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ZMIANY W  SZKOŁACH OD
WRZEŚNIA

Pod koniec czerwca ogłoszone zostały prace nad ustawą zakładającą  m. in.
l ikwidację gimnazjów na rzecz utworzenia ośmioklasowej szkoły powszech-
nej. Wiadomość ta zelektryzowała środowiska nauczycielskie, wzbudza-
jąc protesty oraz uzasadnione wątpl iwości i   obawy pedagogów.

Więcej na str. 3

SZKOLNE ROTACJE
Zbliżający się rok szkolny dla placówek edukacyjnych stanowić będzie nie
lada wyzwanie, przede wszystkim ze względu na zapowiedzianą przez
ministerstwo reorganizację struktury szkolnictwa. Jednakże w naszej gminie
nie będą to jedyne zmiany.

Więcej na str. 3

POROZUMIENIE WŁODARZY
29 lipca 201 6 r. w Ciechanowie została podpisana umowa partnerska
dotycząca współpracy samorządów przy przygotowywaniu wspólnego
projektu pn. „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na
terenie Miasta Ciechanów, Gminy Glinojeck, Gminy Opinogóra Górna
oraz Gminy Strzegowo”.

Czytaj na str. 2

Piknik na zakończenie lata

W ostatnią, wakacyjną, upalną sobotę odbył się piknik rodzinny
zorganizowany przez sołectwo Zalesie na czele z sołtys miejscowości –
Dorotą Wernicką.

Czytaj na str. 6

Glinojecczanie na Światowych
Dniach Młodzieży

W ostatnim tygodniu l ipca w stol icy Małopolski - Krakowie odbyły się
Światowe Dni Młodzieży, którym przewodniczył papież Franciszek.
Przebiegały one pod hasłem „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni
miłosierdzia dostąpią”. Był to czas pełen modlitwy, wzruszeń oraz
przemian ludzkich, czas integracji z innymi narodami oraz własnymi
rodakami, czas niezwykły i niepowtarzalny dla wielu mil ionów młodych
ludzi w Polsce oraz poza jej granicami.

Czytaj na str. 6

TEGOROCZNE INWESTYCJE

Obecnie na terenie gminy prowadzonych jest kilkanaście inwestycji,
zarówno w obszarze prac remontowo-budowlanych, jak i przebudowy
dróg.

Więcej na str. 4
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POROZUMIENIE WŁODARZY
29 lipca 201 6 r. w  Ciechanowie zo-
stała podpisana umowa partnerska
dotycząca współpracy samorządów
przy przygotowywaniu wspólnego
projektu pn. „Instalacja systemów
odnawialnych źródeł energii na te-
renie Miasta Ciechanów, Gminy
Glinojeck, Gminy Opinogóra Górna
oraz Gminy Strzegowo” przewidzia-
nego do aplikowania w  ramach P-
rogramu Operacyjnego Wojewódz-
twa Mazowieckiego na lata
201 4-2020. Umowę podpisal i: Pre-
zydent Ciechanowa - Krzysztof Ko-
siński, Burmistrz Miasta i   Gminy
Glinojeck - Waldemar Godlewski,
Wójt Gminy Opinogóra Górna -
Piotr Czyżyk oraz Wójt Gminy
Strzegowo - Wiesław Zalewski.

W  miesiącach maj i   czerwiec 201 6r.
przeprowadzony został nabór
wstępnych deklaracji uczestnictwa
oraz ankiet w  projekcie polegają-
cym na zakupie i   instalacji odna-
wialnych źródeł energii w  gospo-
darstwach domowych w  Gminie
Glinojeck. Informacja o  naborze zo-
stała zamieszczona na stronie in-
ternetowej urzędu oraz została
przekazana sołtysom z  terenu gmi-
ny w  formie okólników.

Mieszkańcy miel i możliwość wybo-
ru rodzaju instalacji, służących do
produkcji energii elektrycznej i/lub
cieplnej ze źródeł odnawialnych,
spośród kolektorów słonecznych,
pomp ciepła, paneli fotowoltaicz-
nych, kotłów na biomasę.

W  rezultacie mieszkańcy zadekla-
rowali oni 1 56 instalacji, w  tym:
panele fotowoltaiczne – 58 szt.
pompa ciepła do c.w.u. – 1 szt.
pompa ciepła do c.o.   – 1 2 szt.
kolektory słoneczne – 78 szt.
kotły na biomasę – 7 szt.

W  przypadku zainteresowania mon-
tażem powyższych instalacji, uprzej-
mie informujemy, że w  dalszym ciągu
można składać ankiety i   deklaracje.

Mieszkańcy, którzy złożą takie do-
kumenty, zostaną wpisani na listę
rezerwową i   wezmą udział w  pro-
jekcie w  przypadku rezygnacji osób
z  l isty głównej lub w  przypadku
braku możliwości montażu instalacji
ze względów technicznych.

Aneta Licnerska
Źródło fot. : UM Ciechanów

Glinojecki policjant nagrodzony

Tegoroczne Święto Policji obchodzo-
ne 1 5 l ipca w  Ciechanowie zbiegło
się z  97. rocznicą powstania Policji
Państwowej. Tego dnia 55 policjan-

Szkolne rotacje

Zbliżający się rok szkolny dla placó-
wek edukacyjnych stanowić będzie
nie lada wyzwanie, przede wszystkim
ze względu na zapowiedzianą przez
ministerstwo reorganizację struktury
szkolnictwa. Jednakże w  naszej gmi-
nie nie będą to jedyne zmiany.

Pierwsza z  nich dotyczyć będzie
stanowiska zastępcy dyrektora
w  Szkole Podstawowej im. Marii Ko-
nopnickiej w  Glinojecku. Od wrze-
śnia pełniącą przez wiele lat tę
funkcję Ewę Walczak zastąpi na-
uczyciel przyrody Leszek Kaliński.

Z  gl inojeckiego gimnazjum odeszło
również dwóch nauczyciel i: wuefista
- Marek Mikołajewski oraz nauczyciel
informatyki - Paweł Lewandowski.

W  Glinojecku ze względu na nikłe
zainteresowanie po raz kolejny nie
powiodły się plany uruchomienia
szkoły zawodowej. Wiadomo rów-

nież, że w  perspektywie najbl iższych
kilku lat starania o  powstanie takiej
szkoły na terenie gminy zostaną za-
wieszone. Udało się natomiast
utworzyć pierwszą klasę w  l iceum.
Liczyć ona będzie około 1 0 uczniów,
których wychowawczynią zostanie
nauczycielka języka angielskiego -
Anna Wiśniewska.

Od nowego roku szkolnego w  placów-
kach oświatowych gminy rozpocznie
pracę nauczyciel wspomagający, czy-
l i pedagog wspierający, współtworzą-
cy zajęcia prowadzone przez
nauczyciela „wiodącego” (przedmio-
towego) w  klasie integracyjnej lub
ogólnej, do której uczęszczają dzie-
ci niepełnosprawne, wymagające
opieki i   pomocy osoby dorosłej. Ta-
kie wsparcie przysługuje dzieciom
niepełnosprawnym posiadającym
orzeczenie o  potrzebie kształcenia
specjalnego wydane przez poradnię
psychologiczno-pedagogiczną.

Red

tów otrzymało nagrody oraz akty mia-
nowania na wyższe stopnie służbowe.

Uroczystości rozpoczęły się złoże-
niem kwiatów pod Krzyżem Katyń-
skim przy Kościele Farnym oraz mszą
świętą w  intencji pol icjantów sprawo-
waną w  kościele w  parafii św. Tekli.

Następnie obchody kontynuowano
w  aul i Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w  Ciechanowie, gdzie do-
konano odznaczeń oraz nagrodzono
wyróżniających się w  powiecie stró-
żów prawa. Wśród nich znalazł się
kierownik Posterunku Policji w  Glino-
jecku – asp.szt. Wiesław Olszewski,
który za zasługi związane ze współ-
pracą z  samorządem otrzymał na-
grodę z  rąk starosty Sławomira
Morawskiego. Panu kierownikowi ser-
decznie gratulujemy! ! !

Red
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ZMIANY W  SZKOŁACH OD WRZEŚNIA

Pod koniec czerwca ogłoszone zostały prace nad ustawą zakładającą  m.in. likwidację gimnazjów na rzecz utworzenia ośmioklasowej szkoły po-
wszechnej. Wiadomość ta zelektryzowała środowiska nauczycielskie, wzbudzając protesty oraz uzasadnione wątpliwości i   obawy pedagogów.
Według zapowiedzi minister Zalewskiej reforma przebiegać będzie stopniowo, a  jej przeprowadzenie konieczne jest dla poprawy całego sytemu
oświaty. Ustawa o  nowym systemie szkolnym na być gotowa w  połowie września, a  zakończenie idących za nią zmian zaplanowane jest na 2022 rok.

Co mówi ustawa?

Główne założenia ustawy to wyga-
szenie gimnazjów i   utworzenie ośmio-
letniej szkoły powszechnej, podzie-
lonej na dwa etapy : kl. I -VI – poziom
podstawowy i   V-VI I I – poziom gimna-
zjalny. Po szkole powszechnej mło-
dzież będzie miała do wyboru:
czteroletnie l iceum ogólnokształcące,
pięcioletnie technikum lub dwustop-
niową szkołę branżową, która ma za-
stąpić dzisiejsze szkoły zawodowe.

Co to oznacza w  praktyce?

Reformę jako pierwsi realnie odczują
tegoroczni uczniowie klas VI , którzy
w  przyszłym roku szkolnym zamiast
rozpocząć naukę w  gimnazjach pójdą
do VII klasy szkoły powszechnej.

Jeżeli uczeń we wrześniu 201 6 r. roz-
pocznie naukę w  pierwszej klasie

gimnazjum, a  po trzech latach zdecy-
duje się kontynuować naukę w  l i-
ceum, to skończy je po trzech latach,
jak dotychczas, jednak nauczanie
przebiegać będzie zgodnie ze spe-
cjalnie skonstruowaną, przejściową
podstawą programową.

Dzieci, które od września 201 6 r. pój-
dą do zerówki, w  201 7 r. rozpoczną
już naukę w  ośmioklasowej szkole
powszechnej według nowej podstawy
programowej.

Dziecko, które 1 września 201 6 r.
idzie do I   klasy, ukończy 8-letnią
szkołę powszechną z  trzyletnim na-
uczaniem wczesnoszkolnym.

Dzieci, które edukację szkolną roz-
poczną we wrześniu 201 7 r. , przejdą
już 4-letni system nauczania wcze-
snoszkolnego i   również skończą
ośmioletnią podstawówkę.

Zmiany te oznaczają, że w  201 9 r. do
pierwszej klasy szkoły średniej pójdą
równocześnie absolwenci starego
gimnazjum, jak i   nowej szkoły po-
wszechnej. Pierwszoklasiści będą
uczyć się równolegle, ale w  oparciu
o  inne programy i   podręczniki. Każda
z  tych grup będzie również zdawać
inny rodzaj matury.

Co jeszcze zmieni ustawa?

Nowe porządki w  szkołach znio-
są  m. in. egzamin szóstoklasisty, obo-
wiązek szkolny dla sześciolatków,
umożliwią niezależne odwoływanie
się od wyników egzaminów matural-
nych, znacznie złagodzą ustawę
o  sklepikach szkolnych i   żywieniu
w  szkołach, a  także zlikwidują tzw.
„godziny karciane” w  dotychczasowej
ich formie, co według minister Zalew-
skiej po zniesieniu obowiązku prowa-
dzenia ich dokumentacji i   rejestru

ograniczy biurokrację w  szkołach.
Resort zapowiada również, że od stycz-
nia 201 7 r. wzrosną kwoty przekazywa-
ne z  budżetu państwa do samorządów
terytorialnych na wsparcie wychowania
przedszkolnego dzieci sześcioletnich.

Minister uspokaja

W  l iście opublikowanym 24 sierpnia
br. do nauczyciel i, dyrektorów i   pra-
cowników oświaty minister Anna Za-
lewska stara się rozwiać obawy tych
środowisk odnośnie ich niepewnej
przyszłości. Zaznacza w  nim, że na-
uczyciele pracujący obecnie w  gim-
nazjach, od 1 września 201 7 roku
staną się nauczycielami szkół funk-
cjonujących w  nowej strukturze.
W  praktyce oznacza to, że będą
uczyć w  oddziałach gimnazjalnych
w  szkole podstawowej. Minister zapo-
wiada również podwyższenie płac
nauczycielskich.

Waldemar Godlewski :

Uważam, że największym

problemem będzie znale-

zienie miejsca i  stworze-

nie realnej możliwości

zatrudnienia nauczyciel i

gimnazjów w  placów-

kach oświatowych po

zmianach. Wiadomo już,

że w  nadchodzącym ro-

ku szkolnym przeprowadzony został ostatni na-

bór do wygaszanych na mocy ustawy szkół

gimnazjalnych. Brak kolejnego naboru w  przy-

szłym roku skutkować będzie stale zmniejszają-

cą się ilością uczniów i   może, chociaż nie musi,

przełożyć się na zasadność utrzymywania tylu

etatów, co obecnie oraz wiązać z  ich podziele-

niem. W  większych miastach nauczyciele gimna-

zjów będą miel i możliwość łączenia godzin pracy

w  kilku placówkach, jednakże w  naszym, niewiel-

kim środowisku szanse na takie rozwiązanie

znacznie spadają.

Drugim problemem, choć wprawdzie nie wystę-

pującym w  naszej gminie, są powstałe 1 7 lat te-

mu nowe budynki z  przeznaczeniem na gimnazja.

Takie inwestycje pochłonęły wówczas znaczne

nakłady finansowe. Samorządowcy już niedługo

będą musiel i podjąć ważne decyzje odnośnie ich

nowego przeznaczenia, a  takie postanowienia ni-

gdy nie są łatwe i   prawie zawsze wiążą się z  do-

datkowymi kosztami.

Mam jednak nadzieję, że pomimo wielu trudno-

ści, jakie te zmiany wniosą, reorganizacja syste-

mu szkolnego przełoży się na faktyczną poprawę

nauczania oraz zadowolenie zarówno uczniów,

ich rodziców, jak i   grona nauczycielskiego. Czy

tak się stanie? Czas pokaże.

Marek Marcinkowski:

Dopiero za kilka lat moż-

na będzie postawić dia-

gnozę, czy takie zmiany

były słuszne, czy nie. Na

pewno trzeba się zgodzić

z  tym, że należy wydłu-

żyć etap nauki w  l iceum ,

bo te faktyczne 2,5 roku

to stanowczo za mało.

Problem ma rozwiązać utworzenie szkół po-

wszechnych i   l ikwidacja gimnazjów. Czy ten nowy

system uzdrowi polską edukację – nie wiadomo.

To rozwiązanie ma jednak swoje plusy, ponieważ

podwyższy się granica wieku dzieci kończących

szkołę podstawową. Kiedyś były to dzieci 1 5-let-

nie, teraz to trzynastolatki, więc granica przesu-

nęła się dwa lata w  dół. Jak pokazuje

rzeczywistość nie rokuje to dobrze na przyszłość.

Trzynastolatek to jeszcze dziecko, a  nie młodzież

i   należy traktować go stosownie do jego dojrza-

łości psychicznej i   emocjonalnej.

Poza tym na korzyść tej zmiany przemawia fakt,

że zl ikwidowane będą trzyletnie cykle nauczania.

Trzy lata to za krótko, by mogły narodzić się praw-

dziwe przyjaźnie, utrwalić relacje między ucznia-

mi. Nie wystarcza czasu na koleżeństwo, spotka-

nia, pomoc rówieśniczą.

Reforma przyniesie też wiele kłopotów, bo prze-

cież trzeba zrobić coś z  nauczycielami zatrudnio-

nymi w  gimnazjach. Wiadomo, że zmieni się siatka

godzin, ma ich być więcej, chociaż ja sobie tego

nie potrafię wyobrazić. Uczniowie i   tak bardzo du-

żo czasu spędzają w  szkole. Podsumowując –

czekają nas same niewiadome. Miejmy nadzieję,

że wszystkie idące zmiany w  efekcie będą tylko

pozytywnymi, chociaż przyznam, iż realizm każe

zakładać, że aż tak dobrze to nie będzie.

Lech Bon iewski :
Zmiany w  ustawie o  sys-
temie oświaty zgodne
z  założeniami przedsta-
wionymi przez panią mi-
nister 27 czerwca pla-
nowane są na jesień.
Między innymi zakładają
one (z  różnych przy-
czyn) likwidację szkół
gimnazjalnych.

Na podstawie mojego już ponad trzydziestoletnie-
go doświadczenia w  pracy w  szkole mogę stwier-
dzić, że rzeczywiście poziom przygotowania
absolwenta gimnazjum do nauki w  szkole średniej
jest niższy od stopnia przygotowania absolwenta
dawnej podstawówki. Wynika to z  większej ilości
godzin poświęconych na dany przedmiot w  tamtych
czasach, więc jeśli powrót do ośmioklasowej
podstawówki wiązał się będzie z  brakiem czasu na
naukę przedmiotów podstawowych to reforma przy-
niesie raczej wątpliwy efekt.

Odrębną kwestią w  obecnym systemie oświaty jest
zawrotne tempo przechodzenia przez uczniów ko-
lejnych szczebli edukacyjnych w  systemie: 3+3+3.
Czy w  tak krótkim czasie jesteśmy w  stanie dokład-
nie zdiagnozować ucznia, zaproponować mu okre-
ślone kierunki rozwoju, a  następnie obserwować
wyniki naszych wspólnych działań? Wydaje się
więc, że koncepcja wydłużenia poszczególnych
szczebli edukacyjnych jest słuszna.

Wątpliwości pojawiają się również w  odniesieniu do
wdrażanych właśnie (w  szkole podstawowej i   gim-
nazjum) podręczników zakupionych z  dotacji celo-
wej. Nowa struktura oświaty to nowe programy,
a  zatem nowe podręczniki, co oznacza, że obec-
nie wdrażane pójdą na przemiał.

Ale nie martwmy się na zapas. W  obszarze eduka-
cji już chyba niczego nie da się bardziej zepsuć,
więc na pewno damy radę przejść i   przez tę zmianę.

Małgorzata Żdanowska
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TEGOROCZNE INWESTYCJE
Obecnie na terenie gminy prowadzonych jest kilkanaście inwestycji, zarówno w  obszarze prac remontowo-budowlanych, jak i   przebudowy dróg.
Oto kilka z  nich:

Zakończyły się prace remontowe w  Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w  Glinojecku. Obejmowały one wymianę części drzwi zewnętrznych
oraz drzwi do sanitariatów, ułożenie okładzin z  płytek gresowych w  nowej części szkoły oraz malowanie korytarzy. Remont w  całości sfinansowany
został z  budżetu gminy.

W  Zalesiu z  funduszu sołeckiego zakupione zostały nowe urządzenia
do zabaw na świeżym powietrzu dla dzieci.

Aktualnie na stadionie miejskim przeprowadzana jest wymiana murawy,
a  w  planach przewidziane jest zainstalowanie systemu nawadniania.
Prace remontowe nie będą jednak obejmować bieżni.

Trwają prace wykończeniowe w  rozbudowanej w  zeszłym roku strażnicy
OSP w  Szyjkach.

Tegoroczną, najpoważniejsza inwestycją drogową w  naszej gminie jest przebudowa drogi powiatowej na odcinku Glinojeck – Stary Garwarz, na
której wymieniono nawierzchnię asfaltową, utworzono zjazdy i   zl ikwidowano tzw. „garb” znajdujący się na wysokości zabudowań starej cukrowni.
Droga ta wzbogaciła się również o  nowe chodniki, ścieżkę rowerową i   parking z wyznaczonym miejscem dla osób niepełnosprawnych przy targo-

Z  funduszy sołeckich wykonano również część oświetlenia
w  miejsowościach: Rumoka, Budy Rumockie, Luszewo i   Bielawy.
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OGŁOSZENIA

Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Sikorski przyjmuje
interesantów w  każdy poniedziałek od  1 4.00 do 1 6.00.

Wiceprzewodniczący przyjmują:

Stanisław Zubelewicz - środy od 8.00 do 1 0.00,

Janusz  Przybyszewski  -  piątki  od  1 2.00  do  1 4.00.

Awarie gminnego Internetu prosimy zgłaszać pod numerem telefonu:

696 702 1 1 3

Burmistrz Miasta i   Gminy Gl inojeck

przyjmuje interesantów w  sprawach skarg i   wniosków

w  każdy poniedziałek

w  godzinach od 8.00 do 1 6.00

Dyżur dziennikarski
Informujemy, że w  każdą środę w  godzinach 9.00 – 1 3.00 w  Urzędzie

Miasta i   Gminy w  Glinojecku odbywa się dyżur redaktor naczelnej
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BEZPIECZNA SZKOŁA

Wkrótce dzieci i   młodzież znów
wrócą do szkoły, a  pol icjanci roz-
poczną akcję „Bezpieczna droga
do szkoły". Podobnie, jak w  latach
ubiegłych na początku września
patrole Policji będą towarzyszyć
najmłodszym, którzy rozpoczyna-
ją nowy rok szkolny.

Z  pol icyjnych statystyk wynika, że
w  tym czasie odnotowuje się
wzrost zagrożenia wypadkami
i   kol izjami z  udziałem dzieci i   mło-
dzieży, szczególnie w  okolicach
szkół. Dlatego wzmożone działa-
nia Policji w  okresie pierwszych dni
nowego roku szkolnego są jednym
z  ważniejszych przedsięwzięć ma-
jących na celu zapewnienie bez-
pieczeństwa dzieciom.

W  trakcie prowadzonych działań
policjanci ruchu drogowego będą
kontrolować tzw. gimbusy, a  więc
autobusy dowożące dzieci do
szkół. Sprawdzany będzie stan
techniczny tych pojazdów, wypo-
sażenie oraz uprawnienia kierują-
cych tymi pojazdami. Drogówka
skontroluje też, w  jaki sposób ro-
dzice dowożą dzieciaki do szkół,
czy stosowane są fotel iki, podwyż-
szenia oraz pasy bezpieczeństwa.

Przez cały okres „Bezpiecznej
drogi do szkoły" większość poli-
cjantów będzie pełnić służbę przy
szkołach, zwłaszcza tam gdzie
występuje duże natężenie ruchu
drogowego. Mundurowi będą
sprawdzać prawidłowość oznako-
wania w  ich rejonach. Funkcjona-
riusze drogówki pomogą naj-
młodszym przejść przez jezdnię
i   pokażą jak najbezpieczniej to
zrobić. Odwiedzą też szkoły, gdzie

spotkają się z  dziećmi, aby na-
uczyć je bezpiecznego poruszania
się po drodze. Szczególną uwagę
funkcjonariusze poświęcą tym
dzieciakom, które po raz pierwszy
rozpoczną naukę.

Kierujący, którzy będą popełniać
w  tym czasie wykroczenia nie bę-
dą mogli l iczyć na pobłażl iwość
stróżów prawa. Wobec osób, któ-
re będą wyprzedzać na przejściach
dla pieszych, omijać pojazdy któ-
re zatrzymają się przed tymi przej-
ściami lub nie ustąpią pierws-
zeństwa pieszym policjanci będą
wyciągać surowe konsekwencje.

Pamiętajmy, że prowadząc dziec-
ko do szkoły uczymy je jednocze-
śnie zachowania i   poruszania się
po drodze. Jeżeli rodzic lub opie-
kun przejdzie przez jezdnię
w  miejscu niedozwolonym, dziec-
ko będzie postępować tak samo.
Jeżeli mama czy tata przechodzą
jezdnię na czerwonym świetle,
dzieci powtórzą ten błąd. Jeżeli
dorośl i bagatel izują zapinanie pa-
sów bezpieczeństwa, tym bardziej
zrobią to dzieci. To my dorośl i je-
steśmy przykładem dla najmłod-
szych i   poprzez nasze zachowanie
oraz postępowanie przyczyniamy
się do poprawy bezpieczeństwa
najmłodszych, bądź też stwarza-
my kolejne zagrożenia.

Warto też przy okazji przypomnieć,
że dzieci, które nie ukończyły
siódmego roku życia, po drodze
publicznej mogą poruszać się wy-
łącznie pod opieką osoby, która
ukończyła co najmniej 1 0 lat. Ro-
werem, można jechać dopiero, gdy
zdobędzie się kartę rowerową, a  to
jest możliwe po ukończeniu 1 0 ro-
ku życia.

Niebezpieczeństwa związane z  ru -
chem drogowym nie są oczywiście
jedynymi, na jakie narażone są
dzieci w  drodze do szkoły. Już od
pierwszych zajęć w  szkole musi-
my wykształcić u   dzieci nawyki,
które spowodują, że nowy rok
szkolny będzie spokojny.

Zespół Prasowy KWP
zs. w  Radomiu/AC
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RODZINNY PIKNIK
NA ZAKOŃCZENIE LATA

W  ostatnią, wakacyjną, upalną sobo-
tę odbył się piknik rodzinny zorgani-
zowany przez sołectwo Zalesie na
czele z  sołtys miejscowości – Doro-
tą Wernicką.

Impreza przebiegała w  klimacie ro-
dem z  Dzikiego Zachodu. Na łące
przy placu zabaw wesoło rozbrzmie-
wały indiańskie okrzyki i   aż roiło się
od wystrojonych w  stylowe kapelusze
młodych kowbojów.

O  serdeczną atmosferę zadbały
miejscowe gospodynie i   zaproszeni
goście, a  wśród nich burmistrz Wal-
demar Godlewski, z-ca burmistrza
Przemysław Iwański wraz z  małżon-
ką, która ufundowała dla dzieci słod-
kie niespodzianki, przedstawiciele
Klubu Seniora oraz mieszkańcy oko-

licznych miejscowości. Nie obyło się
bez domowego ciasta, pieczenia kieł-
basek przy ognisku, waty cukrowej
i  innych słodkości oraz darmowych,
dmuchanych atrakcji zapewnionych
przez firmę Hopahop. Środki finanso-
we, dzięki którym takie wydarzenie
mogło mieć miejsce przeznaczone
zostały z  funduszu sołeckiego.

W  przyszłości organizowanie tego
typu przedsięwzięć w  różnych miej-
scach położonych na terenie gminy
może stać się zwyczajową, bardzo
dobrą okazją do integracji różnych
środowisk, począwszy od tych lokal-
nych, a  na ogólnogminnych skoń-
czywszy. Bo grunt to dobry sąsiad.

Red

Bal gimnazjalny w  Ościsłowie

W  przeddzień zakończenia roku
szkolnego uczniowie klasy I I I
gimnazjum wraz z  wychowawczy-
nią p. Anetą Adamską-Borek i   ro-
dzicami zorganizowali bal na
zakończenie nauki w  gimnazjum.
Bal wpisał się już na trwałe w  tra-
dycję ostatniej klasy kończącej
szkołę. Hala sportowa zamieniła
się w  duże akwarium i   w  tej pięk-
nej scenerii bawil i się gimnazjal i-
ści oraz  wszyscy zaproszeni. Pan
dyrektor, nauczyciele, pracownicy
szkoły, rodzice i   uczniowie poczuli

się jak „ryby w  wodzie”. Bal roz-
począł się tradycyjnie polonezem,
a  następnie nasi absolwenci po-
dziękowali nauczycielom i   rodzi-
com za trzy lata nauki. Zabawa
była doskonała, humory dopisy-
wały - trzecioklasiści stanęli na
wysokości zadania.

Życzymy wszystkim dostania się
do wymarzonych szkół, choć bę-
dzie nam Was brakowało.

Tekst i  zdjęcie B. Z.

Glinojecczanie na Światowych
Dniach Młodzieży

W  ostatnim tygodniu lipca w  stolicy
Małopolski - Krakowie odbyły się
Światowe Dni Młodzieży, którym
przewodniczył papież Franciszek.
Przebiegały one pod hasłem „Błogo-
sławieni miłosierni, albowiem oni mi-
łosierdzia dostąpią”. Był to czas
pełen modlitwy, wzruszeń oraz prze-
mian ludzkich, czas integracji z  inny-
mi narodami oraz własnymi
rodakami, czas niezwykły i   niepowta-
rzalny dla wielu milionów młodych lu-
dzi w  Polsce oraz poza jej granicami.

Światowe Dni Młodzieży (w  skrócie
ŚDM) to spotkania z  papieżem, odby-
wające się co dwa-trzy lata, zapocząt-
kowane z  inicjatywy Jana Pawła II
w  1 985 roku. Jest to rodzaj religijnego
festiwalu młodych ludzi, skupiającego
młodzież z  całego świata, która chce
wspólnie spędzić czas na modlitwie.
Dotychczas ŚDM organizowane były
w  Ameryce Północnej i   Południowej,
Azji i   Australii oraz w  Europie, w  tym
dwukrotnie w  Polsce.

Tegoroczne Światowe Dni Młodzieży
otwarte zostały we wtorek 26 lipca na
krakowskich Błoniach poprzez uro-
czystą eucharystię pod przewodnic-
twem kardynała Stanisława Dzi-
wisza. W  czwartek młodzi z  całego
świata oficjalnie powitali papieża
Franciszka w  Krakowie, a  następne-
go dnia uczestniczyli w  niezwykłej
Drodze Krzyżowej. Po tych wydarze-
niach młodzież udała się na cało-
nocne czuwanie w  Brzegach, któ-
remu przewodniczył papież Fran-
ciszek. Niedziela, czyli ostatni dzień
uroczystości, upłynęła pod znakiem
Mszy Posłania, podczas której ogło-
szone zostało miejsce kolejnych,
XXXIV Światowych Dni Młodzieży –
Panamę. Wiadomo już, że odbędą
się one na przełomie lutego i  marca
201 9 roku.

Szacuję się, że we mszy świętej
w  Brzegach mogło brać udział nawet
do 3 milionów osób, a  w  tym około
dziesięciu przedstawicieli Glinojecka.

Eliza Knaga

Zabawa z  kulturą

W  przedostatnią sobotę sierpnia Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w  Glinojecku
zorganizował dla najmłodszych i  nieco starszych Kulturalny Dzień Zabaw. Tema-
tem przewodnim imprezy była szerokorozumiana kultura, jej przejawy i  wytwory.
Dzieci uczestniczyły w  wielu zabawach i  konkursach z  nagrodami, fikały na dmu-
chanych zamkach i  zjeżdżalniach, harcowały w  kulach wodnych, a  także miały
możliwość pomalowania twarzy w  dowolnie wybrane motywy oraz puszczać wiel-
kie bańki mydlane.

Wydarzenie uświetnił pokaz gaszenia płonącego samochodu przeprowadzony
przez strażaków z  OSP Glinojeck. Ponadto strażacy bardzo chętnie zapoznawa-
li zainteresowane dzieci z  wozami bojowymi i  ich wyposażeniem, a  także sprawi-
li, że przed M-GOK zawitała najprawdziwsza tęcza.

Za obsługę imprezy odpowiadała firma Hopahop.
M.Ż.
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KRONIKA KRYMINALNA
Znaleziono środki odurzające
2 lipca 201 6r. 00:30 w  Glinojecku policjanci zatrzymali 1 9-latka,
u   którego w  trakcie kontrol i osobistej znaleźl i środki odurzające. Zgodnie
z  art.62 ust.1 ustawy o  przeciwdziałaniu narkomanii za przestępstwo
posiadania narkotyków grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.

Na podwójnym gazie

30 czerwca pijani rowerzyści poruszali się po terenie Glinojecka.
Pierwszy został zatrzymany o  godz. 1 6:00 na ul. Płockiej. 35-latek miał
w  organizmie 0,24 promila alkoholu. Kolejnego policjanci zatrzymali
o  godz. 1 9:20. Tym razem 33-latek znajdował się w  stanie
nietrzeźwości. Badanie wykazało 1 ,2 promila alkoholu w  organizmie.

27 lipca nietrzeźwy kierowca został zatrzymany w  Glinojecku na ulicy
Płockiej. Policjanci zatrzymali 50-letniego kierowcę opla o  godz. 22:40.
Mężczyzna miał w  organizmie ponad 0,5 promila alkoholu. Za jazdę
w  stanie nietrzeźwości grozi zakaz prowadzenia pojazdów nawet do 1 5
lat, kara do 2 lat pozbawienia wolności oraz wysoka kara finansowa.

W  niedzielę 1 4 sierpnia, o  godz. 1 7:30, w  miejscowości Glinojeck na ulicy
Płockiej, interweniujący patrol z  posterunku policji zatrzymał do kontrol i
kierującego daewoo. 22-latek mieszkaniec pow. mławskiego miał
w  organizmie prawie 2,5 promila alkoholu. Zatrzymanym nietrzeźwym
kierowcom pojazdami grozi kara pozbawienia wolności do lat 2. Okres, na
jaki orzekany jest zakaz prowadzenia pojazdów jest od 3 do 1 5 lat.
Niezależnie od orzeczonej kary, sąd będzie obligatoryjnie stosował karę
w  wysokości nie mniejszej niż 5  tys. złotych, w  przypadku osoby, którą
złapano po raz pierwszy oraz nie mniejszej niż 1 0  tys. zł. , dla recydywistów.

podkom. Jolanta Bym

Wiadomość z  przeszłości
Dzięki pochodzącemu z  Glinojecka Tadeuszowi Sznajderowi Redak-
cja weszła w  posiadanie kilku dotyczących naszego miasta wzmianek,
publikowanych w  XIX i  pierwszej połowie XX wieku w  stołecznych
i  ogólnopolskich gazetach. Postaramy się sukcesywnie zamieszczać te
odnalezione perełki przeszłości na łamach Wieści Glinojecka, a  Panu
Sznajderowi serdecznie dziękujemy za zgromadzenie i  udostępnienie
tychże materiałów.

KURJER WARSZAWSKI, 1 9 LIPCA 1 91 1 , NR 1 97

Kolej Płock-Ciechanów
Z  Płocka donoszą: W  ubiegły czwartekdyrektor zarządu

Tow. budowy i  eksploatacji kolei podjazdowych w  Królestwie

Polskiem, inż. Ad. Weisblat, wręczył panu gubernatorowi

płockiemu podanie o  pozwolenie na przeprowadzenie studjów

dla kolei szerokotorowej odCiechanowa do Płocka. Jednocze-

śnie przedstawiciele płockiego Tow. Rolniczego pp.: radca W.

Grabowski z  Setropia i  dyr. Majdecki, prosili p. gubernatora

o  jaknajprędsze załatwienie formalności, związanych z  ze-

zwoleniem na przeprowadzenie studjów, tak, aby w  połowie

sierpnia inżenierowie mogli rozpocząć roboty geodezyjne.

Tow. kolei podjazdowych, po ukończeniu studjów, w  razie

pomyślnego ich wyniku, opracuje projekt i  wystąpi nie-

zwłocznie do ministerjum skarbu o  wyjednanie koncesji na

budowę kolei z  Ciechanowa do Płocka, która przetnie trzy

powiaty: ciechanowski, sierpecki i  płocki, przechodząc przez

Ościsłowo, Glinojeck, Raciąż, Drobin i  Bielsk.

Studja mają być prowadzone tak szczegółowo, aby nie-

zwłocznie po uzyskaniu koncesji można było przystąpić do

budowy. Oprócz technicznych, będą też przeprowadzane stu-

dja ekonomiczne.

Koszty, związane ze studjami, poniesie Tow. kolei podjaz-

dowych, wespółz  płockiem Tow. rolniczem i  warsz. Tow. fa-

brykcukru.

*oryginalna pisownia zachowana

Dbamy o  dobrą atmosferę
Rozmowa z  Markiem Marcinkow-
skim – dyrektorem Zespołu Szkół
Ogólnokształcących im. Żołnie-
rzy Armii Krajowej w  Ościsłowie,
nauczycielem z  36-letnim stażem,
od trzydziestu lat piastującym
funkcję dyrektora placówki.

Szkoła w  Ościsłowie zbiera bardzo
dobre opinie zarówno wśród
uczniów jak i  ich rodziców. Chwalą
przede wszystkim kadrę, która do-
ceniona została również przez
MEN. Na koncie pana szkoły znaj-
dują się dwa medale Komisji Edu-
kacji Narodowej, które przy-
znawane są za szczególne zasługi.
Jak udało się panu stworzyć tak
dobry zespół?

Marek Marcinkowski: To trudne pyta-
nie. Nauczyciele zatrudnieni w  szkole
chcą pracować, rozwijać się, podejmo-
wać studia, poszerzają swoją wiedzę
i  doskonalą się na różnego rodzaju kur-
sach. Osobiście nie muszę ich specjal-
nie zachęcać. Nauczyciele sami
przychodzą do mnie z  pomysłami, a  ja
na miarę swoich możliwości im poma-
gam. Staram się doceniać wszystkich;
zarówno nauczycieli z  dłuższym stażem
jak i  młodych. Ważne, żeby w  szkole by-
li młodzi, bo mają oni dużo zapału i  bar-
dzo chcą się rozwijać. Ale najważniejsza
jest dobra współpraca, gdyż starsi mają
dużo doświadczenia i  mogą się nim po-
dzielić z  młodymi.

Dużym plusem szkoły jest także
oferta zajęć pozalekcyjnych, przede
wszystkim harcerstwo.
M.M.: Jestem bardzo zadowolony, że
taka drużyna u  nas działa. Obecność
harcerzy na różnego rodzaju uroczy-
stościach, rocznicach widzimy nie tylko
my, ale również ludzie, którzy nas ob-
serwują. Harcerstwo w  naszej szkole
było obecne od dawna, co prawda na-
stąpiła przerwa w  działalności, jednak-
że drużyna harcerska została
reaktywowana. Wielu dyrektorów szkół
wzorem naszej, nosi się z  zamiarem
powołania u  siebie takich drużyn, więc
pytają, podpatrują. To naprawdę daje
satysfakcję i  podnosi szkole prestiż.

Czy oprócz harcerstwa szkoła pro-
ponuje uczniom coś jeszcze w  ra-
mach zajęć dodatkowych?
M.M.: Tak, mamy zajęcia plastyczne,
muzyczne i  kółka przedmiotowe. Naj-
większym zainteresowaniem cieszą się
zajęcia sportowe, które odbywają się
dwa razy w  tygodniu, również w  waka-
cje. Poza tym uczniowie bardzo chętnie
włączają się w  różne akcje, najczęściej
charytatywne, np. Góra Grosza, Szla-
chetna Paczka, WOŚP i  opieką nad
uczniem z  Kamerunu.

A  oprócz tego biorą udział w  róż-
nego rodzaju konkursach.
M.M.: Tak, corocznie w  konkursie biblij-
nym organizowanym przez Kurię Die-
cezjalną w  Płocku, ale też w  różnych
innych konkursach biblijnych organizo-
wanych przez Akcję Katolicką w  Cie-
chanowie, czy przez Instytut Jana
Pawła II mieszczący się w  Centrum
Opatrzności Bożej w  Warszawie.

W  tych zmaganiach mamy już spore
sukcesy. Podobnie jest z  konkursami
artystycznymi: muzycznymi i  plastycz-
nymi. Żałuję jedynie, że na polu kon-
kursów przedmiotowych nie udało nam
się jeszcze odpowiednio zaistnieć, ale
wszystko przed nami.

Ościsłowska szkoła słynie ze
szczególnego pielęgnowania war-
tości patriotycznych.
M.M.: Wynika to z  pewnością z  umiej-
scowienia szkoły blisko lasu w  Ości-
słowie. Na temat położonych w  nim
cmentarzy mówi się w  szkole dużo.
Uczniowie dbają o  nie, sprzątają na
Wszystkich Świętych, uczestniczą
w  mszy polowej, więc to był dobry po-
czątek dla zakrzewienia w  nich patrio-
tyzmu. Oprócz tego nasi wycho-
wankowie opiekują się grobami
powstańców 1 863 r. na cmentarzu
w  Sulerzyżu. Nadanie szkole imienia
żołnierzy Armii Krajowej nie było przy-
padkowe. W  czasie okupacji hitlerow-
skiej istniała placówka Ościsłowo.
Ludzie i   historia to pamiętają, więc po
dłuższych dyskusjach zdecydowali-
śmy się na takie właśnie imię.

Poza ogromnymi plusami z  pewno-
ścią w  szkole dopatrzeć można się
minusów. Nauczyciele grzmią na
alarm w  sprawie zastraszającego
spadku motywacji do nauki wśród
uczniów. Czy w  pana szkole ten
problem również występuje?

M.M.: Faktycznie, motywacja strasznie
spada i  średnio się nam udaje ten stan
rzeczy poprawić. Małe dzieci chętnie
chodzą do szkoły i  chętnie się uczą,
a  jak są starsze to szkoła stanowić za-
czyna przykry obowiązek. Nauczanie
samo w  sobie dla nich nie jest atrakcyj-
ne, wymaga wysiłku i  pracy, a  na efekty
trzeba czekać. Stąd pewnie ten brak
motywacji. Nauczyciele starają się, sto-
sują różne metody, ale nie przynosi to
spodziewanych rezultatów.

Może wynika to ze specyfiki tego
pokolenia, które żyje „tu i   teraz”,
więc chce natychmiastowych efek-
tów przy możliwie jak najniższym
koszcie własnym?

M.M.: Być może. Wydaje mi się, że tro-
chę nie nadążamy za tym pokoleniem.
Wiemy, że trzeba zmienić sposób
uczenia, ale nie do końca wiemy, jak to
zrobić. Do tego dochodzą sprawdziany,
egzaminy, podstawa programowa i  koło
się zamyka. Ciężko coś nowego wy-
myślić, chociaż bardzo się staramy.

Jak wygląda współpraca szkoły
z  rodzicami?
M.M.: Przebiega bardzo dobrze i  bar-
dzo sprawnie. Rodzice wspierają dzia-
łalność szkoły, włączają się aktywnie
w  uroczystości i   wydarzenia szkolne,
ale także proponują akcje pozyskania
funduszy na rzecz szkoły oraz organi-
zację różnych imprez integracyjnych.
Nasze spotkania z  rodzicami nie mają
tylko charakteru służbowego. Często
też siadamy przy cieście oraz herbacie
i  miło spędzamy ten czas razem.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Małgorzata Żdanowska
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MÓWIĄ, ŻE ZESZŁAM NA PSY
Rozmowa z  Joanną Stopczyńską
–groomerem czyli psim fryzjerem.

Kto to jest groomer?

Joanna Stopczyńska: To fryzjer dla
zwierząt. Groomer zajmuje się nie
tylko strzyżeniem psów różnych ras,
ale też czesaniem, trymowaniem,
myciem, pielęgnacją, czyszczeniem
uszu, usuwaniem insektów i   wielo-
ma innymi zabiegami.

Z  zawodu jesteś ekonomistką.
Skąd wobec tego pomysł na takie
zarabianie na życie?
J.S.: Tak… Od technikum uczyłam
się w  kierunku ekonomii. Ukończy-
łam studia l icencjackie z  ekonomii
oraz magisterskie z  zarządzania, ale
nie czułam, że to moja droga, że
chciałabym pracować w  tej dziedzi-
nie całe swoje życie. Od najmłod-
szych lat kochałam wszystkie psiaki
i   w  końcu zakupiłam swojego pieska
– yorka i   po jego pierwszym strzy-
żeniu w  salonie, załamałam się
(śmiech) . Następnym razem posta-
nowiłam ciąć sama… po swojemu.
Z  biegiem czasu spodobało mi się
to tak bardzo, że zaczęłam przypa-
trywać się innym rasom, szukać in-
spiracji w  Internecie, aż wreszcie
postanowiłam wziąć udział w  szko-
leniach. Można powiedzieć, że od
tego czasu na poważnie rozpoczęła
się moja przygoda ze strzyżeniem
psów. Mój mały psiak zmienił moje
życie na lepsze. Dzięki niemu teraz
spełniam się w  1 00% i  z  uśmiechem
idę do pracy.

Jak twoja rodzina zareagowała na
ten pomysł, bo z  pewnością
w  stosunku do ciebie miała całko-
wicie inne plany.

J.S.: Mówią, że zeszłam na tzw. psy
(śmiech) , ale to wspanial i ludzie
i   widzą jaką radość sprawia mi moja
praca, jak cieszy każde strzyżenie,
w  związku z  tym zaakceptowali mój

wybór i   wspierają mnie na każdym
kroku , pomimo że na pewno wolel i-
by, gdybym rozwijała się zgodnie
z  wyuczonym zawodem, który jest
na pewno bezpieczniejszy, bo nic mi
ręki nie odgryzie (śmiech) .

Miłość do psów była obecna od
zawsze w  Twoim życiu.
J.S.: Tak, od najmłodszych lat. Za-
wsze wszystkie, okoliczne psy były
dokarmiane, głaskane i   przytulane.
Z  kotami ciężej było mi się doga-
dać. Psu inaczej z  oczu patrzy –
widzi się co on myśli, czego chce,
to się czuje. To przecież najlepszy
przyjaciel człowieka!

Po szkoleniach przyszedł czas na
własną działalność.
J.S.:Dokładnie. Zakupiłam lepszy
sprzęt, a  znajomi zaczęli oddawać
mi swoje pieski do strzyżenia. Moje
prace im się spodobały, co jeszcze
bardziej zmotywowało mnie do do-
skonalenia swoich umiejętności. Im
bardziej niespotykana rasa, tym
jeszcze większy zapał do pracy. To
wszystko dawało mi tak wiele rado-
ści i   satysfakcji, że już nie chciałam
się cofać, czy zrezygnować z  tego,
co robię. Naturalną konsekwencją
tych działań było otworzenie salonu.

Jaki był twój naj-
trudniejszy przypa-
dek psiego klienta?
J.S.: Najtrudniejsze są
zawsze agresory, czyli
takie psy, które gryzą.
Jeżeli pies jest agre-
sywny, jeśli nie po-
zwala czegoś zrobić,
to po prostu tego nie
robię. Nie zmuszam
psa do żadnych za-
biegów, których wy-
raźnie nie chce. Po
pierwsze, to jest praca
moich rąk, więc mu-
szę uważać, a  po dru-
gie, nie będę robiła nic
wbrew psu. Jestem
przeciwnikiem środ-
ków na uspokojenie
dla zwierząt i  stąd wy-
nika moje podejście
do klienta.

Wiele salonów podaje takie medy-
kamenty zwierzętom przed zabie-
gami.
J.S.: Według mnie decyzję o  poda-
niu takiego środka podejmować po-
winien weterynarz i   właściciel psa,
a  nie groomer. W  sytuacji, gdy wła-
ściciel na własną odpowiedzialność
decyduje się farmakologicznie uspo-

koić psa, ponieważ zabieg, który
mam wykonać jest konieczny dla
prawidłowego funkcjonowania zwie-
rzęcia to w  ostateczności godzę się
na podanie takiego środka i   odsy-
łam do weterynarza, który może po-
dać taki środek. Ja takich środków
nie podaję, bo nawet ich nie posia-
dam. Dostęp do nich mają tylko le-
karze weterynarii. Niektórym rasom
interwencja groomera i   niektóre za-
biegi są niezbędne dla zdrowia.

A  twoje najciekawsze wyzwanie
fryzjerskie?
J.S.: Szpic miniaturowy, pomera-
nian. Do jego strzyżenia przygoto-
wywałam się dwa tygodnie. Pies
miał być ostrzyżony na tzw. boo. Mi-
mo stresu wszystko poszło dobrze,
właściciele byli zadowoleni, a  czwo-
ronóg w  nowej fryzurze prezentował
się fantastycznie. Było to dla mnie
wyjątkowe pod każdym względem
doświadczenie.

Czy planujesz szkolenia u  psiego
behawiorysty? Bo z  pewnością ta-
ka wiedza przydaje się groomero-
wi.

J.S.: W  nieco odleglejszych planach
na pewno. Obecnie kończę dodat-
kowo technika weterynarii. Dzięki
szkole dużo dowiedziałam się  m. in.
na temat chorób skóry, czy pielę-
gnacji uzębienia, ale zwierzęca psy-
chologia również bardzo mnie
interesuje.

Jak przygotować psa do wizyty
u  groomera?
J.S.: Przede wszystkim rasy małe,
takie jak yorki, maltańczyki, shih-tzu
na pewno trzeba kąpać raz w  tygo-
dniu lub ostatecznie raz na dwa ty-
godnie. Należy je też regularnie
czesać, przyzwyczajać do suszarki,

a  przede wszystkim jej odgłosów, do
szczotek i   grzebieni. Taka regularna
pielęgnacja psa sprawi, że zwierzak
wizytę u   groomera będzie uważał za
coś naturalnego, a  przez to będzie
spokojniejszy i   o  wiele więcej da się
z  nim zrobić. Zdarza się jednak, że
pies przychodzi do groomera raz na
rok, nie pamięta z  czym to się wią-

że, boi się, może być nawet agre-
sywny, bo czuje się zagrożony, bo
nie wie co to jest woda, suszarka,
grzebień. To dla psa naprawdę duże
przeżycie, a  jeśl i dołożymy do tego
właściciela, który upiera się, by zo-
stać ze swoim pupilem podczas za-
biegu to jest prawie pewne, że nie
uda mi się wiele zrobić.

Dlaczego?

J.S.: Absolutnie nie jest wskazane,
by właściciel był z  psem podczas
zabiegu. Znam salony, które po-
bierają niemałą, dodatkową opłatę
od kogoś, kto upiera się przy tym,
żeby zostać przy zwierzaku. Gdy
właściciel zostaje przy psie, to
zwierzę czuje się zbyt pewnie, wie,
że może wyrwać się do swojego
pana, wykorzystać wszystkie znane
mu sztuczki takie jak skomlenie,
piszczenie, byleby tylko spowodo-
wać jak najszybszy powrót do
domu. Jeżeli pies zostaje tylko ze
mną, z  osobą, której nie zna,
a  przez to czuje przed nią respekt
to jest grzeczny i   zrównoważony,
a  ja dzięki temu mogę spokojnie
wykonać zabieg i   wtedy zarówno
pies, jak i   jego właściciel są zado-
woleni.

W  przypadku, gdy trafia do ciebie
większy pies konieczny jest kaga-
niec?
J.S.: Tak. Jest on potrzebny w  przy-
padku, gdy zwierzę nie zna suszar-
ki, czy maszynki i   może się wy-
straszyć, a  przez to być agresywne.
Czasami trzeba użyć kagańca, cho-
ciaż zazwyczaj zapominam o  jego
założeniu. Staram się na tyle po-
znać i   uspokoić psa, by kaganiec nie
był konieczny.

Jak wyglądają marzenia i   plany
psiego fryzjera?

J.S.: Chciałabym doskonalić się
w  tym co robię, być najlepsza, by
moje prace wzbudzały zachwyt i   by-
ły rozpoznawalne. Poza tym marzy
mi się, by wszystkie psiaki, które do
mnie trafiają były miłe, grzeczne
i   kochały mnie tak, jak ja kocham je.

Rozmawiała
Małgorzata Żdanowska
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Z  odwiedzinami w  stolicy

W  dniu 1 8.08.201 6 roku odbyła się
wielopokoleniowa wycieczka do War-
szawy organizowana przez Miejsko-
Gminny Ośrodek Kultury w  Glinojec-
ku. Cieszyła się ona ogromnym
zainteresowaniem mieszkańców gmi-
ny nie tylko ze względu na jej niewy-
górowany koszt, ale przede wszy-
stkim z  racji bogatego programu.
Wzięło w  niej udział czterdzieści
osób (łącznie z  dwiema opiekunka-
mi) w  wieku od 6 do 74 lat.

Podczas wycieczki zwiedzil iśmy Pa-
łac w  Wilanowie wraz z  częścią ogro-

du, fragment parku w  Łazienkach
Królewskich, Pałac Myśliwieckich,
a  po drodze do Muzeum Historii Ży-
dów Polskich gościl iśmy na Starym
Mieście. Podczas naszej wędrówki
garść ciekawych informacji o  historii
stolicy przekazała nam pani prze-
wodnik - Marta Szczeblawska.

Kierujemy ogromne podziękowana do
wszystkich uczestników, a  zwłaszcza
dla kierowcy - pana Mariusza za mi-
łą atmosferę i   wyrozumiałość. Miej-
my nadzieję, że jeszcze nie raz
wspólnie odwiedzimy Warszawę.

Małgorzata Iwańska

W  gościnie u  sąsiadów
30 czerwca 201 6r Klub Seniora
w  Glinojecku na zaproszenie Ośrod-
ka Opieki , ,Promyk” gościł w  Unie-
rzyżu. Ośrodek mieści się w  dużym,
piętrowym budynku. Zamieszkują go
ludzie chorzy i   cierpiący. Podopieczni
ośrodka mają do dyspozycji dwuoso-
bowe mieszkania z  pełnym wyposa-
żeniem, dużą salę telewizyjną, która
wykorzystywana jest również pod-
czas spotkań okolicznościowych.
W  niedalekiej przyszłości mieszkań-
cy ośrodka będą mogli korzystać
z  kaplicy i   sali rehabilitacyjnej, znaj-
dujących się obecnie w  końcowej fa-
zie remontu. Wokół budynku mieści
się piękny park.

Właściciele ośrodka i  jego miesz-
kańcy przyjęli nas uroczyście, po-

dejmując nas ciastem, gorącymi na-
pojami oraz smakołykami z  gril la,
a  my w  podziękowaniu uprzyjemnili-
śmy pensjonariuszom czas śpiewa-
niem piosenek, do którego chętnie
się włączali. Na ich twarzach malo-
wały się radość i  uśmiech, a  i   dla
nas było to niezwykłe wydarzenie.

Na pochwałę zasługuje fakt, że wła-
ściciele ośrodka oraz opiekunki to
ludzie młodzi, bardzo zaangażowani
w  swoją pracę, a  przy tym cierpliwi,
gdyż cierpliwość do chorych i   star-
szych osób jest najważniejsza.

Za gościnę ,,Promykowi” serdecznie
dziękujemy.

Barbara Gajewska

Piknik w  Giżynku

1 2 lipca 201 6r Klub Seniora w  Gli-
nojecku bawił na pikniku w  Go-
ścińcu ,,Hetman” w  Giżynku, gm.
Strzegowo. Ten mało znany, choć
położony nad rzeką Wkrą blisko
trasy E7 region, pełen jest atrakcji.
Otaczają go różnego gatunku
drzewa i  krzewy, a  brzeg Wkry po-
rośnięty tatarakami, kaczeńcami
i   wodnymi kwiatami. Ta oaza spo-
koju to doskonałe miejsce na wy-

poczynek dla rodzin i   grup zorgani-
zowanych, z  czego członkowie
Klubu Seniora chętnie korzystali
czynnie wypoczywając  m. in. piekąc
kiełbaski, śpiewając, tańcząc oraz
opowiadając anegdoty.

Czas odpoczynku minął tak szybko,
że żal było wracać. Za gościnę właści-
cielom Gościńca bardzo dziękujemy.

Barbara Gajewska

Czterolecie Freewindu
Dokładnie 8 stycznia 201 3 roku
pojawiły się pierwsze wpisy, ko-
mentarze i   zdjęcia na jednym ze
znanych portal i społecznościo-
wych o  tematyce motocyklowej.
Cel przyświecał jeden: dotrzeć do
osób gotowych dziel ić się wspólną
pasją, zarówno w  cyberprzestrze-
ni, jak i   w  realu.

Z  biegiem czasu w  coraz l iczniej-
szym gronie weekendowe prze-
jażdżki, jak i   dłuższe wyjazdy sta-
ły się normą. Nie zabrakło oko-
l icznościowych spotkań, organizo-
wania i   współorganizowania całe-
go szeregu charytatywnych i   pat-
riotycznych akcji. Wszystko to
posłużyło do poznania wielu cie-
kawych osób, miejsc w  kraju i   poza
jego granicami, zachęcając do od-
krywania niezwykle interesujących

wydarzeń historycznych i   społecz-
nych, nie tylko na terenie „własne-
go podwórka”.

Czy było warto? Każdy z  nas musi
odpowiedzieć sobie sam na to py-
tanie, jednakże niewątpl iwym suk-
cesem grupy jest ponad 900 lików
na profilu facebookowym FRE-
EWIND, systematycznie powięk-
szające się grono miłośników
jednośladów oraz liczne plany na
najbl iższy sezon. Wszystko to prze-
mawia za kontynuowaniem podję-
tego wcześniej przedsięwzięcia.

Wszystkich, którym motocykle, za-
równo te nowe z  lśniącymi dodat-
kami, jak i   starsze z  porysowanymi
owiewkami nie są obojętne, zapra-
szamy w  nasze szeregi. Spotkajmy
się na drodze!

Mariusz Jasiński

Powrót glinojeckiego harcerstwa
Kilkanaście lat temu swoją działal-
ność w  Glinojecku zakończyła dru-
żyna Związku Harcerstwa Rzeczy-
pospolitej. Z  pewnością we wspo-
mnieniach wielu mieszkańców
obecni są ci młodzi ludzie, których
obserwować można było podczas
pełnienia warty w  kościele lub przy
grobie Nieznanego Żołnierza, czy
też w  trakcie odbywania się wielu
harcerskich zabaw na terenie na-
szego miasta. Niedawno pojawiła
się szansa na to, by te obrazki
z  przeszłości mogły wpisać się na
stałe w  gl inojecki krajobraz.

We wrześniu bowiem rusza nabór
ochotników do Związku Harcerstwa
Polskiego, a  co za tym idzie utwo-
rzone zostaną próbne drużyny:
zuchów, harcerzy i   harcerzy star-
szych. Na zbiórkach harcerskich
dzieci i   młodzież uczyć się będą :
szacunku do Boga i   Ojczyzny, bl iź-

niego i   przyrody, tolerancji, poma-
gania innym, samodzielności, od-
wagi, wiary we własne siły,
współdziałania w  grupie, dyscypli-
ny oraz innych wartości. Dodatko-
wo staną się uczestnikami wielu
akcji i   rajdów, a  zwieńczeniem roku
spotkań stanie się wyjazd na letni
obóz harcerski.

Pierwsza zbiórka organizacyjna
zaplanowana jest na piątek 9 wrze-
śnia w  harcówce, która mieścić się
będzie w  Miejsko-Gminnym Ośrod-
ku Kultury w  Glinojecku. Wszyst-
kich chętnych zapraszamy!

Aneta Betlewicz



10 Wieści Glinojeckalipiec - sierpień



11Wieści Glinojecka lipiec - sierpień

Kryształ wraca do gry

Po nie do końca udanym poprzednim sezonie MKS Kryształ rozpoczął no-
wy, wygrywając 5:1 z  Pełtą Karniewo. W  kuluarach mówi się, że być może
ten sezon będzie dla kryształowców łaskawszy i   zakończy się awansem
do ligi okręgowej.
Ostatni rok był dla zawodników Kryształu okresem przełomowym. Znacz-
nie poprawiła się sytuacja finansowa klubu, co przełożyło się na jakość
sprzętu treningowego i   meczowego, a  tym samym na wyższy poziom tre-
ningów. Odbywają się one trzy razy w  tygodniu. Poza tym dobra gospo-
darka finansowa, zapał i   zintegrowanie drużyny zaowocowały wieloma
wygranymi meczami.
Klub cały czas się rozwija, a  w  jego szeregi wstępują nowi zawodnicy.
Zmienił się również prezes. Obecnie jest nim Dariusz Sitek, który przeor-
ganizował strukturę klubu, rezygnując między innymi ze współpracy z  jed-
nym z  trenerów oraz powołując funkcję kierownika zespołu. Pod jego
opieką klub prosperuje bardzo dynamicznie, co miejmy nadzieję szybko
przełoży się na wyniki piłkarskich spotkań. Warty podkreślenia jest fakt,
iż gl inojeccy piłkarze dobrowolnie zrezygnowali z  wynagrodzenia za dzia-
łalność w  klubie i   udział w  meczach, przyjmując że grają społecznie.

J.M.

Szyjki górą

W  dniu 2.07.201 6 w  Kownatach Żę-
dowych odbyły się Gminne Zawody
Sportowo-Pożarnicze, w  których udział
wzięły 4 drużyny z  terenu naszej
gminy: OSP Glinojeck, OSP Szyj-
ki, OSP Malużyn, OSP Ościsłowo
oraz jedna drużyna kobieca z  OSP
Glinojeck. Tak, jak w  ubiegłym ro-
ku zwycięską okazała się drużyna
OSP Szyjki, która po uzyskaniu naj-
lepszego czasu zarówno w  sztafe-
cie pożarniczej, jak i   ćwiczeniu
bojowym bezapelacyjnie zawody
wygrała, wyprzedzając na drugim
miejscu - OSP Malużyn, na trzecim
- OSP Glinojeck i   na czwartym -
OSP Ościsłowo.

W  skład drużyny z  Szyjk weszli:

dowódca- Dawid Marczewski

przodownik Roty I- Mateusz Ropelewski

pomocnik Roty I- Adrian Dąbrowski

przodownik Roty I I - Rafał Sitek

pomocnik Roty I I - Robert Pawlicki

mechanik- Grzegorz Nitczyński

rozdzielaczowy- Hubert Sitek

łącznik- Jakub Makowski

zawodnik rezerwowy- Przemysław

Grzegorzewski

Gratulujemy! ! !
Red

Opracowała - Mariola Wieńska

Mecz z  Karniewem w  strugach deszczu

"ODŚWIEŻAMY" SEGREGACJĘ
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KULTURALNY DZ IEŃ ZABAW

PIKNIK W   ZALES IU




