń kow ska, Mo ni ka Ciar kow ska do ko na ła prze glą du i oce ny
zgło szo nych prac bio rąc pod uwa gę ich po my sło wość, zgod ność
z te ma tem, ory gi nal ność, kre atyw ność i wy obraź nię uczest ni ka
oraz es te ty kę wy ko na nia pra cy. Ju ry wy ło ni ło na stę pu ją cych zwy -
cięz ców kon kur su:

KL. 0 – III
I MIEJ SCE  An na Zgli czyń ska, kl. III SP Kra sze wo -Ga czuł ty
Wik tor Stemp ski, kl. 0 SP Ko zie bro dy
II MIEJ SCE  Na ta lia Żmi jew ska, kl. III SP Kra sze wo -Ga czuł ty
Kac per Ko mo row ski, kl. II SP Ko zie bro dy
III MIEJ SCE  Blan ka Ka li now ska, kl. II SP Ko zie bro dy
Zu zan na Ku skow ska, kl. I SP Unieck
WY RÓŻ NIE NIA
Ame lia Żmi jew ska kl. 0 SP Ko zie bro dy
Kry stian Ko bu szew ski, kl. 0 SP Ko zie bro dy
Alek san dra No wa czew ska, kl. 0 SP Kra sze wo -Ga czuł ty
Alek san dra Ko bu szew ska, kl. II Kra sze wo -Ga czuł ty
Ju lia Kwiat kow ska, kl. II SP Unieck
Ka ro li na Ta bar kie wicz, OP Unieck
Ga brie la Ko wa lew ska, kl. III Unieck
Eli za Pion tek, kl. III Ko zie bro dy

KL. IV – VI
I MIEJ SCE  We ro ni ka Ku char ska, kl. Vb, Sta re Gra le wo
Do mi nik Mrocz kow ski kl. VI Kraj ko wo
An na Ry chliń ska kl. IV Kraj ko wo
II MIEJ SCE  We ro ni ka Droz dow ska, kl. Vb, Sta re Gra le wo
Ewa Stę piń ska, kl. V SP Ko zie bro dy
III MIEJ SCE  Ma te usz Ko bu szew ski, kl. V SP Ko zie bro dy
Do mi ni ka Żmi jew ska, kl. VI Kra sze wo Ga czuł ty
Bar tosz Ryb ka, kl. V Kraj ko wo
WY RÓŻ NIE NIA
Ka ta rzy na Ku kliń ska, kl. IV Sta re Gra le wo
Ali cja Ma jew ska, kl. V Sta re Gra le wo
Ka mil Wój te wicz, kl. VI Kraj ko wo

Wszyst kie
pra ce zo sta ły
wy eks po no wa -
ne w szkol nej
ga le rii, two rząc
wspa nia łą at -
mos fe rę świą -
tecz ną. 

Or ga ni za -
to rzy skła da ją
bar dzo ser decz -
ne po dzię ko wa -
nia wszyst kim
uczes t  n i  kom
kon kur su, na -
uczy cie lom –
opie ku nom oraz dy rek to rom szkół bio rą cych udział w kon kur sie.
Ser decz nie gra tu lu je my zwy cięz com i ży czy my przy szłych suk ce -
sów ar ty stycz nych.

Or ga ni za to rzy

Ucznio wie szko ły w Ko zie bro dach mo gli oglą dać pra ce
kon kur so we wy eks po no wa ne w szkol nej ga le rii

Nio sąc ma rzan ny dzie ci śpie wa ły wio sen ne pio sen ki

Ucznio wie klas I -III przy go to wa li in sce ni za cję 
pt. „Po wi ta nie wio sny”




