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Dzień Edu ka cji
Na ro do wej

Pod czas uro czy stych ape li w szko łach 14 paź dzier ni ka, w Dniu Edu ka cji Na ro do -
wej, ucznio wie ob cho dzi li świę to swo ich na uczy cie li. Na zdję ciu – uro czy stość w Ze -
spo le Szkół Ogól no kształ cą cych w Ości sło wie. Czy taj na str. 4-5

Dru gie miej sce w Tur nie ju
Miast i Gmin w Bo dza no wie

Dru gie miej sce w IX Sa mo rzą do wym Ma zo wiec kim Tur nie ju Miast i Gmin, ro ze -
gra nym w Bo dza no wie, zdo by ła re pre zen ta cja Gli no jec ka. Na zdjęciu - zapalanie
znicza przed imprezą. Czy taj na str. 8-9

Gli no jeck na 19 miej scu w kra ju
wśród miast mniej szych

19 miej sce w kra ju w ka te go rii mniej szych miast, pod wzglę dem wiel ko ści in we -
sty cji w in fra struk tu rę tech nicz ną, za jął Gli no jeck w ran kin gu Pi sma „Wspól no ta”. 

Czy taj na str. 7

Roz po czę cie ro ku
szkol ne go

Ok. 900 uczniów i 170 przed szko la ków w na szej Gmi nie roz po czę ło 3 wrze śnia
no wy rok szkol ny. Uczyć ich bę dzie ok. 130 pe da go gów. Na zdję ciu – uro czy stość
w Szko le Pod sta wo wej w Gli no jec ku.                                                Czy taj na str. 3 Ogni sko „Pro myk” w kon kur sie

„Do bry kli mat dla ro dzi ny”

Śro do wi sko we Ogni sko Wy cho waw cze „Pro myk” uczest ni czy w kon kur sie „Do bry
kli mat dla ro dzi ny” ogło szo nym przez pa rę pre zy denc ką – An nę i Bro ni sła wa Ko mo -
row skich. Na zdję ciu – dzie ci pod czas za ba wy w Ogni sku „Pro myk”.

Prze my sław Iwań ski
za stęp cą bur mi strza Gli no jec ka

Bur mistrz Gli no jec ka Wal de mar Go dlew ski pod ko niec wrze śnia po wo łał
na swo je go za stęp cę Prze my sła wa Iwań skie go.

W za kre sie swo ich obo wiąz ków za stęp ca bur mi strza bę dzie miał nad zór m. in.
nad oświa tą, pla ców ka mi kul tu ry, rol nic twem i le śnic twem, spra wa mi zwią za ny mi
z ewi den cją lud no ści, a tak że za mó wie nia mi pu blicz ny mi i po zy ski wa niem środ ków
fi nan so wych do gmin ne go budże tu.
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26 wrze śnia 2012 r.
Pierw sza po wa ka cjach Se sja Ra dy Miej skiej w Gli no jec ku, ob ra du ją -

ca 26 wrze śnia, by ła krót ka i pod ję ła nie wie le istot nych uchwał. 
Przy ję to in for ma cję o pra cy bur mi strza Mia sta i Gmi ny Gli no jeck mię dzy se sja mi, do ko na no

nie wiel kich zmian w uchwa le bu dże to wej Gmi ny i w wie lo let niej pro gno zie fi nan so wej Gmi ny. 
Przy ję to dwie uchwa ły zmie nia ją ce roz po rzą dze nia w spra wie po mni ków przy ro dy na na -

szym te re nie (cho dzi o ob umar łe drze wa), przy ję to do re ali za cji pro jekt pn. „Go to wa nie – mój
atut i mo ja pa sja” do fi nan so wa ny ze środ ków unij nych (szcze gó ły do ty czą ce pro jek tu po da je my
osob no), uchwa lo no sta tu ty so łectw: Gli no jeck, Sa dek i Sta ry Gar warz.

Rad ni pod ję li uchwa łę w spra wie nada nia szko łom wcho dzą cych w skład Ze spo łu Szkół
Ogól no kształ cą cych w Ości sło wie imie nia Żoł nie rzy Ar mii Kra jo wej (pi sze my o tym osob no).

25 paź dzier ni ka 2012 r.
Ko lej na Se sja Ra dy Miej skiej od by ła się 25 paź dzier ni ka 2012 r.
Rad ni pod ję li uchwa łę w spra wie okre śle nia wa run ków udzie la nia bo ni fi kat od opłat z ty tu łu

prze kształ ce nia pra wa użyt ko wa nia wie czy ste go w pra wo wła sno ści nie ru cho mo ści oraz wy so -
ko ści sta wek pro cen to wych tych bo ni fi kat (tekst tej uchwa ły wraz z uza sad nie niem po da je my
obok).

Uję tej w pro gra mie se sji uchwa ły o po dzia le Gmi ny Gli no jeck na okrę gi wy bor cze oraz o licz -
bie rad nych wy bie ra nych w każ dym okrę gu wy bor czym nie pod ję to, prze su wa jąc ją na jed ną
z na stęp nych Se sji Ra dy Miej skiej.

Uchwa lo no sta tu ty so łectw Lu sze wo i Zyg mun to wo.
Na po cząt ku Se sji na wnio sek rad ne go Mar ka Ku mi niar czy ka do usta lo ne go wcze śniej po -

rząd ku ob rad włą czo no punkt: omó wie nie po li ty ki ka dro wej w Urzę dzie Mia sta i Gmi ny w związ -
ku z utwo rze niem sta no wi ska za stęp cy bur mi strza. Rad ni wy ra zi li swo ją dez apro ba tę wo bec de -
cy zji o po wo ła niu przez bur mi strza Wal de ma ra Go dlew skie go te go wy so kie go kie row ni cze go
sta no wi ska, bez uprzed nie go po wia do mie nia Ra dy Miej skiej. Uzna li, że spo wo du je to znacz ny,
nie uza sad nio ny wzrost kosz tów w bu dże cie Gmi ny. 

Po dys ku sji Ra da Miej ska usta li ła bur mi strzo wi no we wy na gro dze nie mie sięcz ne, niż sze
od po przed nie go o ok. 2 tys. zł.

Pod czas Se sji rad ni za po zna ni zo sta li z in for ma cją o sta nie re ali za cji za dań oświa to wych
Gmi ny Gli no jeck za rok szkol ny 2011/2012.

Wy słu cha no in for ma cji bur mi strza i prze wod ni czą ce go Ra dy Miej skiej o wy ni kach ana li zy
oświad czeń ma jąt ko wych pra cow ni ków Urzę du Mia sta i Gmi ny i kie row ni ków jed no stek or ga ni -
za cyj nych Gmi ny oraz rad nych Ra dy Miej skiej w Gli no jec ku za 2011 rok.

Se sje Ra dy Miej skiej
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Imię Żołnierzy Armii Krajowej 
dla Zespołu Szkół w Ościsłowie

Rada Pedagogiczna oraz Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum wchodzących w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ościsłowie
zwróciły się do Rady Miejskiej w Glinojecku z wnioskiem o nadanie wymienionym szkołom
imienia Żołnierzy Armii Krajowej.

Jak po in for mo wał obec ny na Se sji dy rek tor Ze spo łu Szkół Ma rek Mar cin kow ski, zło że -
nie wnio sku o nadanie imienia poprzedzone zostało dyskusją i rozważeniem różnych
propozycji. Wnioskodawcy nawiązali do historii lokalnej, przypominając że w okresie II wojny
światowej w Ościsłowie prężnie działała placówka Armii Krajowej. Uczeń Stanisław
Przychodny za konspiracyjną działalność został aresztowany i zamordowany. Na budynku
szkoły umieszczona została w 1994 r. tablica upamiętniająca to wydarzenie. Członków Armii
Krajowej działających w okolicy Ościsłowa, którzy zostali zamordowani w czasie okupacji
hitlerowskiej, upamiętnia tablica w kościele parafialnym w Sulerzyżu.
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No wy rok szkol ny 2012/2013 roz -
po czął się w tym ro ku 3 wrze śnia.

W na szej Gmi nie – jak zwy kle – naj -
wię cej uczniów przy stą pi ło do na uki
w Szko le Pod sta wo wej im. Ma rii Ko nop -
nic kiej w Gli no jec ku. Tra dy cyj nie już
in au gu ra cja od by ła się na szkol nym
dzie dziń cu. Szcze gól nie ser decz nie po -
wi ta ni zo sta li naj młod si, któ rzy po raz
pierw szy prze kro czy li mu ry szko ły, czy li
pierw szo kla si ści. Ucznio wie Gim na zjum
im. Mar ka Ko tań skie go ze bra li się na in -
au gu ra cji w sa li gim na stycz nej. Ucznio -
wie Li ceum Ogól no kształ cą ce go im.
Wła dy sła wa Rey mon ta spo tka li się
w hal lu w wła snym gma chu. Ha la gim -
na stycz na by ła miej scem uro czy ste go
roz po czę cia ro ku szkol ne go w Ze spo le
Szkół Ogól no kształ cą cych w Ości sło wie.
In au gu ra cja od by ła się też w Szko le
Pod sta wo wej w Wo li Młoc kiej.

Mó wią dy rek to rzy
pla có wek oświa to wych

Li ceum Ogól no kształ cą ce im.
Wła dy sła wa Rey mon ta w Gli no jec -
ku – dy rek tor Wie sław Mo sto wy:

– W li ceum od 3 wrze śnia roz po czę -
ło na ukę 63 uczniów (o 1 wię cej w sto -
sun ku do ubie głe go ro ku), do I kla sy
przy ję li śmy 17 osób. W szko le bę dzie
pra co wać 29 wy kła dow ców.

Od no we go ro ku szkol ne go kla -
sa I li ceum re ali zu je no wą pod sta wę pro -
gra mo wą, co w prak ty ce po wo du je in ny
wy miar za jęć ze wszyst kich przed mio -
tów oraz ko niecz ność ko rzy sta nia wy -
łącz nie z no wych pod ręcz ni ków. Ucznio -
wie ma ją moż li wość ubie ga nia się o do -
fi nan so wa nie za ku pu pod ręcz ni ków.

Gim na zjum im. Mar ka Ko tań skie -
go w Gli no jec ku – dy rek tor Le ch Bo -
niew ski:

– W no wym ro ku szkol nym na ukę
roz po czę ło 225 uczniów (tj. o 17 mniej,
niż w ro ku ubie głym), jest wśród nich 77
no wych uczniów. Po dob nie, jak
przed ro kiem utwo rzy li śmy 12 od dzia łów
(po 4 dla każ de go rocz ni ka). W szko le
pra cu je 24 na uczy cie li.

Obo wią zy wać bę dzie no wy ra mo wy
plan na ucza nia w kla sach I. W tym ro ku
nie ma już w szko le na uki ję zy ka nie -
miec kie go (ja ko dru gie go ję zy ka obo -
wiąz ko we go), na dal pro wa dzo na bę dzie
na uka ję zy ków an giel skie go i ro syj skie -
go. Dru gi rok or ga ni zo wa ne są za ję cia
w za kre sie po mo cy psy cho lo gicz no -pe -
da go gicz nej dla uczniów po trze bu ją cych
te go ro dza ju wspar cia.

W ra mach za jęć po za lek cyj nych
ucznio wie bę dą mo gli uczest ni czyć
w kół kach: dzien ni kar skim, pro mu ją cym
zdro wie, eko lo gicz nym, w „klu bie eu ro -
pej skim”, w chó rze szkol nym i szkol nym

klu bie spor to wym (dziew czę ta – kla -
sy I i II). Opie ką w świe tli cy ob ję te bę dą
wszyst kie dzie ci do jeż dża ją ce do szko ły.

Zgod nie ze sta tu tem Gim na zjum
wszyst kich uczniów na dal obo wią zu ją
jed no li te mun dur ki. 

Szko ła Pod sta wo wa im. Ma rii Ko -
nop nic kiej w Gli no jec ku – dy rek tor
Piotr Sta siak:

– Do na uki przy stą pi ło 375 uczniów,
(o 22 mniej w po rów na niu z ubie głym ro -
kiem), utwo rzo no dla nich 18 od dzia łów.
Po raz pierw szy bę dą ist nia ły 3 kla sy
spor to we (pił ka noż na chłop ców, ko szy -
ków ka dziew cząt). Gro no pe da go gicz ne
bę dzie li czyć 35 osób.

Na uka ję zy ka an giel skie go w kla -
sach II i III oraz za ję cia pn. kom pu te ry
po raz pierw szy od by wać się bę dą z po -
dzia łem na gru py. Po raz pierw szy też
utwo rzo ne zo sta ły ze spo ły ma ją ce
na ce lu do sto so wa nie i po moc psy cho lo -
gicz no -pe da go gicz ną dla uczniów,
na pod sta wie opi nii po rad ni psy cho lo -
gicz no -pe da go gicz nej.

Ze spół Szkół Ogól no kształ cą -
cych w Ości sło wie – dy rek tor Ma rek
Mar cin kow ski:

– Łącz nie do Ze spo łu Szkół uczęsz -
czać bę dzie 163 uczniów: 58 ucz-
niów – do gim na zjum (o 5 wię cej niż
w ubie głym ro ku), 73 uczniów – do szko -
ły pod sta wo wej (o 4 mniej). Do I kla sy

pod sta wów ki przy ję to 13 uczniów.
Przy Ze spo le Szkół ist nie je też od dział
przed szkol ny, do któ re go uczęsz cza 16
dzie ci w wie ku 5 i 6 lat oraz punkt przed -
szkol ny, do któ re go cho dzi 16 dzie ci
w wie ku od 3 do 5 lat.

Gro no pe da go gicz ne li czy 21 na -
uczy cie li, w tym 15 za trud nio nych
na peł nym eta cie.

Od 1 wrze śnia pla ców ka wzbo ga ci ła
się o no wy ga bi net dla pe da go ga szkol -
ne go.

Szko ła Pod sta wo wa w Wo li Młoc -
kiej – dy rek tor Mał go rza ta So bo lew -
ska:

– Do szko ły uczęsz czać bę dzie 56
uczniów, do I kla sy przy ję to 7 dzie ci.
Kształ cić ich bę dzie 16 na uczy cie li,
w tym 9 za trud nio nych na peł nym eta cie.
Do fi lii w Ma lu ży nie do klas 0-III bę dzie
cho dzić 15 dzie ci.

W pro gra mie unij nym dla dzie ci 3-5-
let nich pn. „Otwar te przed szko la” dwa
ra zy w ty go dniu bę dzie uczest ni czyć
ok. 10 dzie ci.

Miej sko -Gmin ne Przed szko le
w Gli no jec ku – dy rek tor Jo an na Fran -
kow ska:

– Do przed szko la w tym ro ku bę dzie
uczęsz czać 171 dzie ci (o 2 wię cej niż
przed ro kiem). Za ję cia bę dą pro wa dzo -
ne w 7 gru pach, bę dą to: 2 gru py dzie -
ci 3-4-let nich, 1 gru pa dzie ci 5-6-let -
nich, 2 gru py dzie ci 5-let nich i 2 gru py
dzie ci 6-let nich. Z przed szko la ka mi bę -
dzie pra co wać 9 na uczy cie lek.

Pla ców ka czyn na jest od godz. 6.30
do godz. 16.30.

Uro czy ste in au gu ra cje w szko łach 

Rok szkol ny 2012/2013 roz po czę ty

Na zdjęciach: inauguracja roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Glinojecku
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Dzień Edu ka cji Na ro do wej

Dzień Edu ka cji Na ro do wej
ob cho dzo ny jest za wsze 14 paź -
dzier ni ka. Upa mięt nia my w ten
spo sób rocz ni cę po wo ła nia Ko -
mi sji Edu ka cji Na ro do wej,
uchwa łą Sej mu Rze czy po spo li tej
z 14 paź dzier ni ka 1773 ro ku. Po -
tocz nie dzień ten zwa ny jest
Dniem Na uczy cie la.

W dniu tym w szko łach i in -
nych pla ców kach oświa to wych
pa nu je uro czy sta at mos fe ra, od -
by wa ją się ape le, pod czas któ -
rych ucznio wie skła da ją ży cze nia
swo im pe da go gom i wy cho waw -
com. Za słu że ni na uczy cie le
otrzy mu ją na gro dy i in ne do wo dy
uzna nia przy zna wa ne przez wła -
dze pań stwo we i sa mo rzą do we.

Te go rocz ne ob cho dy Dnia
Edu ka cji Na ro do wej od by wa ły się
w okre sie po wszech nej dys ku sji
o przy szło ści na szej oświa ty,
o pra wach i obo wiąz kach na -
uczy cie li (o tzw. „Kar cie na uczy -
cie la”), o sto sun kach na li nii:
szko ły – miej skie i gmin ne sa mo -
rzą dy.

Aka de mia
w szko łach

w Ości sło wie

Na uro czy stość z oka zji Dnia Edu -
ka cji Na ro do wej re dak cja „Wie ści Gli no -

jec ka” zo sta ła za pro -
szo na do Ze spo łu
Szkół Ogól no kształ -
cą cych w Ości sło wie.
Za pro sze nie przy sła li
ucznio wie kla -
sy VI szko ły pod sta -
wo wej i kla sy III gim -
na zjum, bo – tra dy -
cyj nie już – to oni co
ro ku or ga ni zu ją ca łą
szkol ną uro czy stość. 

Bar dzo sym pa -
tycz ny i ory gi nal ny
za ra zem ak cent na -
stą pił już na wstę pie,
kie dy to wszy scy na -
uczy cie le (90 proc. to
pa nie) i za pro sze ni
go ście wpro wa dza ni
by li ko lej no przez
uczen ni ce do ha li

gim na stycz nej, gdzie od by wa ła się uro -
czy stość.

– Wam, ko cha ni na uczy cie le, w tym
szcze gól nym dniu chciał bym ży czyć wy -
trwa ło ści w Wa szej co dzien nej służ bie
dzie ciom. Bądź cie za wsze po god ni
i uśmiech nię ci. Wie cie do sko na le, że
naj pięk niej szy mi mo men ta mi w na szej

pra cy są te, kie dy wi dzi my ra dość
i uśmiech na szych uczniów – oto sło wa,
ja ki mi dy rek tor Ze spo łu Szkół Ogól ni -
kształ cą cych Ma rek Mar cin kow ski zwró -
cił się do ze bra nych na uczy cie li  w szkol -
nej ha li gim na stycz nej.

Dy rek tor wrę czył przy zna ne przez
sie bie na gro dy za osią gnię cia w pra cy
dy dak tycz no -wy cho waw czej (na zwi ska
lau re atek po da je my w osob nym tek -
ście).

Obec ny na uro czy sto ści bur mistrz
Mia sta i Gmi ny Gli no jeck Wal de mar Go -
dlew ski prze ka zał na uczy cie lom ży cze -
nia od władz sa mo rzą do wych, pod kre ślił
do nio słą ro lę pe da go gów w kształ to wa -
niu umy słów i cha rak te rów mło dych
lu dzi.

– Na le ży pa mię tać, ja ka jest ro la
w szko le ucznia, a ja ka na uczy cie la,
wów czas pro ces dy dak tycz ny prze bie -
gać bę dzie pra wi dło wo. Ży czę Wam, że -
by ście by li dla uczniów czymś wię cej, niż
tyl ko na uczy cie la mi, że by dzie ci w szko -
le czu ły że są ko cha ne – po wie dział bur -
mistrz.

Ży cze nia pe da go gom prze ka za ła
też prze wod ni czą ca Ra dy Ro dzi ców Ju -
sty na Urbań ska.

W czę ści ar ty stycz nej za pre zen to -

wa li się ucznio wie dwóch wy mie nio nych
na wstę pie klas.

„Jest ta ki je den szcze gól ny dzień,
w któ rym ser ca wszyst kich bi ją raź niej,
a oczy wy ra zić chcą – „dzię ku ję”. W tym
dniu ży cze nia łą czą się, jak kwia ty
w wie lo barw ny bu kiet i pły ną do tych,
któ rzy uczą nas, jak wspi nać się

na szczyt.” – ta ki mi pięknymi sło wa mi
ucznio wie po że gna li swo ich na uczy cie li
na za koń cze nie uro czy sto ści.

Spo tka nie
u bur mi strza

W dniu Świę ta Na uczy cie li bur mistrz
Mia sta i Gmi ny Wal de mar Go dlew ski
spo tkał się z dy rek to ra mi pla có wek
oświa to wych z te re nu Gmi ny Gli no jeck.
W spo tka niu wzię li udział: dy rek tor Li -
ceum Ogól no kształ cą ce go im. Wła dy -
sła wa Rey mon ta w Gli no jec ku Wie sław
Mo sto wy, dy rek tor Gim na zjum im. Mar -
ka Ko tań skie go w Gli no jec ku Lech Bo -
niew ski, dy rek tor Ze spo łu Szkół Ogól no -
kształ cą cych w Ości sło wie Ma rek Mar -
cin kow ski, dy rek tor Szko ły Pod sta wo wej
im. Ma rii Ko nop nic kiej w Gli no jec ku Piotr
Sta siak, dy rek tor Szko ły Pod sta wo wej
w Wo li Młoc kiej Mał go rza ta So bo lew ska,
dy rek tor Miej sko -Gmin ne go Przed szko la
w Gli no jec ku Jo an na Fran kow ska.

Bur mistrz zło żył dy rek to rom ży cze -
nia z proś bą, by prze ka za li je wszyst kim
pra cow ni kom po szcze gól nych pla có -
wek. 

Roz ma wia no o naj istot niej szych
pro ble mach sto ją cych obec nie przed
oświa tą. Bur mistrz po in for mo wał dy rek -
to rów o spra wach po ru szo nych przez
Ma zo wiec kie go Ku ra to ra Oświa ty pod -
czas aka de mii zor ga ni zo wa nej w Cie -
cha no wie.

Pod czas spo tka nia bur mistrz Wal -
de mar Go dlew ski wrę czył przy zna ne

przez sie bie na gro dy trój ce pe da go gów:
Bo że nie Mi siur skiej z Gim na zjum w Gli -
no jec ku, Jo an nie Fran kow skiej – dy rek -
tor Miej sko -Gmin ne go Przed szko la
w Gli no jec ku i Lesz ko wi Ka liń skie mu ze
Szko ły Pod sta wo wej w Gli no jec ku. 

„Za co dzien ny trud wło żo ny w edu -
ka cję uczniów, wzo ro we wy wią zy wa nie

• Uro czy ste ape le 
• Na gro dy dla na uczy cie li
• Rozmowy o oświacie

14 paź dzier ni ka jak co ro ku ob cho dzi li śmy Dzień Edu ka cji Na ro do -
wej – do rocz ne świę to na uczy cie li, pra cow ni ków szkół i in nych pla có -
wek pe da go gicz nych, sło wem ca łej oświa ty. Za wód na uczy cie la cie szy
się po wszech nym sza cun kiem w na szym spo łe czeń stwie. Śmia ło moż -
na po wie dzieć, że to od nich – pe da go gów i wy cho waw ców za le ży, ja -
kie bę dą na sze przy szłe po ko le nia.

Podczas inauguracji roku szkolnego 2012/2013
w Szkole Podstawowej w Glinojecku

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ościsłowie otrzyma w najbliższym czasie imię Żołnierzy Armii Krajowej
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się z obo wiąz ków pe da go ga i wy cho -
waw cy oraz bu do wa nie wspól no ty szkol -
nej” – czy ta my na dy plo mach to wa rzy -
szą cych na gro dom. 

Na gro dy 
dla pe da go gów

W tym uro czy stym dniu licz na gru pa
pe da go gów i pra cow ni ków szkół otrzy -
ma ła rów nież na gro dy od dy rek to rów
tych pla có wek.

Na gro dy ta kie otrzy ma li:
W Li ceum Ogól no kształ cą cym

w Gli no jec ku – Ka ta rzy na An to sie wicz,
Ewa Gło wac ka, Ma rek Mi ko ła jew ski, Do -
ro ta Na rul ska, Agniesz ka Ha cia.

W Gim na zjum w Gli no jec ku – Le -
szek Bur szew ski, Elż bie ta Kap czyń ska,

Pa weł Le wan dow ski, Bo że na Pysz niew -
ska, Krzysz tof Tu ral ski, Da nu ta Ku la -
szew ska.

W Ze spo le Szkół Ogól no kształ cą -
cych w Ości sło wie – Do ro ta Na rul ska,
Mag da le na Po ma ska, Bo że na Ku row -
ska, Lu cjan Mro czek.

W Szko le Pod sta wo wej w Gli no jec -
ku – Mał go rza ta Ga dom ska, Zo fia Ko -
czy wąs, Bo że na No wa kow ska, An na
Opa ra, Mi ro sła wa Ty bu szew ska, Bo że na
Więc kow ska, Ma ria Ka ra sie wicz, Ka zi -
mierz Kon stan kie wicz, Ja dwi ga Rusz -
czyń ska, Gra ży na Szczę sna, Bo gu mi ła
Umięc ka.

W Szko le Pod sta wo wej w Wo li
Młoc kiej – Agniesz ka Kru piń ska, Se ba -
stian Ro gal ski, Wan da Fi dor.

Bo że na Mi siur ska 
Na uczy ciel w Gim na zjum im. Mar ka 
Ko tań skie go w Gli no jec ku.

Wy kształ ce nie – mgr
inż. che mik. Ukoń czy ła: stu -
dia na Po li tech ni ce War -
szaw skiej, na kie run -
ku – che mia i tech no lo gia or -
ga nicz na, Po dy plo mo we
Stu dium Pe da go gicz ne oraz
kurs eko lo gicz ny na Uni wer -
sy te cie Bał tyc kim przy Szko -
le Wyż szej im. Paw ła Włod -
ko wi ca w Płoc ku. Ukoń czy ła

też wie le kur sów i szko leń głów nie w za kre sie na ucza -
ne go przed mio tu, eko lo gii i wy cho wa nia. 

Roz po czę ła pra cę przed 17 laty ja ko na uczy ciel
che mii i ma te ma ty ki w szko le pod sta wo wej w Płoc ku.
W związ ku z prze pro wadz ką do Gli no jec ka pod ję ła pra -
cę w la bo ra to rium Cu krow ni Gli no jeck. Od 13 lat jest na -
uczy cie lem che mii w miej sco wym Gim na zjum. 

Jej ucznio wie osią ga ją do bre wy ni ki w kon kur sach
przed mio to wych, or ga ni zo wa nych przez Ma zo wiec kie go
Ku ra to ra Oświa ty, na po zio mie re jo no wym i wo je wódz -
kim. Jest opie ku nem Ko ła Eko lo gicz ne go i Che micz ne -
go w Gim na zjum, ini cja tor ką wie lu ak cji eko lo gicz nych,
m.in. zbiór ki ba te rii, ma ku la tu ry. Sta le uzu peł nia wy po -
sa że nie pra cow ni che micz nej, ko rzy sta z po mo cy spon -
so rów, or ga ni zu je wy ciecz ki edu ka cyj ne do za kła dów
prze my sło wych. 

Le szek Ka liń ski
Na uczy ciel w Szko le Pod sta wo wej im. Ma rii
Ko nop nic kiej w Gli no jec ku.

Wy kształ ce nie – mgr
inż. Ukoń czył stu dia
w Szko le Głów nej Go spo -
dar stwa Wiej skie go w War -
sza wie, a tak że stu dia po -
dy plo mo we z przy ro dy
na Uni wer sy te cie War miń -
sko -Ma zur skim w Olsz ty -
nie. Ukoń czył wie le kur sów
i szko leń w za kre sie
na ucza ne go przed mio tu.

Od 1988 r. był na uczy cie lem bio lo gii, a od 1999 r.
do chwi li obec nej uczy przy ro dy w Szko le Pod sta wo -
wej w Gli no jec ku. Do dat ko wo pro wa dzi za ję cia z „wy -
cho wa nia do ży cia w ro dzi nie”. 

Od wie lu lat pro wa dzi ko ło przy rod ni cze w Szko le
Pod sta wo wej. Przez kil ka lat uczest ni czył wraz
z ucznia mi w ak cji pod ha słem „Za adop tuj kasz ta now -
ca”, któ rej pa tro nem był Wo je wódz ki Fun dusz Ochro -
ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej.

Jest pre ze sem Ogni ska Związ ku Na uczy ciel stwa
Pol skie go dzia ła ją ce go na te re nie Mia sta i Gmi ny Gli -
no jeck.

Je go pa sją są wy ciecz ki tu ry stycz no -kra jo znaw -
cze po naj bliż szej oko li cy.

Jo an na Fran kow ska 
Na uczy ciel w Miej sko -Gmin nym Przed szko lu
w Gli no jec ku.

Pra cę za wo do wą roz po -
czę ła w 1981 r., ma jąc kwa li fi -
ka cje w za wo dzie na uczy cie la
zdo by te w Stu dium Wy cho -
wa nia Przed szkol ne go w Puł -
tu sku oraz na Uni wer sy te cie
War szaw skim. Do dat ko wo
ukoń czy ła stu dia po dy plo mo -
we na kie run ku: pe da go gi ka
wcze snosz kol na z na ucza -
niem zin te gro wa nym i wy cho -

wa niem przed szkol nym. Pierw sze kro ki w za wo dzie na -
uczy cie la sta wia ła w przed szko lu przy Cu krow ni w Gli no -
jec ku. Na stęp nie przez 10 lat pra co wa ła w Szko le Pod sta -
wo wej w Gli no jec ku, ja ko na uczy ciel kla sy „0”. W 1991 r.
kon ty nu owa ła pra cę w no wo wy bu do wa nym bu dyn ku
Miej sko –Gmin ne go Przed szko la w Gli no jec ku. 

W 2000 r. po wie rzo no jej sta no wi sko do rad cy me to -
dycz ne go w za kre sie wy cho wa nia przed szkol ne go
w Ośrod ku Do sko na le nia Na uczy cie li w Cie cha no wie.
W 2002 r. zo sta ła wpi sa na na li stę eks per tów i wcho dzi -
ła w skład ko mi sji kwa li fi ka cyj nych i eg za mi na cyj nych. 

Od lu te go 2003 r. jest dy rek to rem Miej sko -Gmin ne -
go Przed szko la w Gli no jec ku.

Sys te ma tycz nie pod no si swo je kwa li fi ka cje za wo do -
we, ko rzy sta z róż nych form do sko na le nia za wo do we go. 

Na zdjęciach - uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej 
w szkołach w Ościsłowie

Naj waż niej sze gło sy dy rek to rów 
pod czas spo tka nia u bur mi strza 

(ad re so wa ne do naj wyż szych władz oświa to wych)

• Wy so kie tem po zmian w oświa cie nie prze kła da się na wzrost efek tyw no ści na -
ucza nia, lecz na roz rost biu ro kra tycz nej ma chi ny. Na uczy cie le ma ją co raz mniej
cza su na re ali za cję za dań stric te dy dak tycz no – wy cho waw czych. Mu szą two -
rzyć na rzę dzia ba daw cze do ewa lu acji we wnętrz nej, pro wa dzić ba da nia wśród
uczniów, ro dzi ców oraz we wła snym gro nie, opra co wy wać wy ni ki swo jej dia gno -
zy i spo rzą dzać ra por ty. Dla cze go nie wy star czy ewa lu acja ze wnętrz na prze pro -
wa dza na przez ku ra to rium? 

• Od dwóch lat obo wiąz kiem na uczy cie li jest tak że okre so we pro wa dze nie dia -
gno zy po trzeb psy cho lo gicz no – pe da go gicz nych swo ich uczniów oraz udzie la -
nie im po mo cy w tym ob sza rze. Dla cze go nie mo gło po zo stać jak do tych czas:
ba da nia pro wa dzi ła po rad nia psy cho lo gicz no – pe da go gicz na, a na uczy ciel, za -
miast two rzyć i wy peł niać ar ku sze dia gno stycz ne, zaj mo wał się uczniem?

• Na le ży ro dzi com po zo sta wić de cy zję o po sy ła niu do szko ły 6-lat ków;
• Oce niać rze czy wi ste efek ty pra cy szko ły, a nie pa pie ro we pro gra my;
• Zmniej szyć licz bę pod ręcz ni ków do pusz cza nych do użyt ku;
• Nie zmie niać cią gle prze pi sów i nie eks pe ry men to wać na uczniach, a in no wa cje

te sto wać na wy dzia łach dy dak tycz nych uczel ni.

Laureaci nagród bur mi strza Miasta i Gminy
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Dzień Wszyst kich Świę tych
1 li sto pa da – w Dzień Wszyst kich Świę tych, po dob nie jak w ca łej Pol -
sce, tak i u nas, w sa mym Gli no jec ku i w ca łej Gmi nie, skła da li śmy
kwia ty na gro bach, za pa la li śmy zni cze, wspo mi na jąc tych któ rzy ode -
szli. Na zdjęciach - cmentarz w Glinojecku 1 listopada br.

Fot. Wojciech Bruździński
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Ko lej ny raz Gli no jeck od niósł suk -
ces w ran kin gu ogło szo nym przez
Pi smo Sa mo rzą du Te ry to rial ne go
„Wspól no ta” uwzględ nia ją cym
wiel kość in we sty cji w in fra struk tu -
rę tech nicz ną.

W ran kin gu tym, w ka te go rii miast
mniej szych niż po wia to we, na sze mia sto
upla so wa ło się na bar dzo do brym 19
miej scu w kra ju. W kla sy fi ka cji tej
uwzględ nio no po nie sio ne na kła dy, li czo -
ne ja ko śred nia z ostat nich trzech
lat: 2009-2011. Na kła dy na in we sty cje
in fra struk tu ral ne wy nio sły w Gli no jec ku
w tym cza sie 1352 zł rocz nie, w prze li -
cze niu na jed ne go miesz kań ca.

– Na tę sy tu ację wpły nął zwłasz cza

sze ro ki front in we sty cji: ka na li -
za cyj nych, dro go wych i wo do -
cią go wych, a tak że in sta lo wa -
nie do stę pu do bez prze wo do -
we go in ter ne tu. Tak do bry
efekt Gli no jeck osią gnął
przede wszyst kim dzię ki ope -
ra tyw no ści pra cow ni ków
Urzę du Mia sta i Gmi ny, któ rzy
po tra fi li zna ko mi cie wy ko rzy -
stać moż li wo ści, ja kie nie sie
do stęp do środ ków unij -
nych – stwier dził bur mistrz
Wal de mar Go dlew ski.

Do daj my, że z Wo je wódz -
twa Ma zo wiec kie go w czo ło -
wej 40-ce zna la zły się jesz cze
tyl ko: Ko był ka – na 17 miej scu,
Kon stan cin -Je zior na – na 23
miej scu i Ró żan – na 27 miej -
scu.

Wio let ta i Szy mon Za lew scy z Gli -
no jec ka zo sta li wi ce mi strza mi re -
jo no wy mi (te ren by łe go wo je -
wódz twa cie cha now skie go) Agro -
li gi 2012.

Ten ogól no pol ski kon kurs or ga ni zo -
wa ny jest już od 20 lat. Je go ce lem jest
wy ło nie nie naj lep szych, naj bar dziej
przed się bior czych wła ści cie li go spo -
darstw rol nych.

Wio let ta i Szy mon Za lew scy go spo -
da ru ją na 68 hek ta rach. Pan Szy mon
ma 40 lat, go spo dar stwo prze jął po ro -
dzi cach przed 20 la ty. W mi nio nych la -
tach do ku pił kil ka dzie siąt hek ta rów zie -
mi. Od dłuż sze go cza su spe cja li zu je się
w cho wie by dła mlecz ne go. Je go sta dio
li czy ok. 40 krów doj nych, a z opa sa mi
i ja łów ka mi – ok. 100 sztuk. Dla ich wy -

ży wie nia upra wia m. in. ok. 15 ha ku ku -
ry dzy. Mle ko – ok. 20 tys. li trów mie -
sięcz nie – od bie ra od nie go gru pa pro -
du cenc ka ma ją ca sie dzi bę w miej sco -
wo ści Łeb ki Wiel kie k/ Cie cha no wa.

Go spo dar stwo jest w du żym stop niu
zme cha ni zo wa ne, dys po nu je m. in. no -
wo cze sną do jar ką prze wo do wą. W zdo -
by ciu te go ostat nie go urzą dze nia i in -
nych ma szyn rolnik ko rzy stał ze środ ków
unij nych.

Do udzia łu w kon kur sie Agro li gi mał -
żon ków Za lew skich na mó wił Wa cław
Pa kie ła – star szy do rad ca rol ny z Ma zo -
wiec kie go Ośrod ka Do radz twa Rol ni cze -
go. To on przed la ty skło nił p. Szy mo na
do po pro wa dze nia go spo dar stwa spe -
cja li stycz ne go.

Szy mon Za lew ski ma wy kształce nie
za wo do we rol ni cze. Jest żo na ty, ma

dwie cór ki: 12-let nią Mag da le nę
i… 3-mie sięcz ną Olę (gra tu lu je -
my!) oraz 10-let nie go syna Bar -
tło mie ja.

Dru gą ka den cję jest soł ty -
sem.

– Py ta pan, czy przy ta kim
go spo dar stwie znaj du ję jesz cze
czas, by pel nić tę funk cję. Mu -
szę po wie dzieć, że wy ma ga to
tro chę tru du, ale zgo dzi łem się,
bo lu bię udzie lać się spo łecz nie.

Du ży suk ces rol ni ka z gmi -
ny Gli no jeck w te go rocz nej
Agro li dze do ce ni li bur mistrz
Mia sta i Gmi ny Gli no jeck i sta -
ro sta cie cha now ski fun du jąc mu
sym bo licz ne na gro dy.

T. W.

Ran king – in we sty cje w in fra struk tu rę tech nicz ną

Gli no jeck na 19 miej scu w kra ju

Wio let ta i Szy mon Za lew scy z Gli no jec ka
wi ce mi strza mi re jo no wy mi Agro li gi

Na zdjęciu – Wio let ta i Szy mon
Za lew scy pre zen tu ją dy plom 
do ku men tu ją cy zdo by cie ty tu łu 
wi ce mi strzów re jo no wych 
Agro li gi 2012.

Kon kurs kie ro wa ny jest do sa mo -
rzą dów miast i gmin. Ma on wy do być
naj lep sze osią gnię cia lo kal nej po li ty ki ro -
dzin nej, uka zać lo kal ną ak tyw ność
na rzecz ro dzin.

W ka te go rii: „Wspie ra nie ro dzi ny
w pro ce sie edu ka cji i wy cho wa nia dzie -
ci” do kon kur su zgło szo ne zo sta ły za ję -
cia so cjo te ra peu tycz ne pro wa dzo ne
w Ogni sku „Pro myk” z dzieć mi w wie -
ku 7-13 lat (uczęsz cza ją cy mi do szko ły
pod sta wo wej).

W „Pro my ku” ucznio wie bez piecz nie
i po ży tecz nie spę dza ją czas pod opie ką

pe da go gów, mo gą tu od ro bić lek cje,
a na de wszyst ko uczą się od po wied nich
za cho wań. Ogni sko sku pia w tej chwi -
li 26 dzie ci, z tym że wo bec ogra ni czo nej
po wierzch ni sal uczest ni czą one w za ję -
ciach naj czę ściej w kil ku na sto oso bo -
wych gru pach. Pla ców ka czyn na jest
w go dzi nach 9.00-17.00.

W ka te go rii: „Ini cja ty wy mię dzy po -
ko le nio we” do kon kur su zgło szo ne zo -
sta ło utwo rzo ne przy ogni sku kół ko te -
atral ne.

– Trak tu je my tu te atr ama tor ski ja ko
for mę in te gra cji spo łecz nej – mó wi kie -

row nik Ogni ska
„Pro myk” – Le -
szek Wró blew ski. 

Gru pa te -
atral na za pre -
zen to wa ła już
dwa spek ta kle:
„Opo wieść Wi gi -
lij ną” we dług Ka -
ro la Dic ken sa
i „Jest ta ki kwiat”
we dług Mie czy -
sła wa Ma liń skie -
go. W pierw szym
wy stą pi ły dzie ci
oraz do ro śli,
w dru gim sa mi
do ro śli, a był to spek takl de dy ko wa ny
przez do ro słych naj młod szym na Dzień
Dziec ka. W przy go to wa niu jest przed sta -
wie nie za ty tu ło wa ne „Ro meo i Ju lia”.

Jak się do wia du je my, pro jekt zgło -

szo ny do kon kur su przez Śro do wi sko we
Ogni sko Wy cho waw cze „Pro myk” prze -
szedł już pierw szy etap, czy li oce nę for -
mal ną. Ocze ku je obec nie na oce nę me -
ry to rycz ną. T. W.

„Do bry kli mat dla ro dzi ny”
Ogni sko „Pro myk” w kon kur sie pre zy denc kim

Śro do wi sko we Ogni sko Wy cho waw cze „Pro myk” w Gli no jec ku przy stą -
pi ło do ogło szo ne go przez pa rę pre zy denc ką – Bro ni sła wa Ko mo row -
skie go i An nę Ko mo row ską kon kur su pn. „Do bry kli mat dla ro dzi ny”.

Dzie ci pod czas za jęć w Ogni sku „Pro myk”. 

Na zdjęciu - nowa sta cja
uzdat nia nia wo dy w Za le siu
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Ta sym pa tycz na im pre za od by ła się
w tym ro ku już po raz dzie wią ty. Za in te -
re so wa nie nią cią gle ro śnie, to też
do IX edy cji tur nie ju zgło si ło się 13 re -
pre zen ta cji: eki py Urzę du Mar szał kow -
skie go Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go,
Sta ro stwa Po wia to we go w Płoc ku, Mia -
sta i Gmi ny Gli no jeck, a tak że gmin: Bru -
dzeń, Bul ko wo, Ce głów, Mo cho wo, Ma ła
Wieś, Roś ci sze wo, Słup no, Słu bi ce, Za -
łu ski i go spo darz im pre zy – Bo dza nów. 

W ubie głym ro ku na sza eki pa uda ła
się do Bo dza no wa jed nym gmin nym au -
to bu sem, te raz uczest ni ków by ło tak
wie lu, że mu sie li śmy je chać dwo ma au -
to ka ra mi. Pod czas de fi la dy otwar cia

na sta dio nie Gli no jeck pre zen to wał się
zde cy do wa nie naj oka za lej. Na si ma sze -
ro wa li czwór ka mi, wszy scy ubra ni w jed -
na ko we ko szul ki z lo go Mia sta i Gmi ny,
pro wa dze ni przez bur mi strza Wal de ma -
ra Go dlew skie go.

Wszyst ko roz po czę ło się nie mal jak
na… Olim pia dzie. Eki py wkro czy ły
na bo dza now ski sta dion w po rząd ku al -
fa be tycz nym, na stą pi ło ode gra nie hym -
nu pań stwo we go, wcią gnię cie na maszt
fla gi na ro do wej, za pa le nie zni cza.
Uczest ni ków zma gań po wi ta ła wójt Bo -
dza no wa Gra ży na Pie trzak, a po tem
pie czę nad ca ło ścią ob jął po my sło daw ca
i głów ny or ga ni za tor im pre zy – pa sjo nat,
spo łecz nik An drzej Ku liń ski.

I za czę ły się zma ga nia w za rów no
spor to wych, jak i ze wszech miar roz ryw -

ko wych, kon ku ren cjach. Po dob nie jak
w ubie głych la tach tych kon ku ren cji by ło
co nie mia ra. Gli no jeck za bły snął od ra zu
w jed nej z naj waż niej szych, na zwa nej

pre zen ta cją po szcze gól nych gmin.
Pieśń o na szym mie ście za śpie wał pięk -
nie nasz Klub Se nio ra. Na to miast gdy
na sza gru pa z Te atru Ognia pre zen to -

wała spek takl za ty tu ło wa ny „O wal ce
Do bra ze Złem” (w ro li głów nej Ra fał
Gra bo wicz) oraz gdy wią zan kę tań ców
to wa rzy skich prze pięk nie wy ko ny wa ła

na sza mło dziut ka pa ra Ma te usz Pu rzyc -
ki i Zu zan na Ząb czyk, tłum nie ze bra ni
wi dzo wie za mil kli z za chwy tu. To też nikt
nie był za sko czo ny, że w pre zen ta cji
gmin Gli no jeck zdo był I miej sce.

Od był się tzw. „trój bój sa mo rzą do -
wy”: rzu ty pił ką do ko sza, strza ły pił ką
na ma łą bram kę i rzu ty lot ką do tar czy.
Z in nych kon ku ren cji do naj po waż niej -

szych na le ża ły chy ba: tur nie je pił ki siat -
ko wej męż czyzn i ko biet, strze la nie
z wia trów ki, a tak że „tur niej ru chu dro go -
we go” dla uczniów gim na zjów. 

Po za tym mie li śmy: bie gi na nar tach
pa ra mi, nie odzow ne za wsze na po dob -
nych za ba wach prze cią ga nie li ny, a na -
wet tak eks tra za ba wo we kon ku ren cje,
jak bie gi w wor kach czy… rzut ka lo szem
na od le głość.

Przy nie któ rych kon ku ren cjach re -
gu la min mó wił, że uczest ni czyć w nich
mu szą: bur mistrz (wójt), prze wod ni czą -
cy Ra dy Miej skiej (Gmin nej) lub skarb nik
Mia sta (Gmi ny).

Co rocz ne Tur nie je Miast i Gmin
w Bo dza no wie to wspa nia ła za ba wa.
W tym ro ku ba wi li się zna ko mi cie
uczest ni czą cy we wszyst kich kon ku ren -

IX Sa mo rzą do wy Ma zo wiec ki Tur niej Miast i Gmin

Gli no jeck po now nie na II miej scu
Już po raz trze ci re pre zen ta cja Mia sta i Gmi ny Gli no jeck wzię ła udział
w Sa mo rzą do wym Ma zo wiec kim tur nie ju Miast i Gmin, któ ry or ga ni zo -
wa ny jest w Bo dza no wie (po wiat płoc ki).

Reprezentacje poszczególnych Gmin
przed turniejem

Burmistrz Waldemar Godlewski odbiera
puchar za I miejsce w prezentacji Gmin

Występ naszego Teatru Ognia. Przyglądają się: jurorzy i zgromadzona publiczność

Strzelanie z wiatrówki: strzela burmistrz, 
broń ładuje dyrektor LO Wiesław Mostowy
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cjach, a chy ba jesz cze bar dziej do pin gu -
ją cy ich wi dzo wie. Mi mo, że im pre za
trwa ła pra wie 8 go dzin, nikt tu nie nu dził
się ani przez chwi lę, bo też przez ca ły
czas na bo dza now skich obiek tach spor -
to wych jed no cze śnie od by wa ło się kil ka
kon ku ren cji.

Ki l  ku dzie się cio -
oso bo wa eki pa z Gli no -
jec ka w ca łej tej za ba -
wie spi sa ła się świet -
nie. W ogól nej punk ta -
cji, po dob nie jak
przed ro kiem, zdo by li -
śmy II miej sce, ustę pu -
jąc je dy nie go spo da -
rzom – dru ży nie Bo -
dza no wa. Przy wieź li -
śmy do do mu ory gi nal -
ne me da le i pięk ne pu -
cha ry.

Ma zo wiec ki Sa mo -
rzą do wy Tur niej Miast
i Gmin w Bo dza no wie
to zna ko mi ta re kre acyj -
na i za ra zem in te gra -
cyj na im pre za. Już dziś
wła dze Bo dza no wa za -
pra sza ją na przy szło -
rocz ny ju bi le uszo -
wy X Tur niej.

Tekst: 
Ta de usz Wo ic ki

Fot.: 
Ce za ry Rze mie niew ski

I Tur niej Mię dzyg min ny
w Bie żu niu

Sto wa rzy sze nie Spo łecz nej Sa mo po mo cy – Lo kal na Gru pa Dzia ła nia w Cie cha -
no wie 5 li sto pa da zor ga ni zo wa ło w Bie żu niu I Tur niej Mię dzyg min ny dla gmin le żą cych
na te re nie dzia ła nia sto wa rzy sze nia. W tur nie ju wzię ło udział 10 dru żyn, a jed ną z nich
by ła re pre zen ta cja Miej sko -Gmin ne go Ośrod ka Kul tu ry w Gli no jec ku w skła dzie: Mał -
go rza ta Iwań ska, Woj ciech Bruź dziń ski, Piotr Biel ski, Kry stian Błasz kow ski oraz Ra fał
Gra bo wicz.

Or ga ni za to rzy przy go to wa li 9 kon ku ren cji: bieg sla lo mem z jaj kiem uło żo nym
na łyż ce, pi cie mle ka przez słom kę na czas, bieg dwóch za wod ni ków w jed nym wor -
ku (II miej sce pa ry Piotr Biel ski i Woj ciech Bruź dziń ski), rzut w dal mo he ro wym be re -
tem (bez kon ku ren cyj ny Kry stian Błasz kow ski), prze cią ga nie li ny, rzut ziem nia kiem
do wia dra z wo dą (II miej sce na szej dru ży ny), dmu cha nie ba lo nów na czas, sla lom
na orien ta cję (II miej sce pa ry Kry stian Błasz kow ski, Woj ciech Bruź dziń ski), qu iz wie -
dzy o LGD.

Po prze pro wa dze niu za wo dów i pod li cze niu punk tów oka za ło się, że w kla sy fi ka -
cji koń co wej dru ży na z Gli no jec ka zdo by ła I miej sce.

W. B.

Przemysław Iwański wręcza puchar
Wojciechowi Bruździńskiemu

Tańcząca para Mateusz Purzycki i Zuzanna Ząbczyk Nasze siatkarki na podium

Emocjonująca konkurencja - przeciąganie liny

Część glinojeckiej ekipy po zakończeniu zawodów
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Zbiórka pod egidą 
„Banku Żywności SOS”

Pasowanie na przedszkolaka
15 paź dzier ni ka 2012 r. to dzień szcze gól ny dla dzie ci, któ re po raz pierw szy we

wrze śniu prze kro czy ły próg Miej sko – Gmin ne go Przed szko la w Gli no jec ku.
W bla sku fle szy zło ży ły ślu bo wa nie obie cu jąc, że bę dą grzecz ne, uprzej me, mi łe

i uśmiech nię te. Pa so wa nia za po mo cą „cza ro dziej skie go” ołów ka do ko na ła dy rek tor

Pod czas week en du 29-30 wrze śnia
„Bank Żyw no ści SOS” zor ga ni zo wał
w ca łej Pol sce zbiór kę pro duk tów spo -
żyw czych na rzecz osób po trze bu ją -
cych. Do gli no jec kie go Gim na zjum

proś bę o po moc w prze pro wa dze niu
ak cji skie ro wa ła pre zes fun da cji Ban ku
Żyw no ści w Cie cha no wie – Do ro ta Je -
zier ska, przy łą czył się do niej kie row nik
Śro do wi sko we go Ogni ska Wy cho waw -

cze go „PRO MYK” – Le szek Wró blew -
ski. W ak cji czyn ny udział miał tak że
Miej sko -Gmin ny Ośro dek Po mo cy Spo -
łecz nej.

Trzy dzie stu uczniów klas III pra co -
wa ło w cha rak te rze wo lon ta riu szy. Ich
pra ca po le ga ła na zbie ra niu żyw no ści
w dwóch skle pach: „Bie dron ka” oraz
„Gro szek”. Ucznio wie roz da wa li ulot ki,
za chę ca li klien tów skle pów do za ku pu

ar ty ku łów dłu go ter mi no wych. Pro duk ty
zo sta ły prze ka za ne dla dzie ci ze wspo -
mnia ne go wy żej ogni ska wy cho waw -
cze go.

Gim na zjum już po raz trze ci za an -
ga żo wa ło się w pra cę na rzecz „Ban ku
Żyw no ści SOS”. Dzię ku je my tej gru pie
gim na zja li stów za pra cę oraz po świę -
co ny czas. 

Mar ta Kap czyń ska

„Otrzę si ny” w Gim na zjum w Gli no jec ku

Nie wąt pli wie 4 paź dzier ni ka w gli no -
jec kim Gim na zjum moż na na zwać
dniem pierw sza ków. Był to dzień tra dy -
cyj nych „otrzę sin” czy – jak to ostat nio
na zy wa my – „ko ce nia”. To ucznio wie
pierw szych klas od wcze snych po ran -
nych go dzin dziel nie do ko ny wa li „in wen -
ta ry za cji” szkol nych pa ra pe tów, okien,
scho dów, ba rie rek, wy ko rzy stu jąc do te -
go ce lu nie za wod ny przy rząd po mia ro -
wy, ja kim jest za pał ka (a naj le piej jak
naj krót szy jej ka wa łek). Na po chwa łę za -
słu gu ją tu rów nież star si gim na zja li ści,
któ rzy okre śla jąc za da nia dla „ko tów” za -
cho wa li umiar, o któ ry by li po pro sze ni
na ape lu w dniu po przed nim. Szko da tyl -
ko, że po my sły na „ko ce nie” by ły bar dzo
ubo gie, a wła ści wie nie by ło ich zu peł -

nie, gdyż po miar za pał ką to sta ra gra.
Wy my śl cie w przy szłym ro ku coś no we -
go.

Głów na ba ta lia „ko ce nia” ro ze gra ła
się już pod zu peł ną kon tro lą na uczy cie li,
gdy to o godz. 16.30 pierw sza ki wpeł zli
na czte rech do ha li spor to wej. Tam tra -

Jo an na Fran kow ska. Pod czas uro czy sto ści dzie ci za pre zen to wa ły swo je umie jęt no ści,
któ re zdo by ły już w trak cie krót kie go po by tu w przed szko lu. Śpie wa ły, tań czy ły, re cy -
to wa ły wier sze. Po uro czy stym pa so wa niu wszyst kie przed szko la ki otrzy ma ły od Ra -
dy Ro dzi ców drob ne upo min ki. 

Na szym przed szko la kom ży czy my, aby każ dy dzień po by tu w przed szko lu był tak
we so ły i wy jąt ko wy jak opisana uro czy stość.

(Tekst na de sła ny z  przedszkola)

dy cyj nie od by ła się ry wa li za cja w kil ku
cie ka wych kon ku ren cjach, za rów no
spraw no ścio wych, jak i in te lek tu al nych:
tor prze szkód, pi cie mle ka, re kla ma, qu -
iz, śpie wa nie, szu ka nie igły w sto gu sia -
na, ta niec z „mio tłom”, prze pis na gim -
bur ge ra, pod ry wa nie Sa la mo na, prze -

cią ga nie li ny. Dość cie ka wie wy pa dło
zwłaszcza śpie wa nie in wo ka cji „Pa na
Ta de usza” na me lo dię „Szła dzie wecz ka
do la secz ka”, jak rów nież prze pis kla -
sy 1d na gim bur ge ra. 

A oto wy niki kla sy fi ka cji koń co wej:
1 miej sce – kla sa I d -114 pkt, 2 miej -
sce – kla sa 1c – 100 pkt, 3 miej sce – kla -
sa 1b – 84 pkt, 4 miej sce – kla sa 1a – 76
pkt.

Dru ga część im pre zy otrzę si no wej
to już zu peł ny luz, gdyż już „wy ko co ne”
pierw sza ki w gro nie star szych ko le gów
od by wa ły har ce przy wła snej, ulu bio nej
mu zy ce, któ re prze ple cio no atrak cyj nym
po ka zem „fi re show”.

(Tekst na de sła ny przez uczniów Gim na zjum)
Fot. Lech Boniewski
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Czło wiek jest cząst ką przy ro dy i ma
pra wo do ko rzy sta nia z jej da rów. Tym -
cza sem naj więk sze bo gac two ludz ko ści
ja kim jest gle ba, po wie trze i wo da pod le -
ga cią głej de gra da cji z wi ny czło wie ka,
któ ry tym sa mym nisz czy pod sta wy wła -
sne go ży cia.

Jed nym z czyn ni ków ma ją cych
ogrom ny wpływ na ja kość śro do wi ska
są od pa dy. Pro blem jest cią gle ak tu al -
ny i do ty czy każ de go czło wie ka. Bo
tam gdzie są lu dzie tam za wsze bę dą
od pa dy.

Bar dzo du żą część na szych co -
dzien nych od pa dów sta no wią reszt ki po -
ży wie nia, sko szo na tra wa, ga łę zie
drzew, li ście itp. 

Bio od pa dy sta no wią ok. 70% na -
szych do mo wych śmie ci. Nie mie sza jąc
ich z in ny mi od pa da mi, otwie ra my so bie
moż li wość po se gre go wa nia na wet 90-
95% od pa dów „wy cho dzą cych” z na -
szych do mów. Moż na je w pro sty spo -
sób za mie nić w hu mus, zmniej sza jąc
tym sa mym hał dy śmie ci.

Oce nia się, że prze cięt nie 3/4 od pa -
dów z go spo darstw do mo wych moż -
na z po wo dze niem prze ro bić na kom -
post. Za miast wy rzu cać je do po jem ni ka
na śmie ci i za to pła cić – le piej zro bić
kom post.

W nie któ rych ogro dach je sie nią jest
bar dzo du żo li ści opa dłych z drzew. Do -
sko na le na da ją się one do kom po sto wa -
nia. Le piej nie kom po sto wać li ści orze cha,
po nie waż za wie ra ją związ ki che micz ne,
któ re ha mu ją wzrost in nych ro ślin.

Oczy wi ście nie każ dy mo że za kła -
dać kom po stow nik, prze cież nie bę dzie -
my usta wiać go na bal ko nie. Je śli jed nak
je ste śmy w tej do brej sy tu acji, że po sia -
da my wła sny ogró dek, to nic nie stoi
na prze szko dzie by śmy za ło ży li kom po -
stow nik.

Co mo że my kom po sto wać?
Kom po stu je my wszyst kie sub stan cje

or ga nicz ne, któ re nie za wie ra ją skład ni -
ków tok sycz nych, a przede wszyst kim:
• reszt ki ro ślin ne,
• chwa sty,
• od pa dy ku chen ne,
• po piół drzew ny (wpro wa dza po tas),
• torf,
• gno jów ka, obor nik, kro wie niec,
• sko rup ki jaj,
• pa pier (nie za dru ko wa ny),
• fu sy od ka wy i her ba ty,
• darń, osa dy den ne z sa dzaw ki,
• li ście i sko szo na tra wa,
• ko ra drzew, tro ci ny, drob ne lub roz -
drob nio ne ga łę zie.

Cze go NIE kom po stu je my:
• ro ślin po ra żo nych cho ro ba mi grzy bo -
wy mi, bak te ryj ny mi i wi ru so wy mi,
• związ ków wap nia (przy spie sza to
wpraw dzie roz kład sub stan cji or ga nicz -
nych lecz jed no cze śnie usu wa azot i blo -
ku je roz pusz czal ne w wo dzie fos fo ra ny),
• ma te ria łu nie do sta tecz nie roz drob nio -
ne go,
• ma te ria łów ska żo nych me ta la mi cięż ki -
mi, po zy ski wa nych np. z oko lic dróg
o du żym na si le niu ru chu,
• ma te ria łów wcze śniej kon ser wo wa nych
che micz nie np.: skór ki po ma rań czy, ba -
na nów i in nych cy tru sów

Kil ka prawd o kom po sto wa niu 
• Kom po stow ni ki i pry zmy kom po sto -
we  war to za kła dać pod bzem czar nym
(po chła nia za pa chy po wsta ją ce pod czas
pro ce su roz kła du sub stan cji or ga nicz -
nych), lesz czy ną, ka li ną ko ra lo wą i gra -
bem, bo ro śli ny te sprzy ja ją kom po sto -
wa niu. 
• Fu sy od ka wy przy wa bia ją do pry zmy
dżdżow ni ce, któ re prze twa rza ją ma sę
bio lo gicz ną. 
• Tra wę z ko sze nia traw ni ków
przed kom po sto wa niem do brze jest wy -
mie szać z in ny mi od pad ka mi – ina czej
utwo rzy zbi tą, nie prze pusz cza ją cą po -
wie trza war stwę i spo wo du je gni cie. 
• Ga łę zie, gru be ło dy gi i in ne twar de od -
pad ki le piej roz drab niać przed kom po -
sto wa niem, że by przy spie szyć ich roz -
kład. 
• Pry zmę kom po sto wą moż na ob siać łu -
bi nem, aby zwięk szyć za war tość azo tu
w kom po ście. 

Je sien ne li ście kom po nen tem
„czar ne go zło ta ogrod ni ków”
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Du ży suk ces od nie śli ostat nio pił ka -
rze z Gim na zjum z Gli no jec ka zdo by wa -
jąc ty tuł wi ce mi strza Wo je wódz twa Ma -
zo wiec kie go w tur nie ju o Pu char Pre mie -
ra Do nal da Tu ska – „Or lik 2012”.

Mo wa jest o dru ży nie zło żo nej
z uczniów klas I (rocz nik 1999) tre no wa -
nej przez na uczy cie la wf Mar ka Mi ko ła -
jew skie go. Naj pierw 28 wrze śnia w tur -
nie ju re jo no wym roz gry wa nym w Płoń -
sku po re mi sie z dru ży ną z Li se wa 0:0
i zwy cię stwach z Płoń skiem 3:2 i Opi no -
gó rą 2:0 w fi na le po ko na li chłop ców
z Wieczf ni Ko ściel nej 2:1. 

Na stęp nie 6 paź dzier ni ka na si mło -
dzi pił ka rze wy stą pi li w fi na le wo je wódz -
kim w Go sty ni nie, w któ rym star to wa -
ły 24 dru ży ny dziew cząt i chłop ców. Za -

Skład dru ży ny pił kar skiej z gli no jec kie go Gim na zjum: Da wid Wal czak, Ar tur Czaj -
kow ski, Da wid Czaj kow ski, Krzysz tof Grzym kow ski, Bar tło miej Kry nic ki, Adam Ko wal -
ski, Da niel Kło dar ski, Hu bert Wi śniew ski, Ra fał Wo dzyń ski, Szy mon Za wadz ki.

ję li w swo jej ka te go rii II miej sce uzy sku -
jąc ty tuł wi ce mi strzów Ma zow sza. W fa -
zie gru po wej po ko na li tu dru ży ny z Jed -
no roż ca 2:1 i z Wę gro wa 1:0 oraz ule gli
eki pie z Sie dlec 1: 2. W me czu pół fi na ło -
wym po za cię tej wal ce zwy cię ży li dru ży -
nę ze Zwo le nia 1:0. W fi na le tur nie ju na -
szym pił ka rzom przy szło po now nie
zmie rzyć się z Sie dl ca mi, prze gra li to
spo tka nie 0:2.

– Na si chłop cy zbie ra li w Go sty ni nie
gra tu la cje za do brą po sta wę, a pod czas
ce re mo nii za koń cze nia tur nie ju zo sta li
na gro dze ni srebr ny mi me da la mi oraz
pu cha ra mi ufun do wa ny mi przez pre mie -
ra Do nal da Tu ska i mar szał ka Wo je -
wódz twa Ma zo wiec kie go Ada ma Stru zi -
ka – in for mu je nas Ma rek Mi ko ła jew ski.

Spływ ka ja ko wy
Miej sko -Gmin ny Ośro dek Kul tu ry w Gli no jec ku za koń cze nie wa ka cji po -
sta no wił uczcić – 1 września – spły wem ka ja ko wym. 

Oto co pi szą je go uczest ni cy: Tra sa spły wu wy no si ła 20,5 km i wio dła ma low ni czą
Wkrą od Strze go wa przez Gli no jeck do Kon draj ca Szla chec kie go. W po dróż wy ru szy -
ło 9 osad ka ja ko wych. Po cząt ko wo mie li śmy oba wy do ty czą ce po go dy, ale na tu ra
oka za ła się ła ska wa i deszcz nie pa dał. Po 5,5 go dzi nach tro chę zmę cze ni, ale za do -
wo le ni do tar li śmy do ce lu. Dla więk szo ści uczest ni ków spły wu był to pierw szy kon takt
z wio sła mi.

Fot. Wojciech Bruździński

Pił ka rze z gli no jec kie go Gim na zjum
wi ce mi strza mi Ma zow sza

Pan bur mistrz
ma ra to wać 4 ko ty?

Obo je mał żon ko wie, wła ści cie le pew ne go go spo dar stwa w Za le siu tra fi li do do mu
opie ki spo łecz nej. Miesz ka li do tych czas sa mot nie. Klu cze od swo je go do mu prze ka -
za li są sia do wi, z proś bą by za opie ko wał się rów nież po zo sta wio ny mi psem i czte re ma
ko ta mi. Mia ło tak być do cza su od na le zie nia człon ków ro dzi ny mał żeń stwa, któ rzy
zdję li by z są sia da obo wią zek peł nie nia opie ki nad zwie rza ka mi. Ist nie ją ca sy tu acja
jed nak prze dłu ża się.

I oto do bur mi strza Mia sta i Gmi ny Gli no jeck Wal de ma ra Go dlew skie go zgło sił się
nie daw no ów są siad. Stwier dził, że dłu żej psem i 4 ko ta mi opie ko wać się nie za mie -
rza. Pro si więc bur mi strza by… zro bił coś z tą spra wą.

Oto – ja kie pro ble my mu si cza sa mi roz strzy gać bur mistrz!

Na przy stan ku PKS
znów ele ganc ko

Przez dłu gie ty go dnie pa sa że ro wie ko rzy sta ją cy z przy stan ku PKS w Gli no jec ku
de ner wo wa li się pa nu ją cym to ba ła ga nem. Brak jed ne go z dwóch roz kła dów jaz dy (to
przede wszyst kim), zde mo lo wa ny słu pek, znisz czo na na wierzch nia z kost ki.

Mi ło nam od no to wać, że to już prze szłość. W ostat nich dniach wszyst ko zo sta ło
na pra wio ne. Zmo bi li zo wa ła się wresz cie dy rek cja cie cha now skie go PKS (umie ści ła
no we es te tycz ne roz kła dy jaz dy), swo je zro bił Urząd Mia sta i Gmi ny, wy mie nia jąc
przy oka zji znisz czo na fo lię – obu do wę wiat przy stan ko wych. Aż mi ło te raz przyjść
na przy sta nek.

Wy pa da nam li czyć na to, że stan ta ki bę dzie trwał, że nikt nie ze chce de wa sto -
wać wy po sa że nia przy stan ku.


