
Nr 3/201 6 maj - czerwiec Rok XXI Egzemplarz bezpłatny

ISSN 1429-3641

Jednomyślne absolutorium
Podczas XII I Sesji Rady Miejskiej Glinojecka, obradującej 29 czerwca rad-

ni przyjęl i łącznie dwanaście uchwał dotyczących  m. in. dokonania zmia-

ny Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Glinojeck, zmian w  uchwale

budżetowej na rok 201 6, przyjęcia Polityki Mieszkaniowej Gminy Miejsko-

Wiejskiej do roku 2030 oraz Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów

Społecznych na lata 201 6-2026, ustalenia pensum dla nauczyciel i wspo-

magających zatrudnionych w  placówkach oświatowych na terenie gminy

i   uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i   Gminy Glinojeck

na lata 201 5-201 8 z  perspektywą do 2022 roku.

Więcej na str.   2

Bieg o  Puchar Burmistrza
W  sobotę 1 8 czerwca 201 6r. już po raz XIV odbył się „Ogólnopolski

Bieg Uliczny o  Puchar Burmistrza Miasta i   Gminy Glinojeck".

Do biegu zgłosiło się 72 zawodników, w  tym 1 8 kobiet i   54 mężczyzn,

którzy zmierzyl i się na dystansie 1 0  km.

Więcej na str.   5

PAMIĘCI TYCH, KTÓRZY DO
NIEPODLEGŁEJ SZLI....

W  ostatnią sobotę kwietnia mieszkańcy okolicznych miejscowości ze-
bral i się na mszy polowej w  Lesie Ościsłowskim, która już na trwałe
wpisała się w  kalendarz uroczystości patriotyczno – rel igijnych w  intencji
tutaj pomordowanych.

Więcej na str.   3

Obchody Dnia Strażaka

W  dniu 1 5 maja br. w  kościele w  Malużynie rozpoczęły się coroczne
obchody Dnia Strażaka. Mszę świętą w  intencji strażaków odprawiał
kapelan gminnych zastępów OSP ks.   kan. Krzysztof Kozłowski.

Więcej na str.   2

Zakończenie roku maturzystów
Pod koniec kwietnia kolejny rocznik gl inojeckich maturzystów uroczyście
zakończył naukę w  „Reymoncie”. Podczas uroczystości uczniom z  naj-
lepszymi wynikami w  nauce wręczono statuetki i   nagrody książkowe,
a  także nagrodzono tych, którzy pracowali w  szkolnych kołach zaintere-
sowań, reprezentowali szkołę w  różnego rodzaju konkursach, turnie-
jach, poczcie sztandarowym i  akcjach charytatywnych.

Więcej na str. 6
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Obchody Dnia Strażaka

W  dniu 1 5 maja br. w  kościele w  Malu-
żynie rozpoczęły się coroczne obcho-
dy Dnia Strażaka. Mszę świętą w  in-
tencji strażaków odprawiał kapelan
gminnych zastępów OSP ks.   kan.
Krzysztof Kozłowski.

Podczas uroczystości najbardziej wy-
różniającym się druhom w  jednostkach
OSP z  terenu Gminy Glinojeck wrę-
czone zostały medale i  odznaki. Zło-
tym medalem ,,Za Zasługi dla
Pożarnictwa” uhonorowani zostali dru-
howie: Cezary Piotrowski z  OSP
w  Malużynie oraz Ryszard Pośpiech
z  jednostki OSP Szyjki. Brązowym
medalem za te same zasługi odzna-
czeni zostali: Robert Kuciński, Jacek
Baran, Zbigniew Wojda z  oddziału
OSP Malużyn, a  także Piotr Częścik
z  OSP w  Ościsłowie. Odznakę ,,Stra-
żak Wzorowy” otrzymali druhowie:
Piotr Zawiska, Łukasz Kaźmierczak,

Dawid Szustowski z  jednostki OSP
Ościsłowo oraz Damian Sitek, Hubert
Sitek i  Rafał Sitek z  oddziału OSP
Szyjki. Medale i  odznaczenia wręcza-
li: druh st. bryg. Arkadiusz Muszyński
– komendant powiatowy PSP w  Cie-
chanowie, druh Waldemar Godlewski
– prezes ZOMG ZOSP RP w  Glinojec-
ku oraz wiceprezes ZOP ZOSP RP
w  Ciechanowie oraz druh Marek Mar-
cinkowski – członek ZOP ZOSP RP
w  Ciechanowie.

Na obchodach nie zabrakło również
znakomitych gości: Grzegorza Sikor-
skiego – przewodniczącego Rady
Miejskiej w  Glinojecku, radnych, pocz-
tów sztandarowych OSP z  terenu
Gminy Glinojeck, a  także orkiestry dę-
tej z  Glinojecka i  Strzegowa, która
swym występem uświetniła to podnio-
słe dla strażaków wydarzenie.

Małgorzata Żdanowska

Jubileusz 100-lecia
W  dniu 1 0 czerwca br. w  naszej gminie
odbyła się niecodzienna, doniosła uro-
czystość. W  tym dniu swój jubileusz set-
nych urodzin obchodziła mieszkanka
Rumoki - Pani Helena Lewandowska.

Z  tej okazji z  najlepszymi życzeniami do
jubilatki udał się Burmistrz Miasta i  Gmi-
ny Glinojeck - Waldemar Jerzy Godlew-
ski, przedstawiciele Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego, oraz
przedstawiciele Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego w  Warszawie Delega-
tura w  Ciechanowie.

Na ręce Pani Heleny złożone zosta-
ły kwiaty oraz listy gratulacyjne od
Burmistrza Miasta i   Gminy Glinojeck
oraz premier Beaty Szydło, a  także
prezesa Kasy Rolniczego Ubezpie-
czenia Społecznego.

Wyjątkowej mieszkance gminy Glino-
jeck szczerze gratulujemy i  życzymy ko-
lejnych 1 00 lat życia w  zdrowiu, a  także
samych szczęśliwych chwil spędzonych
w  gronie najbliższych.

Anna Pośpiech
fot. CezaryRzemieniewski

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

Razem z  Komisją Rewizyjną
Pod koniec maja i  na początku czerw-
ca odbyły się dwa, nadzwyczajne po-
siedzenia Rady Miejskiej, na których
obradowano nad dwoma uchwałami.
Pierwsza z  nich dotyczyła powołania
Komisji Rewizyjnej, a  druga podjęta
została w  sprawie przyjęcia aktualiza-
cji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
dla Gminy Glinojeck. Radni uaktual-
nienie dokumentu przyjęli bez naj-
mniejszych wątpliwości, jednak już
powołanie nowego składu Komisji
Rewizyjnej okazało się dla nich zada-
niem zgoła niełatwym.
Na mocy ustawy o  samorządzie gmin-
nym, która jasno określa, że w  skła-
dzie Komisji Rewizyjnej swoje
reprezentacje muszą mieć wszystkie,
utworzone przez radnych kluby, owa
komisja liczy dzisiaj nie trzech, jak do-
tychczas, a  siedmiu członków. Przy-
puszczać można, że jest jedną
z  największych w  kraju, jednak by do-
szło do jej uformowania radni wpierw
musieli wykazać się daleko idącą cier-
pliwością, a  przede wszystkim dobrą
wolą i  umiejętnością podejmowania
nadzwyczaj kompromisowych decyzji.
A  wszystko za sprawą Klubu Razem
z  Ludźmi i  zgłoszonej przezeń kandy-
datury, która wśród radnych wzbudziła
wiele kontrowersji. Przedstawiciel
w/w  klubu - Zbigniew Babicz, pomimo
gotowości do objęcia funkcji członka
Komisji Rewizyjnej, nie otrzymał popar-
cia większości Rady, uzyskując jedynie

7 “za” na 1 5 możliwych głosów.
W  związku z  tym całą procedurę nale-
żało powtórzyć. I   to nie raz, bowiem
Klub Razem z  Ludźmi za każdym razem
uparcie zgłaszał Zbigniewa Babicza,
a  Rada konsekwentnie większością
głosów tę kandydaturę odrzucała.
Dopiero po kilku przerwach i  we-
wnętrznych klubowych konsultacjach
pozostali członkowie Razem z  Ludźmi:
Paweł Jastrzębski i  Jacek Radwański
zaproponowali jako kandydatów siebie
nawzajem, by po chwili odmówić dzia-
łania w  komisji i  zgłosić do pracy w  niej
… Zbigniewa Babicza.
Ich determinacja i  trud włożone
w  przeforsowanie oporu Rady opłaci-
ły się, ponieważ w  obliczu tak pato-
wego obrotu spraw radni będący
przeciwko członkostwu ich kandyda-
ta w  komisji postanowili, że brak ak-
ceptacji zastąpią wstrzymaniem się
od głosu.
Tym sposobem Klub Razem z  Ludźmi
zgodnie z  literą prawa i  zasadami de-
mokracji wprowadził swojego przed-
stawiciela do komisji, mimo że
pierwotnie ośmiu radnych jawnie ne-
gowało ich wybór.
Ostatecznie skład Komisji Rewizyjnej
przedstawia się następująco: przewod-
niczącym wybrano Dariusza Lewan-
dowskiego, natomiast członkami zostali:
Piotr Gadomski, Zofia Kamińska, Mał-
gorzata Iwańska, Zbigniew Babicz, Ma-
rek Kuminiarczyk i  Andrzej Gontarski.

Red

Jednomyślne absolutorium
Podczas XIII Sesji Rady Miejskiej Gli-
nojecka, obradującej 29 czerwca radni
przyjęli łącznie dwanaście uchwał do-
tyczących  m.in. dokonania zmiany Wie-
loletniej Prognozy Finansowej Gminy
Glinojeck, zmian w  uchwale budżetowej
na rok 201 6, przyjęcia Polityki Mieszka-
niowej Gminy Miejsko-Wiejskiej do ro-
ku 2030 oraz Gminnej Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecz-
nych na lata 201 6-2026, ustalenia pen-
sum dla nauczycieli wspomagających
zatrudnionych w  placówkach oświato-
wych na terenie gminy i  uchwalenia
Programu Ochrony Środowiska dla
Miasta i  Gminy Glinojeck na lata 201 5-
201 8 z  perspektywą do 2022 roku.
Jednak najważniejszym zadaniem
przewidzianym na to posiedzenie było
zatwierdzenie sprawozdania finanso-
wego za 201 5 rok oraz udzielenie Bur-
mistrzowi Miasta i  Gminy Glinojeck

absolutorium z  tytułu wykonania bu-
dżetu za ubiegły rok.
Radni jednogłośnie przyjęli przedsta-
wione przez skarbnik - Celinę Czerską
sprawozdanie finansowe oraz po prze-
analizowaniu pozytywnych opinii Re-
gionalnej Izby Obrachunkowej i  Komisji
Rewizyjnej udzielili absolutorium burmi-
strzowi z  tytułu wykonania budżetu za
201 5 rok. Po głosowaniu Waldemar
Godlewski podziękował radnym za wo-
tum zaufania oraz zaznaczył, że dobrze
zagospodarowany budżet i  trafne finan-
sowe decyzje nie są tylko jego zasługą,
ale również współpracowników i  urzęd-
ników samorządowych.
Absolutorium to akceptacja wykonania
budżetu udzielana przez organ kole-
gialny organowi wykonawczemu. Na
szczeblu gminy absolutorium udziela
Rada Miejska Burmistrzowi.

Małgorzata Żdanowska
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Czasami trzeba ustąpić

O  edukacji w  gminie, Radzie Miejskiej
i  jej decyzjach - rozmowa z  Grzego-
rzem Sikorskim, przewodniczącym.

Od 201 4 roku pełni pan funkcję
przewodniczącego Rady Miasta
i  Gminy w  Glinojecku. Która to już
pana kadencja?

Grzegorz Sikorski: Jest to moja trze-
cia kadencja. Przewodniczącym byłem
przez dwie kadencje od 2002 do 201 0
roku. W  201 0 roku przewodniczącym
Rady wybrany został pan Andrzej
Gontarski. Od 201 4 mam zaszczyt po
raz trzeci pełnić tę funkcję.

Radnym zaś jest pan o  wiele dłużej.

Grzegorz Sikorski: Pierwszy raz rad-
nym zostałem w  1 988 roku, jeszcze
jako 26-latek. Od tamtej pory nieprze-
rwanie działam w  samorządzie. W  su-
mie to już 28 lat.

Z  tego imponującego stażu wynika,
że cieszy się pan uznaniem nie tylko
władz samorządowych, ale przede
wszystkim mieszkańców.

Grzegorz Sikorski: Być może dlate-
go ludzie obdarzają mnie zaufaniem,
że rozmawiam z  nimi otwarcie, staram
się zawsze pomóc, jeśli tylko potrafię.
Poza tym znają mnie nie tylko z  funk-
cji radnego, ale przede wszystkim ja-
ko sąsiada. Mieszkańcy wiedzą, że
zawsze mogą do mnie przyjść i   poroz-
mawiać, zarówno podczas dyżuru, ja-
ki pełnię w  urzędzie, jak i   prywatnie.

Jak ocenia pan działalność obec-
nej Rady Miejskiej?

Grzegorz Sikorski: Współpraca po-
między radnymi układa się pomyślnie,
a  gmina na tej współpracy wyraźnie
korzysta. Nie podejmują oni kontro-
wersyjnych decyzji, nie przedkładają
swoich oczekiwań i  dążeń ponad
sprawy ogółu, w  mojej ocenie - wyko-
nując swoją pracę rzetelnie.

Skoro jesteśmy przy kontrowersyj-
nych decyzjach Rady. Jak pan sko-
mentuje jej stanowisko w  sprawie
niedawno podjętej uchwały powo-
łującej nową Komisję Rewizyjną?

Grzegorz Sikorski: Zawsze było tak,
że mniejszość miała swojego przed-
stawiciela w  Komisji Rewizyjnej. Wy-
jątkiem jest kadencja 201 0-201 4,
kiedy to Rada nieformalnie, aczkolwiek
bardzo wyraźnie, podzieliła się na obóz
związany ze środowiskiem Urzędu Mia-
sta i  burmistrzem, który był w  mniejszo-
ści oraz na obóz z  tymi środowiskami
niezwiązany. Ja byłem w  tym pierwszym

obozie. Z  formalnego punktu widzenia
ówczesna mniejszość swojego przedsta-
wiciela w  Komisji Rewizyjnej miała, ale
faktycznie, w  wyniku różnych zdarzeń ta-
kiego reprezentanta nie posiadała. Na-
uczeni tym doświadczeniem na ostatniej
sesji podjęliśmy decyzję, że ustąpimy
mniejszości i  zaakceptujemy ich kandy-
data, pomimo że w  trzech głosowaniach
był on przez radnych większością gło-
sów odrzucany.

Mniejszość zadecydowała o  większości.

Grzegorz Sikorski: Osobiście poprosi-
łem radnych, by zamiast głosować prze-
ciwko kandydaturze, która w  jakiś sposób
nie spełniała ich oczekiwań, wstrzymali
się od głosu. Przeciąganie całej sytuacji,
gdzie ze strony klubu zawiązanego przez
panów: Radwańskiego, Babicza i  Ja-
strzębskiego nie było żadnych widoków
na kompromis, opór większości Rady
byłby bezsensowny. Kandydat tego klu-
bu - pan Babicz wszedł do komisji przy 7
głosach „za” i  8 wstrzymujących się. Cza-
sami trzeba ustąpić.

W  gminie pełni pan nie tylko funk-
cję przewodniczącego, ale jest pan
również członkiem komisji do spraw
zdrowia, oświaty, kultury i  spraw so-
cjalnych, zaś z  zawodu jest pan rol-
nikiem. Czemu nie działa pan
w  komisji przemysłu, rolnictwa
i  ochrony środowiska?

Grzegorz Sikorski: Tak się ułożyło.
Zawsze czekam na koniec wybierania
członków poszczególnych komisji
i   działam w  takiej, która nie ma jeszcze
pełnego składu. Dla mnie oczywiście
oznacza to więcej pracy nad meryto-
rycznym przygotowaniem się do jej po-
siedzeń. W  podobnej do mojej sytuacji

jest pan Marek Kuminiarczyk - lekarz,
który świetnie sprawdziłby się w  komi-
sji związanej ze służbą zdrowia,
a  z  wyboru działa w  zupełnie innej.

Jeśli chodzi o  aktualności dotyczące
obszaru działań komisji, którą pan
reprezentuje, na tapecie znajduje się
przede wszystkim sprawa szkół
w  Woli Młockiej i  Malużynie. Jakie
jest pana zdanie na temat niepodję-
cia przez radnych uchwały o  możli-
wości zamknięcia tych placówek?

Grzegorz Sikorski: Jeśli chodzi o  Ma-
lużyn i  Wolę Młocką sprawa jest oczy-
wista– w  szkołach muszą być dzieci.
Nie ich garstka, licząca w  sumie kilka-
dziesiąt osób, ale sporo więcej. Nie
oszukujmy się – kiedyś klasy liczyły po
trzydzieści kilkoro uczniów, a  i   teraz za-
zwyczaj jest ich około 20. Rachunek
jest prosty – dla dwóch nieco ponad
dwudziestoosobowych klas nie opłaca
się utrzymywać dwóch szkół.

Sytuacja tych szkół porównywana
jest często z  obecną sytuacją glino-
jeckiego liceum. Jakie będą jego
losy w  przypadku, gdy tegoroczna
rekrutacja nie powiedzie się?

Grzegorz Sikorski: Jeśli dzieci nie
będą chciały uczyć się w  naszym li-
ceum, pomimo dobrego poziomu
szkoły, to trzeba będzie poważnie za-
stanowić się nas sensem jej istnienia.
Jeśli nie będzie uczniów to będziemy
zmuszeni liceum wygasić. Nie chcę
jednak w  tej chwili wyrokować, ponie-
waż proces rekrutacji jeszcze się nie
zakończył.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Małgorzata Żdanowska

PAMIĘCI TYCH, KTÓRZY DO NIEPODLEGŁEJ SZLI....
W  ostatnią sobotę kwietnia mieszkań-
cy okolicznych miejscowości zebrali
się na mszy polowej w  Lesie Ości-
słowskim, która już na trwałe wpisa-
ła się w  kalendarz uroczystości
patriotyczno – religijnych w  intencji tu-
taj pomordowanych.

Las Ościsłowski należy do najwięk-
szych cmentarzy z  lat okupacji nie-
mieckiej w  powiecie ciechanowskim.
Po jednej stronie drogi spoczywają
więźniowie polityczni, żołnierze AK za-
mordowani przez ciechanowskie Ge-
stapo, wśród których znaleźli się dwaj
kapłani: ks.   Jan Karwowski - pro-
boszcz z  Krasnego i  ks.   Stanisław No-

wakowski- proboszcz parafii Węgrzy-
nowo. Po drugiej stronie spoczywają
zamordowani w  wyniku przeprowa-
dzonej przez hitlerowców zbrodniczej
akcji pod kryptonimem „Łaskawa
śmierć” chorzy i  niepełnosprawni
mieszkańcy Ziemi Ciechanowskiej.

Tradycyjnie program patriotyczno – re-
ligijny bogaty w  treści związane z  przy-
padającymi w  tym roku okrągłymi
rocznicami historycznymi pt. „Pamięci
tych, którzy do Niepodległej szli. . .”
przygotowali uczniowie ZSO w  Ości-
słowie pod kierunkiem nauczycielek:

Bożeny Załuskiej, Magdaleny Witkow-
skiej i   druhny Katarzyny Wachnik. Uro-
czystej Eucharystii przewodniczył
proboszcz sulerzyskiej parafii – ks.   Ja-
nusz Rumiński, zaś bardzo wzrusza-
jące kazanie wygłosił ks.   senior
Mieczysław Białowąż.

Wartę honorową zaciągnęli harcerze

z  drużyny „Płomyki Nadziei”, którzy
wypisane na szkolnym sztandarze
wartości AK kontynuują we wspaniały
sposób w  życiu codziennym. Obo-
wiązkiem nauczycieli naszej szkoły,
noszącej od trzech lat zaszczytne imię
Żołnierzy Armii Krajowej jest przeka-

zywać krwawą historię ościsłowskiego
lasu, naszej „Małej Ojczyzny”, co czy-
nią zarówno słowem, jak i  przykładem.

W  uroczystości zorganizowanej przez
burmistrza Glinojecka Waldemara Go-
dlewskiego oraz radną i  zarazem soł-
tys Ościsłowa Bożenę Banasiak wzięli
udział liczni goście  m.in. poseł RP,

starosta i  wicestarosta Ciechanowa,
radni powiatowi i  gminni, przedstawi-
ciele służb mundurowych, kombatan-
tów, Związku Piłsudczyków, Narodo-
wego Ciechanowa oraz poczty
sztandarowe z  okolicznych szkół. Po
mszy świętej na grobach pomordowa-
nych złożono wieńce i  zapalono zni-
cze. Całość uświetniła swą obe-
cnością Orkiestra Straży Pożarnej
z  Glinojecka i  Strzegowa.

Bożena Załuska

fot. Małgorzata Żdanowska
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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

„Wieści Glinojecka”.

"Wieści Glinojecka"- pismo samorządowe
Wydawca: Urząd Miasta i   Gminy Glinojeck

Redaguje: Małgorzata Żdanowska
Łamanie i   korekta: Krystian Michał Błaszkowski

Adres redakcji: Urząd Miasta i   Gminy, ul . Płocka 1 2, 06-450 Glinojeck
tel. 23 674 00 1 7, 23 674 00 04

Druk: Drukarnia Pexet
06-400 Ciechanów, ul. Płońska 61 , tel . 502 1 1 4 41 1

Dzień Patrona w  Ościsłowie
Dzień Patrona to zawsze dla szko-
ły czas szczególny. Kilka dni temu
27 kwietnia ta wzniosła uroczystość
odbyła się w  naszej szkole. Nasz
Zespół od trzech lat nosi zaszczyt-
ne imię Żołnierzy Armii Krajowej.
Przygotowania do obchodów trwa-
ły już od kilku tygodni i   zostały
uwieńczone polową mszą św. w  Le-
sie Ościsłowskim, gdzie znajdują
się groby pomordowanych przez
Niemców żołnierzy AK oraz ludzi
chorych i   niepełnosprawnych.

Obchody rozpoczęły się konkursem
wiedzy o  działalności Polskiego
Państwa Podziemnego, działalności
AK w  okresie I I wojny światowej
i   okupacji niemieckiej oraz Żołnier-
zach Wyklętych. Do konkursu przy-
stąpiły 3 zespoły w  trzy osobowym
składzie. Po dość wyrównanej wal-
ce I   miejsce zajęła drużyna z  klasy
I   gim, I I miejsce z  klasy I I I gim, a  na
I I I uplasowała się drużyna z  klasy 6

szkoły podstawowej. Pozostal i
uczniowie ze starszych klas bardzo
wytrwale kibicowali swoim druży-
nom. Konkurs przygotowała p. K.
Ziel ińska – Mroczek.

We wszystkich klasach od najmłod-
szych do najstarszych odbyły się
także pogadanki o  działalności AK.
Potem wszyscy spotkali się na ape-
lu, który rozpoczął się od wprowa-
dzenia pocztu sztandarowego
szkoły. Następnie odbyła się uro-
czysta akademia patriotyczna boga-
ta w  treści związane z  przypadają-
cymi w  tym roku okrągłymi rocz-
nicami historycznymi pt. „ PAMIĘCI
TYCH, KTÓRZY DO NIEPODLE-
GŁEJ SZLI . . .”. Przygotowali ją

uczniowie, a  w  szczególności har-
cerze pod kierunkiem pań: B. Zału-
skiej, M. Witkowskiej i   druhny K.
Wachnik. Program wzbogacono hi-
storycznymi prezentacjami multime-
dialnymi i  modlitewnym wspomnieniem
pomordowanych, któremu towarzy-
szył dźwięk werbli podkreślający
pamięć minionych wydarzeń. W  ten
sposób wszyscy oddali hołd pole-
głym. Akademia zakończyła się uro-
czystym odśpiewaniem jednej
z  najstarszych i   najpiękniejszych
pieśni – „Roty”.

Na koniec uroczystości rozstrzy-
gnięto konkursy: plastyczny „ Moja
mała Ojczyzna” ( kl. 0 -3) i   fotogra-
ficzny „ Wiosna w  obiektywie” (kl. 4
– 6 SP i   I   – I I I Gim). Wyróżnione
osoby otrzymały dyplomy i   nagrody
w  postaci materiałów plastycznych
i   ramek do zdjęć. Na zakończenie
starsi uczniowie obejrzel i fi lm pt.
„Miasto 44”.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt,
że Szkoła Podstawowa i  Gimnazjum
im. Żołnierzy Armii Krajowej w  Ości-
słowie za priorytet stawia sobie upo-
wszechnienie wiedzy z  w/w  okresu
historycznego, gdyż obecnie poza kla-
są VI nie ma jej w  programie naucza-
nia gimnazjum. Naszym zadaniem jest
więc krzewienie wśród uczniów świa-
domości historycznej, narodowej i  pa-
triotycznej oraz kształtowanie postaw
obywatelskich opartych na warto-
ściach wypisanych na szkolnym
sztandarze BÓG – HONOR – OJ-
CZYZNA - NAUKA.

Bożena Załuska
fot. : Sebastian Rogalski

Iwona Kęsik

Licealiści na podium

W  dniu 1 6 maja 201 6 r. odbył się re-
jonowy etap XXIV Ogólnopolskich
Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK
w  Ciechanowie. Wzięło w  nim udział
7 drużyn z  Powiatu Ciechanowskie-
go (5 drużyn ze szkół ciechanow-
skich, szkoła z  Gołotczyzny oraz
drużyna z  naszego glinojeckiego li-
ceum). Mistrzostwa składały się
z  dwóch części – teoretycznej, któ-
ra obejmowała test wiedzy o  histo-
rii Czerwonego Krzyża i   prawa
humanitarnego oraz części prak-
tycznej, na którą składały się cztery
stacje pozorujące różne zdarzenia
zagrożenia życia i   zdrowia. Uczest-
nicy Mistrzostw musiel i wykazać się
znajomością zasad udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej.
Drużyna pod opieką Pana Sławomi-
ra Konstantynowicza reprezentują-
ca Liceum Ogólnokształcące im.
Władysława Stanisława Reymonta
w  Glinojecku w  składzie – Natalia

Falkowska, Natal ia Plińska, Damian
Gołębiewski (kapitan), Adrian Ma-
kowiecki, Mateusz Rawa (Mateusz
reprezentował naszą szkołę w  po-
wiatowych eliminacjach Ogólnopol-
skiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej,
w  których zajął I I I miejsce) oraz
wspomagający drużynę Przemysław
Koszczewski wykazała się najlep-
szą znajomością zasad udzielania
pierwszej pomocy i   zajęła I   miejsce.
W  związku z  tym drużyna naszego
LO reprezentowała Rejon Ciecha-
nowski PCK w  okręgowym etapie
XXIV Ogólnopolskich Mistrzostw
Pierwszej Pomocy PCK, które odby-
ły się 21 maja 201 6 r. w  Grodzisku
Mazowieckim. Nasi uczniowie zaję-
l i tam bardzo dobre VI miejsce - za
udział w  Mistrzostwach otrzymali
nagrody rzeczowe, a  szkoła dyplo-
my i   puchary.

Źródło: www.glinojeck.net

"Małe Bajanie"
06 czerwca 201 6 w  Miejsko-Gminnym
Ośrodku Kultury w  Glinojecku odbyła
się kolejna edycja konkursu teatralno-
recytatorskiego „Małe Bajanie”.

Jury w  składzie: Edyta Bojkowska-
Kolak – instruktor teatru PCKiSz
w  Ciechanowie oraz Ewa Maław-
ska  -   dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury w  Strzegowie wyłoniło lau-
reatów konkursu.

W  kategorii: sol iści-przedszkole
przyznano 6 równorzędnych wyróż-
nień. Otrzymali je: Mirel la Małecka,
Maria Rubinkowska, Antonina Przy-
bysz, Martyna Włodarska, Tymote-
usz Osiński, Ksawery Gadomski.
Wszyscy wyróżnieni reprezentowa-
l i Niepubliczne Przedszkole „Akade-
mia Małego Smerfa” w  Glinojecku

W  kategorii: zespoły-przedszkole
I   miejsce zajęli „Rozrabiaki z  jednej
paki” z  Niepublicznego Przedszkola
„Akademia Małego Smerfa” w  Glino-
jecku, a  na II miejscu uplasowały się
„Dzieciaki zwierzaki”, będące rów-
nież podopiecznymi tej placówki.

W  kategorii: sol iści klas I-I I I na po-
dium stanęli:

I   msc. Izabela Jędrzejewska –
Szkoła Podstawowa im. M. Konop-
nickiej w  Glinojecku

I   msc. Zuzanna Wiśniewska - Szko-
ła Podstawowa im. M. Konopnickiej
w  Glinojecku

I I msc. Maja Lewandowska – Szko-
ła Podstawowa im. Żołnierzy Armii
Krajowej w  Ościsłowie

I I msc. Oskar Miecznikowski - Szko-
ła Podstawowa im. M. Konopnickiej
w  Glinojecku

I I msc. Amelia Zdun - Szkoła Pod-
stawowa im. M. Konopnickiej w  Gli-
nojecku

I I I msc. Magdalena Piotrowska -
Szkoła Podstawowa im. M. Konop-
nickiej w  Glinojecku

I I I msc. Alicja Wróblewska – M-GOK
w  Glinojecku

I I I msc. Maria Sikorska – M-GOK
w  Glinojecku

W  kategorii: zespoły-kl. I -I I I pierw-
sze miejsce zajęła Grupa Teatralna
„Na OpAk” reprezentująca M-GOK
w  Glinojecku.

Nagrodami w  Konkursie były statu-
etki, dyplomy i   słodkości.

Źródło: M-GOK
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Kronika kryminalna
29 kwietnia br. o  godz. 1 9:35 w  Gli-
nojecku na ul. Spokojnej, policjanci
zatrzymali nietrzeźwego rowerzystę.
55-letni mieszkaniec Glinojecka je-
chał rowerem mając w  organizmie
0,6 promila alkoholu oraz wbrew są-
dowemu zakazowi.

30 kwietnia o  godz. 1 0:30 na drodze
krajowej nr  7 przed rondem w  miej-
scowości Dreglin doszło do zderze-
nia trzech pojazdów. 79-letni
mieszkaniec Warszawy, kierując po-
jazdem marki Ford Mondeo nie za-
chował bezpiecznej odległości od
poprzedzającego go Subaru Forester
i  najechał na jego tył a  także tył po-
jazdu Opel Mokka. Policjanci ustalili,
że w  chwili hamowania pierwszego
pojazdu ( Opla Zafiry) znajdującego
się przed rondem, kierujący znajdu-
jącego się bezpośrednio za nim Opla
Mokki zdołał wyhamować, kierujący
następnego pojazdu marki Subaru
aby uniknąć zderzenia zjechał na
prawą stronę a  kierujący Fordem 79-
latek uderzył w  tył pojazdu Subaru
i  Opel Mokka. W  zdarzeniu nikt nie
został ranny. Kierujący Fordem zo-
stał ukarany mandatem karnym.

W  niedzielę 8 maja, o  godz. 1 8:00
w  Glinojecku, 42-letni mieszkaniec
gm. Glinojeck jechał motorowerem
mając w  organizmie ponad 3 promile
alkoholu. Nietrzeźwy kierujący został
wyeliminowany z  ruchu dzięki obywa-
telskiej postawie zgłaszającego. Męż-
czyzna uniemożliwił dalszą jazdę
nietrzeźwemu kierowcy, który stwarzał
ogromne zagrożenie dla siebie oraz
innych uczestników ruchu drogowego.

Trwają czynności ciechanowskiej po-
licji w  sprawie wypadku, w  którym
ranny został 25- letni pieszy. Do zda-
rzenia doszło w  piątek, 1 3 maja
o  godz. 21 :25, na drodze krajowej
nr  60 w  pobliżu miejscowości Zalesie
w  gm. Glinojeck. Jak wynika z  usta-
leń, kierujący samochodem marki
Opel Corsa, 43- letni mieszkaniec

pow. makowskiego, uderzył w  pie-
szego, który poruszał się w  jego kie-
runku. Do zderzenia doszło na lewym
pasie jezdni. Pieszy, 25- letni miesz-
kaniec Glinojecka, upadł do przydroż-
nego rowu. Mężczyzna w  stanie
nieprzytomności został przewieziony
do szpitala w  Ciechanowie. Policjanci
wyjaśniają przyczyny oraz wszystkie
okoliczności wypadku.

1 5 maja na terenie naszego powiatu
policjanci, prowadzili akcję pod nazwą
„Prędkość”. Wzmożone działania mia-
ły na celu kontrolę przestrzegania
przez kierujących przepisów ruchu
drogowego, a  w  szczególności zwró-
cenie uwagi na przekraczających do-
zwoloną prędkość. Podczas jej trwania
ciechanowscy funkcjonariusze skon-
trolowali 72 pojazdy. Ujawnili 61 kieru-
jących, którzy poruszali się
z  niedozwolona prędkością, spośród
nich 1 osoba straciła prawo jazdy.
W  związku z  nadmiernym przekrocze-
niem prędkości 1 kierujący musiał się
czasowo pożegnać ze swoim prawem
jazdy. 23-letni kierowca Forda przekro-
czył dozwoloną prędkość o  70  km/h.
Mieszkaniec pow. pułtuskiego na dro-
dze krajowej nr  60 w  miejscowości
Gumowo pędził z  prędkością
1 20  km/h. Przypominamy, że kierowa-
nie pojazdem z  nadmierną prędkością
w  terenie zabudowanym, wiąże się
z  zatrzymaniem prawa jazdy na okres
trzech miesięcy.

9 czerwca policjanci zatrzymali kieru-
jącego, który prowadził pojazd pomi-
mo cofnięcia uprawnień oraz trzech
nietrzeźwych kierujących. Dwóch pi-
janych kierowców policjanci zatrzy-
mali w  Ciechanowie, jednego w  m.
Rumoka gm. Glinojeck. Kierowcy zo-
stali wyeliminowani z  ruchu. Prowa-
dzenie pojazdu pod wpływem
alkoholu stwarza ogromne zagroże-
nie bezpieczeństwa w  ruchu drogo-
wym zarówno dla innych uczestników
jak i  dla tego kierowcy.

podkom. Jolanta Bym

XIV Ogólnopolski Bieg Uliczny o  Puchar
Burmistrza Miasta i  Gminy Glinojeck

W  sobotę 1 8 czerwca 201 6r. już
po raz XIV odbył się „Ogólnopolski
Bieg Uliczny o  Puchar Burmistrza
Miasta i   Gminy Glinojeck".

Do biegu zgłosiło się 72 zawodni-
ków, w  tym 1 8 kobiet i   54 męż-
czyzn, którzy zmierzyl i się na
dystansie 1 0  km.

Punktualnie o  godz. 1 0.00 sygnał do
startu dał Burmistrz Miasta i  Gminy
Glinojeck – Pan Waldemar Godlewski.

Trasa biegu prowadziła z  Miejsko-
Gminnego Stadionu w  Glinojecku
przez ul. Polną, ul . Fabryczną da-
lej przez miejscowość Wkra i   po-
wrót na stadion gdzie znajdowała
się meta.

W  tym roku biegaczom dopisała
również pogoda. Nie było wielkich
upałów, dzięki czemu zwycięzca
pokonał l inię mety w  rewelacyjnym
czasie 32,40.

Główne trofea powędrowały do
triumfatorów kategorii OPEN Kobiet
i   Mężczyzn, lecz nie zapomniano
o  pozostałych biegaczach - naj-
szybszych w  swoich rocznikach.

Już po raz kolejny prowadzono
także odrębną kategorię miesz-
kańców Miasta i   Gminy Glinojeck.
Wygrał ją Fąderski Remigiusz, ko-
lejne miejsca trafiły do Gadom-
skiego Łukasza i   Nazar Tomasza.

Najwięcej szczęścia miała uczest-
niczka z  numerem 6 z  Olsztyna
pokonując trasę z  czasem 40:1 1 .

Zwycięzcami tegorocznego biegu byli:

1 ) w  kategorii OPEN Kobiet

I   miejsce: Sudzińska Mariola - Olsztyn

II miejsce: Turalska Aneta – Sierpc

III miejsce: Gawrońska Beata - Olsztyn

2) w  kategorii OPEN Mężczyzn

I  miejsce: Kamiński Artur - Płock

II miejsce: Dembowski Mariusz - Lidzbark

III miejsce: Wojtczak Paweł - Płock

Wyniki dla poszczególnych kate-
gorii wiekowych dostępne są na:
www.gl inojeck.net

Anna Pośpiech
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Zakończenie roku maturzystów
Pod koniec kwietnia kolejny rocznik gl inojeckich maturzystów uroczyście
zakończył naukę w  „Reymoncie”. Podczas uroczystości uczniom z  naj-
lepszymi wynikami w  nauce wręczono statuetki i   nagrody książkowe,
a  także nagrodzono tych, którzy pracowali w  szkolnych kołach zaintere-
sowań, reprezentowali szkołę w  różnego rodzaju konkursach, turnie-
jach, poczcie sztandarowym i  akcjach charytatywnych.

Najlepsze wyniki w  nauce uzyskali: Natal ia Falkowska i   Krzysztof Ry-
chl iński (obydwoje 4,94 i   wzorowe zachowanie), Kornel Wiśniewski
(4,88, zachowanie wzorowe), Sebastian Gosik (4,88, zachowanie do-
bre) i   El iza Knaga (4,76, zachowanie wzorowe).

Serdecznie gratulujemy!
Red

ZAKOŃCZENIE ROKU
SZKOLNEGO 2015/2016

24 czerwca 201 6 roku po raz ostatni
zabrzmiał dzwonek w  Zespole Szkół
Ogólnokształcących w  Ościsłowie .
Uroczyste zakończenie roku szkolnego
dla szkoły podstawowej rozpoczęło się
w  sali sportowej szkoły o  godzinie 9.00,
zaś dla gimnazjum o  1 1 .00 . Rozpoczę-
ły się one powitaniem wszystkich
uczniów, ich rodziców i  nauczycieli przez
Pana Dyrektora Marka Marcinkowskie-
go, a  po ceremonii wprowadzenia
sztandaru wszyscy wspólnie zaśpiewa-
li hymn państwowy .

Następnie przemówienie wygłosił Pa-
ni Dyrektor, Burmistrz Miasta i  Gminy
Glinojeck Waldemar Godlewski , ksiądz
proboszcz Janusz Rumiński oraz Prze-

wodnicząca Rady Rodziców Marta
Szerszyńska. Następnie wręczono na-
grody najlepszym uczniom oraz absol-
wentom kasy 6 i  III gimnazjum , którzy
uzyskali najwyższą średnią i  tytuł naj-
lepszego absolwenta szkoły .

W  klasie 6 byli to : Anglika Perczyńska,
Sylwia Radziejewicz oraz Bartosz
Urbański. W  gimnazjum Ilona Rudnic-
ka. Nagrody w  postaci listów gratulacyj-
nych otrzymali również rodzice tych
uczniów. Oprócz najlepszych wyników
w  nauce nagrodzone również zostały:
działania sportowe, ekologiczne, arty-
styczne , czytelnictwo, wzorową fre-
kwencje, pracę na rzecz szkoły.

Magdalena Witkowska

1 7.05.201 6 roku odbyły się w  naszej
szkole warsztaty czytelnicze dla dzieci
i  ich rodziców pod hasłem „Nasza ro-
dzina sięga po książkę dla córki i  syna”.
Wspólnie z  dziećmi i  rodzicami pani
Anna Dąmbrowska i  pani Agnieszka
Czaplicka poznały bajkę pt. „Złotowło-
sa i  trzy misie”. Na początku zajęć ro-
dzice przeczytali dzieciom bajkę
prezentując ją przy użyciu teatrzyku
Kamishibai. Następnie dzieci odpowia-
dały na pytania dotyczące treści bajki
i  porządkowały według kolejności wy-
darzeń obrazki do bajki. Rodzice w  tym
czasie zamienili się w  rolę aktorów, re-
żysera, scenografa i  przygotowali dla
swoich pociech przedstawienie na
podstawie przeczytanej bajki. Dzieci
z  wielkim zainteresowaniem i  radością
oglądały występy. Podczas występów

z  widowni co chwile dobiegały okrzyki:
„To moja mama!”, dzieci były zachwy-
cone. Po obejrzeniu z  widowni słychać
było: „Co tak krótko?”. Rodzice wyka-
zali się dużą kreatywnością, inwencja
twórczą i  chęcią do podejmowania no-
wych wyzwań. Nie jest to zadanie trud-
ne, wymaga jednak pewnych określo-
nych działań. Gdy emocje opadły, ro-
dzice wraz ze swoimi pociechami
zabrali się do wykonania w  grupach
okładki do ulubionej bajki. Na koniec
warsztatów pani dyrektor wręczyła
wszystkim dzieciom i  rodzicom pa-
miątkowe dyplomy i  drobne upominki.
Miła atmosfera, brak pośpiechu, bliski
kontakt nauczycieli z  rodzicami sprawi-
ły że wspólnie spędzone dwie godziny
minęły stanowczo za szybko…

Źródło: S.P. w  WoliMłockiej

„Nasza rodzina sięga po książkę
dla córki i  syna”

Dzień Matki

Ostatniego dnia maja w  domu kultury w  ramach obchodów Dnia Matki
z  inicjatywy Barbary Mioduszewskiej – pracownika Placówki Wsparcia
Dziennego „Promyk”, przedstawiciele miejscowych przedszkoli, szkół
z  Gl inojecka, Ościsłowa i   Woli Młockiej, sekcji M-GOK, Klubu Seniora
oraz „Promyka” przedstawil i zgromadzonej widowni uroczysty program
słowno-muzyczny na cześć wszystkich Mam.

Źródło: M-GOK

Dzień Ziemi

Wprawdzie był to piątek i   1 3. , lecz
po długiej przerwie runął przesąd
o  pechowym dniu, gdyż druga jego
część przebiegła w  bardzo przyja-
znym klimacie i   wesołym, optymi-
stycznym nastroju.

Tegoroczny Dzień Ziemi tradycyjnie
połączony z  akcją "Trzymaj formę"
także tradycyjnie obchodzil iśmy tro-
chę później ze względu na termin
egzaminu gimnazjalnego.

Pierwsza część uroczystości odbyła
się w  małym holu. Rozpoczęliśmy
przypomnieniem zagadnień związa-
nych z  koniecznością przestawiania
się na ekologiczny tryb życia, wyja-
śnil iśmy sobie, a  właściwie uczynił to
"Mały Książe" oraz jego goście, co

trzeba oraz czego nie należy czynić,
aby prowadzić zdrowy tryb życia.

Drugą część imprezy stanowiła bez-
pośrednia rywalizacja klas w  konkur-
sach ekologiczno - sprawnościowych.
Bój toczył się o  tytuł ekoklasy 201 6.

Mistrzem ekologii i   zdrowego stylu
życia, a  w  konsekwencji zdobywcą
pucharu "Ekoklasa 201 6" zostal i
uczniowie klasy I I I B.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom
oraz wszystkim uczestnikom ekolo-
gicznych zmagań, dziękujemy oso-
bom prowadzącym, członkom jury
oraz organizatorkom uroczystości:
pani Bożenie Misiurskiej, pani Moni-
ce Woźniak i   pani Beacie Małeckiej.

Źródło: www.gimglin.pl
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BYĆ HARCERZEM

O  harcerstwie, obowiązkach druży-
nowej, działalności drużyny - roz-
mowa z  Katarzyną Wachnik –
pedagogiem, nauczycielką w  Ze-
spole Szkół Ogólnokształcących
im. Żołnierzy Armii Krajowej
w  Ościsłowie, inicjatorką reakty-
wowania lokalnego ruchu harcer-
skiego, instruktorem ZHP oraz
drużynową ościsłowskiej drużyny
harcerskiej „Płomyki Nadziei”.

Od jak dawna w  Ościsłowie dzia-
łają „Płomyki Nadziei”?

Katarzyna Wachnik: Drużyna funk-
cjonuje od dwóch lat, dokładnie od
stycznia 201 4 roku.

Czy jest to dla Ciebie pierwsze tego
typu doświadczenie, czy już wcze-
śniej miałaś styczność z  ruchem har-
cerskim? W  jakich okolicznościach
doszło do utworzenia drużyny?

K.W.: Kiedyś należałam do harcer-
stwa. Później, po rozpoczęciu nauki
w  szkole średniej ta działalność zeszła

na drugi plan, a  z  czasem zanikła cał-
kowicie. Dopiero w  201 3 roku, po kon-
cercie patriotycznym w  PCKiSz w  Cie-
chanowie, podczas którego zoba-
czyłam wspaniale prezentujących się
na scenie harcerzy, wszystko wróciło.
Uzyskałam zgodę Komendanta Hufca
ZHP w  Ciechanowie na założenie
drużyny harcerskiej. Pomysł chwycił
i  pod koniec listopada miałam już po-
nad dwudziestkę chętnych dzieci.

Czy wcześniej takie tradycje były
obecne w  szkole?

K.W.: Tak, były. Odnalazłam wzmian-
ki o  tym, że harcerstwo funkcjonowało
w  Ościsłowie już w  latach siedem-
dziesiątych XX wieku, a  drużynę im.
Marii Konopnickiej prowadziła wtedy
pani Halina Kęsik. Oczywiście istniała
także bardzo prężnie działająca dru-
żyna w  Glinojecku.

Jak myślisz, co przyciągnęło dzie-
ci do harcerstwa?

K.W.: Harcerstwo to alternatywa dla
spędzania wolnego czasu przed
komputerem, czy z  telefonem w  ręku.
To organizacja, dzięki której dzieciaki
mają możliwość zaistnienia na całko-
wicie nowym gruncie. Dobrze się ba-
wią, ale też pracują, tworzą inne niż
w  szkole relacje z  innymi, dowarto-
ściowują się, współdziałają, właściwie
same budują struktury.

Na czym polega praca drużynowej?

K.W.: Wkład pracy instruktora rozpo-
czyna się od etapu motywacji poten-
cjalnych ochotników – mówi się
o  zbiórkach, wyjazdach, metodyce

harcerskiej, ale również podkreśla się
obowiązki harcerza. Moja rola polega
na tym, by spędzać z  harcerzami
czas i  pomóc im ten czas organizo-
wać oraz przekazać im swoją wiedzę
– powiedzieć skąd wzięło się harcer-
stwo i  na czym ono polega. Nie jest to
z  pewnością zadanie na chwilę,
a  długoterminowy proces, wielka od-
powiedzialność za grupę, nienormo-
wany czas pracy, bo trzeba w  życiu
zorganizować się tak, by starczyło
czasu na obowiązki zawodowe i  ro-
dzinę, ale także wziąć pod uwagę
zbiórki, wyjazdy, zimowiska, obozy. To
wszystko trzeba dobrze zaplanować,
a  nie jest to wcale takie łatwe. Ja na
szczęście mam wsparcie w  rodzinie,
bo zarówno mąż, jak i  dzieci rozumie-
ją to, co robię. Zresztą moja córka
również jest harcerką. Jestem bardzo
dumna ze swoich harcerzy i  uwiel-
biam spędzać z  nimi czas. Uczymy
się od siebie nawzajem.

Jak bycie harcerzem zmienia dzie-
ci, ich podejście do szkoły, przy-
jaźni, życia?

K.W.: Bardzo je zmienia. Mam przy-
kłady dzieci, które z  zamkniętych
w  sobie, cichych, z  trudnościami
w  nawiązywaniu jakichkolwiek kon-
taktów, z  upływem czasu stały się
odważne, otwarte, przebojowe, chęt-
ne do publicznych wystąpień. Często
harcerstwo przekłada się również na
wyniki w  nauce, bo dziecko pewne
siebie, świadome swoich możliwości
chętniej się uczy, zabiera głos, jest
ciekawsze świata.

Czego uczy harcerstwo?

K.W.: Przede wszystkim szacunku do
siebie i  innych, do munduru, symboli
narodowych, uczy wartości patrio-
tycznych, postępowania zgodnie
z  przyrzeczeniem, w  którym harcerz
deklaruję swoją służbę Bogu i  Oj-
czyźnie oraz życia według harcer-
skiego prawa.

O  czym mówi to prawo?

K.W.: Prawo harcerskie to zbiór 1 0
ważnych drogowskazów dla harce-
rza, to nic innego jak jego dekalog.

1. Harcerz sumiennie spełnia swoje

obowiązki wynikające z  Przyrzecze-

nia Harcerskiego.

2. Na słowie harcerza polegaj jak

na Zawiszy.

3. Harcerz jest pożyteczny i  niesie po-

moc bliźnim.

4. Harcerz w  każdym widzi bliźnie-

go, a  za brata uważa każdego in-

nego harcerza.

5. Harcerz postępuje po rycersku.

6. Harcerz miłuje przyrodę i  stara

się ją poznać.

7. Harcerz jest karny i  posłuszny rodzi-

com oraz wszystkim swoim przełożonym.

8 Harcerz jest zawsze pogodny.

9. Harcerz jest oszczędny i  ofiarny.

10. Harcerz jest czystyw  myśli, mowie

i  uczynkach, nie pali tytoniu i  nie pije

napojówalkoholowych.

Kiedy organizowany jest nabór
do drużyny?

K.W.: Na początku roku szkolnego.
Przyjmujemy dzieci, które ukończyły
1 0 lat, czyli uczniów od IV klasy szko-
ły podstawowej wzwyż.

Kto odpowiada za umunduro-
wanie dzieci?

K.W.: Niestety, rodzice. Mamy co
prawda kilka pasów i  beretów ufundo-
wanych na początku naszej działal-
ności przez Radę Rodziców, ale
generalnie koszt umundurowania
spada na rodziców. Koszt ten niestety
nie jest mały.

Jakie są najbliższe plany Płomyków?

K.W.: Przede wszystkim obchody 1 00-
lecia Harcerstwa Polskiego w  Ciecha-
nowie, zaś w  połowie czerwca planu-
jemy ognisko harcerskie na zakoń-
czenie roku. W  lipcu wyjeżdżamy na
obóz w  Bieszczady, a  na początku
września weźmiemy udział w  Dniach
Chorągwi Mazowieckiej organizowa-
nych w  Ciechanowie.

A  jakie są Twoje plany, marzenia
lub oczekiwania odnośnie drużyny?

K.W.: Żeby drużyna działała jak
najdłużej i   była jak najl iczniejsza.
Mam też inne, całkowicie przy-
ziemne marzenie, by na harcer-
stwo znalazły się pieniądze, czy
to w  ramach jakieś dotacji, dofi-
nansowania, czy z  rąk potencjal-
nego darczyńcy. Moim marzeniem
jest, by dzięki tym pieniądzom
każde z  dzieci mogło mieć mun-
dur, bez obciążania kosztami jego
rodziców, by mogło pojechać na
obóz nie martwiąc się, czy go na
niego stać. Chciałabym, żeby ta
bariera finansowa, przez którą
wielu młodych ludzi nie zapisuje
się do drużyny, przestała mieć
znaczenie i   zniknęła na zawsze.

Niech to marzenie jak najszybciej
się spełni.

Rozmawiała Małgorzata Żdanowska
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Teatr Amatorski
w  kolejnej odsłonie

W  czwartek 9 czerwca oraz dzień
później Teatr Amatorski z  Gl ino-
jecka przedstawił widzom kolejną
w  swoim dorobku sztukę teatralną.
Tym razem była to adaptacja ko-
medii Aleksandra Fredry „Gwałtu,
co się dzieje”.

Akcja spektaklu rozgrywa się
w  Osieku, gdzie kobiety przejęły
władzę nad miastem, zmuszając
mężczyzn do zajmowania się przy-
należnymi w  ówczesnych czasach
obowiązkami kobiet. Pewnie nic
nie stanęłoby na przeszkodzie, by
taki porządek rzeczy utrzymywany
był po wieki wieków, gdyby nie Do-
ręba, który zakochany w  młodziut-
kiej Kasi, nie wyobrażając sobie
życia u   jej boku na ustalonych
przez panie zasadach, postanawia
sprawić, by wszystko wróciło do
normy. W  tych poczynaniach dziel-
nie towarzyszy mu Makary. Do
buntowników po cichu dołączają
inni mężczyźni, za wyjątkiem Fil ipa
Grzechotki, który lojalnie i   służal-
czo donosi piastującym urzędy da-
mom o  zamiarach kolegów.

Dochodzi z  tego powodu do wielu
perypetii, a  gdy wszystko zdaje się
wskazywać na to, że w  Osieku nig-
dy nie zapanuje wymarzony przez
męską część społeczności ład po-
jawia się niejaki Dyzma Bekiesz,

który po przyniesieniu wiadomości
o  rychłej napaści wroga na miasto
stara się zmobilizować panie do je-
go obrony, czym wywołuje wśród
płci pięknej panikę i   popłoch.

Koniec końców – panie w  obl iczu
zbliżającej się wojny rezygnują
z  „męskich” przywilejów z  powro-
tem przywdziewając spódnice,
Doręba żeni się z  Kasią, a  miasto
ku uciesze panów wraca do cza-
sów sprzed damskiej rewolucji.

Obsada:

Jan Kanty Doręba – Norbert Hefczyc,

Kasia – Aneta Betlewicz,

Urszula – Katarzyna Wiśniewska,

Tobiasz – Marcin Nowakowski,

Makary – Wojciech Bruździński,

Barbara – Marcelina Wiśniewska,

Kasper –Kornel Wiśniewski,

Dyzma Bekiesz – Marek Marcinkowski,

Agata – Agnieszka Muchyńska,

Błażej – Dariusz Lewandowski,

Filip Grzechotka – Piotr Wróblewski,

hufiec kobiet – Eliza Knaga i   Jo-

lanta Jasińska.

Obsługa techniczna - Piotr Bielski
i   Krystian Błaszkowski.

„Historia Pandory”,
czyli miłe złego początki

W  czwartek 1 9 maja br. prowadzona
przez Małgorzatę Żdanowską starsza
Grupa Teatralna „Na OpAk” przedsta-
wiła widzom kolejne w  historii sekcji
przedstawienie, tym razem nawiązu-
jące do greckiego mitu o  Pandorze.
Pomysłodawcami scenariusza byli
występujący w  spektaklu przedstawi-
ciele starszych klas szkoły podstawo-
wej i  gimnazjum, będący jednocześnie
uczestnikami grupy teatralnej.

Akcja sztuki rozgrywa się na współ-
czesnym Olimpie, gdzie bogowie po-
mimo tradycyjnych strojów i  atrybutów
posiadają smartfony, doskonale orien-
tują się w  social mediach, a  także ro-
bią zakupy na wyprzedażach w  cen-
trach handlowych. I   nic nie mąciłoby
luksusu ich życia, gdyby zagniewany
na Prometeusza i  całą ludzkość Zeus
nie wprowadził w  czyn swego chytre-
go planu i  nie zlecił Hadesowi pośred-
niczenia w  sprowadzeniu na ziemię
Pandory, która docelowo miała być
karą dla wszystkich ludzi. Po krótkich
negocjacjach Hades zgadza się pod-
jąć wyzwanie i  w  niedługim czasie
przedstawia Zeusowi Pandorę oraz
w  darze od wykonawcy daje mu ta-
jemniczą puszkę.

Olśniony urodą dziewczyny Zeus pro-
si Afrodytę i  Atenę o  przeprowadzenie
szybkiego kursu dobrych manier, oby-
cia w  towarzystwie i  różnego rodzaju
prac domowych, po którym Pandora
zyskuje nie tylko wiedzę o  świecie lu-
dzi, ale przede wszystkim niebywałą
pewność siebie, którą bez skrupułów
wykorzystuje do rozkochania w  sobie
Prometeusza. Jednak on, mający na
głowie całą ludzkość i  jej problemy, po-
zostaje nieczuły na komplementy Pan-
dory, proponując jej innego, godnego

jej ręki kandydata – Epimeteusza.

Kiedy bieg wydarzeń zdaje się zbliżać
do szczęśliwego zakończenia, Hera za-
ciekawiona stojącą na stole metalową
puszką postanawia sprawdzić jej za-
wartość. Gdy puszkę wreszcie udaje się
otworzyć okazuje się, że na jej dnie czai
się najprawdziwsza katastrofa…

Bardzo cieszymy się, że sztuka spo-
tkała się z  niezwykle ciepłym przyję-
ciem widowni, a  młodym aktorom
gratulujemy dobrego występu!! ! !

Obsada:

Zeus – Kuba Łasiński

Hades – Kuba Kaniecki

Hera – Oliwia Jasińska

Afrodyta – Amelia Szymańska

Atena – Nadia Rzemieniewska

Pandora – Liwia Wasilewska

Prometeusz – Sebastian Rychleński

Nimfy – Julia Zmysłowska,

Wiktoria Wiśniewska,

Julia Wiśniewska

Duchy – Julia Lewandowska,

Klaudia Teodorska,

Wiktoria Wiśniewska

Głos z  offu – Julia Wiśniewska

Charakteryzacja – Anna Wasilewska

Część kostiumów – Jolanta Jasińska

Oświetlenie – Piotr Bielski

Realizacja dźwięku – Krystian
Błaszkowski

Zdjęcia – Cezary Rzemieniewski
Scenariusz i   reżyseria – Małgo-
rzata Żdanowska

Źródło: M-GOK
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Rodzice – dzieciom
Spektakle przygotowywane przez
Przedszkole Niepubliczne „Akade-
mia Małego Smerfa” stają się już
pewną tradycją.
Dnia 3 czerwca o  godz. 9:00 na
deskach M-GOK w  Glinojecku od-
było się niezwykłe przedstawienie
w  ramach akcji: Rodzice Dzie-
ciom pt. „Zło wszędzie czai się”.
Teatrzyk przygotowany był z  okazji
Dnia Dziecka. Na sztukę zapro-
szono zarówno dzieci uczęszcza-
jące do Akademii Małego Smerfa,
jak również z  klas 1 -3 Szkoły Pod-
stawowej w  Glinojecku.

Po reakcji widzów, można śmiało
stwierdzić, że z  zapartym tchem
i  z  niecierpliwością oczekiwano ko-
lejnych zwrotów akcji. Najmłodsi
mieli możliwość czynnego uczest-
nictwa w  przedstawieniu poprzez
rozmowę z  aktorami, którzy wyjątko-
wo i  oryginalnie wcielili się w  swoje
role. Całość teatrzyku dopełniały
stroje oraz scenografia wykonana
przez nauczycielki AMS.
Tematem sztuki była historia mó-
wiąca o  tym, że nie wolno ufać ob-
cym spotkanym na swej drodze.

Źródło: Akademia Małego Smerfa

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
w  Glinojecku na spotkanie autorskie
z  Jerzym Kostowskim, autorem książki
„Przywilej wyboru” w  dniu 27 kwietnia
b.r. zaprosiła młodzież licealną oraz
gimnazjalną z  miejscowych szkół.

Jerzy Kostowski, z  zawodu inżynier
chemik, jest wybitnym, inspirującym
mówcą oraz członkiem i  założycielem
warszawskiej grupy Toastmasters Le-
aders. Autor książki pt. „Przywilej wy-
boru - jak żyć twórczo i  szczęśliwie,
wykorzystując swoje talenty", w  której
głęboko i  precyzyjnie analizuje ważne
sfery życia każdego człowieka, zachę-
cał młodzież do zainteresowania się
posiadanymi talentami (wg. teorii opra-

cowanej przez M. Buckinghama
i  D.   O.   Cliftona), które pomagają osią-
gnąć to, co inni sobie będą umieli tylko
wymarzyć. Przekonywał uczniów, aby
umiejętnie wykorzystali posiadane
zdolności do urzeczywistnienia swoich
najpiękniejszych marzeń. Barwnie
opowiadał o  zaczerpniętych z  życia
doświadczeniach osobistych, inspira-
cjach i  tematach, które przekładały się
na treści poruszane w  książce.

Przedstawił również swoje zaintereso-
wania psychologiczne, które spowodo-
wały, że przezwyciężył wreszcie
własne poczucie niskiej wartości (któ-
re według autora może mieć podłoże
rodzinne). Zachęcał młodzież do zada-
wania pytań i  szukania na nie odpowie-
dzi, mówił, że jeśli lepiej zrozumieją
siebie, to ich wpływ na innych ludzi bę-
dzie o  wiele większy, a  tym samym ich
życie stanie się o  wiele bardziej warto-
ściowe, o  ile zachowają swoją osobo-
wość i  nie będą naśladować kogoś

Spotkanie autorskie
z  Jerzym Kostowskim

innego. Ważne, aby akceptować siebie
takim, jakim się jest, doceniać swoją
wartość, spełniać i  mieć marzenia oraz
cel w  życiu, obserwować innych ludzi
i  uczyć się na ich błędach.

Jedna z  uczennic licealnych podczas
spotkania zapytała autora: czy człowiek
jest w  stanie dojrzeć do takiego wieku,
w  którym nie będzie popełniał błędów?
Autor odpowiedział, że popełniane błę-
dów należy do natury ludzkiej i  nie ma
wieku, w  którym tego unikniemy, ale
ważne jest przy tym aby nie popełniać
ciągle tych samych błędów i  wyciągnąć
naukę na przyszłość.

Gość wszystkim życzył sukcesów, za-

dowolenia i  radości z  życia, którego
twórcami jesteśmy sami. Zachęcał do
wykorzystania potencjału glinojeckich
szkół, a  w  szczególności miejscowego
liceum, gdzie w  działaniach szkoły
uwzględnione są możliwości i  potrzeby
środowiska tj. powołanie wielozadanio-
wej Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

O  autorze:

Jerzy Kostowski – absolwent Wydzia-
łu Inżynierii Chemicznej i  Procesowej
Politechniki Warszawskiej. Przepraco-
wał 30 lat w  swoim zawodzie,   m.in.
w  Instytucie Chemii Przemysłowej
i  spółce Nafta Polska S.A. Działał  m.in.
w  Akademickim Związku Sportowym,
kurator sądu wojewódzkiego w  Warsza-
wie. Jeden z  założycieli i  były prezes
Stowarzyszenia „Nasze Łomianki”,
a  także członek – założyciel klubu To-
astmasters Leaders w  Warszawie. Eks-
pert od pokonywania niskiej samooceny
i  mówca inspirująco-motywacyjny.

Urszula Wróblewska

Archeolog potrafi zainteresować
dzieci…

6 czerwca 201 6 roku w  Miejsko-
Gminnej Bibliotece Publicznej w  Gli-
nojecku odbyła się lekcja biblioteczna
poświęcona pracy archeologa. W  za-
jęciach udział brała grupa 20 dzieci
z  klasy III c Szkoły Podstawowej
w  Glinojecku wraz z  wychowawczynią
Bożeną Nowakowską. Gościem spe-
cjalnym była Agata Byszewska –
miejscowa archeolog, pracująca
w  Narodowym Instytucie Dziedzictwa
w  Warszawie, od której dzieci dowie-
działy się czym jest archeologia i  na
czym polega praca archeologa.

Agata Byszewska za pomocą prezen-
tacji multimedialnej przedstawiła
uczniom podział pradziejów człowie-
ka na trzy epoki: kamienia, brązu i  że-
laza, a  także pokazała służące
ludziom w  tamtych czasach przedmio-
ty,   m.in. nóż i  strzałę wykonane z  ka-
mienia oraz naczynie z  wypalanej
gliny. Dzieci z  ogromnym zaintereso-

waniem przyglądały się im, a  także
kosztowały jabłek krojonych najpraw-
dziwszym, krzemiennym nożem.

Kolejnym punktem spotkania były gro-
dziska archeologiczne na Mazow-
szu  m.in. na terenach lokalnych  m.in.
w  Starym Garwarzu, ale również
w  Ciechanowie, Płońsku, czy Grudu-
sku. Archeolog zaznaczyła, że jedny-
mi z  najważniejszych stanowisk arche-
ologicznych są te o  własnej formie
krajobrazowej, czyli kurhany i  kopce
ziemne, wały podłużne, grodziska, za-
mczyska oraz kościeliska.

Uczniowie aktywnie uczestniczyli
w  lekcji i   zadawali pytania, na które
gość wyczerpująco odpowiadał, a  sa-
mo spotkanie upłynęło w  miłej atmos-
ferze.

Urszula Wróblewska – kierownik
MGBP w  Glinojecku

(tekst skrócony przez Redakcję)

1 8 czerwca na stadionie w  Glino-
jecku od  godz. 1 5.00 zaczęli gro-
madzić się pierwsi motocykliści,
aby wziąć udział w  tradycyjnym
już spotkaniu motocyklowym orga-
nizowanym przez Grupę Motocy-
klową „ Freewind” Glinojeck już po
raz trzeci. Słoneczna pogoda oraz
równolegle odbywający się w  tym
samym czasie festyn „Wianki”
gwarantowały wysoką frekwencję
wśród miłośników jednośladów.

O  godz. 1 6.30 w  asyście policji
oraz drużyn OSP Szyjki i   OSP Gli-
nojeck korowód motocykli parad-

nie wyruszył ze stadionu pod
przewodnictwem pieczołowicie
odrestaurowanego, lśniącego ci-
troena, będącego własnością jed-
nego z  organizatorów. Dodatkową
atrakcją dla uczestników Wianków
był pokaz starych motocykli, które
z  każdym rokiem spotkać można
coraz rzadziej.

I I I Spotkanie Motocyklowe prze-
biegło w  miłej atmosferze i   stało
się niewątpl iwą inspiracją na przy-
szły rok.

Mariusz Jasiński

FREEWIND PO RAZ TRZECI
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W  piątek 20 maja br. w  ramach ogólnokrajowej, promującej sport akcji po-
nad 200 ochotników z  terenu naszej gminy wzięło udział w  ulicznym biegu.
Byli to przede wszystkim uczniowie szkół oraz dorośli.

Wszystkim uczestnikom biegu serdecznie gratulujemy! ! !

Źródło: M-GOK

12. WEEKEND POLSKA BIEGA

O  Puchary Burmistrza

Dnia 20.06.201 6 roku na Hali Sportowej w  Glinojecku odbył się turniej w  piłkę ko-
szykową dziewcząt ze szkoły podstawowej o  Puchar Burmistrza Miasta i  Gminy Gli-
nojeck . Pierwsze miejsce zajęła drużyna Czarne Arielki pokonując wszystkie swoje
przeciwniczki, drugie miejsce przypadło Drużynie Actimela , a  trzecie drużynie Bo
jak nie my to kto. Zwycięstwom gratulujemy i  zapraszamy za rok.

W  tym samym dniu odbył się turniej w  piłkę nożną chłopców szkół podstawowych
o  Puchar Burmistrza Miasta i  Gminy Glinojeck. Pierwsze miejsce wywalczyła druży-
na Szybcy i  Wściekli, drugie miejsce przypadło drużynie Kryształowców , trzecie miej-
sce wywalczyła drużyna Polona i  czwarte FC Krupnik.

Justyna Szymańska

Dnia 01 .06.201 6 roku na Orliku w  Glinojecku odbył się dzień sportu dla
klas I I i   I I I szkoły podstawowej im. Marii Konopnickiej w  Glinojecku.
Animatorzy z  naszego orl ika przygotowali ciekawe gry i   zabawy ruchowe.

Źródło: Szkoła Podstawowa w  Glinojecku

DZIEŃ SPORTU

Bardzo udanie kontynuują rozgrywki turnieju piłki nożnej Coca-Cola Cup reprezen-
tanci naszego Gimnazjum. Po marcowym zwycięstwie w  I   etapie turnieju rozgry-
wanym w  Ciechanowie (relacja na stronie szkolnej), w  kolejnych dwóch etapach,
których byliśmy gospodarzami zawodnicy z  Glinojecka wygrali rywalizację i  będąc
w  czwórce najlepszych drużyn w  województwie uzyskali awans do Finału Makro-
regionalnego. W  turnieju finałowym, który zostanie rozegrany 29 maja na stadio-
nie warszawskiej Agrykoli weźmie udział łącznie 1 6 najlepszych drużyn
z  województw: mazowieckiego, kujawsko – pomorskiego, podlaskiego i  warmińsko
- mazurskiego. Województwo mazowieckie będzie reprezentowane przez cztery
najlepsze drużyny, które zwycięsko przebrnęły przez 3 etapy eliminacji: Gimnazjum
Nr 1 Glinojeck, Gimnazjum Nr 48 Warszawa, Publiczne Gimnazjum – Zespół Szkół
Gończyce oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących z  Oddziałami Sportowymi Nr 4
Radom. Wartym podkreślenia jest fakt, że do tegorocznych rozgrywek w  wojewódz-
twie mazowieckim przystąpiło aż 229 zespołów męskich.

Wyniki uzyskane przez drużynę Gimnazjum Nr 1 Glinojeck w  II etapie turnieju:

Gimnazjum Nr 1 Glinojeck – Samorządowe Gimnazjum Lutocin 3:2

Gimnazjum Nr 1 Glinojeck – Gimnazjum Nr 1 Żuromin 4:0

Gimnazjum Nr 1 Glinojeck – Zespół Szkół Siemiątkowo 5:1

Wyniki uzyskane przez drużynę Gimnazjum Nr 1 Glinojeck w  III etapie turnieju

Gimnazjum Nr 1 Glinojeck – Zespół Szkół Płoniawy-Bramura 4:2

Gimnazjum Nr 1 Glinojeck – Publiczne Gimnazjum Kadzidło 1 :1

Gimnazjum Nr 1 Glinojeck – Gimnazjum Nr 1 Gostynin 5:1

Skład drużyny: Damian Michalski, Mateusz Zieliński, Mikołaj Grabowicz, Mateusz
Sitek, Jakub Mikołajewski, Radosław Prusakiewicz, Łukasz Knaga, Kacper Winiec-
ki, Hubert Walczak, Dominik Szczypiński. Fotka drużyny - poniżej.

Marek Mikołajewski

Awans piłkarzy do Finału
Makroregionalnego Coca-Cola Cup 2016
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WIANKI 2016

Natalia Piotrowska Exaited

Teatr Ognia "Widmo" Quest




