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GAZYFIKACJA
W  GMINIE
GLINOJECK

Spółka UNIMOT SYSTEM Sp.
z  o.o.   zajmuje się rozwojem i  budową
sieci dystrybucji gazu ziemnego. Ak-
tualne działania spółki koncentrują się
na obszarze województwa mazowiec-
kiego, gdzie na terenie kilku powiatów
powstała sieć gazowa o  długości po-
nad 1 20  km, która dostarcza błękitne
paliwo do gospodarstw domowych,
budynków administracji publicznej
oraz szeroko rozumianego biznesu.

Więcej na str.   2

WYBORY JUŻ W  CZERWCU
W  dniu 28 kwietnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i   Administracji
opublikowało projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w  sprawie
przedterminowych wyborów burmistrza Glinojecka. Jeśl i projekt doku-
mentu w  ciągu kilku najbl iższych dni zostanie zatwierdzony przez sto-
sowne instytucje, wybory odbędą się za około miesiąc, tj. w  niedzielę 1 1
czerwca br.

Więcej na str.   2

Ościsłowo na
podium

W  Lidzbarku, 7.kwietnia odbyła
się piąta edycja Wystawy Wielka-
nocnej, której organizatorem jest
ciechanowskie Stowarzyszenie
Społecznej Samopomocy – Lokal-
na Grupa Działania.

Więcej na str.   5
Młodzi literaci z  ZSO

w  Ościsłowie
Uczniowie szkoły podstawowej
i   gimnazjum w  Ościsłowie wzięl i
udział w  powiatowym konkursie
Wydajemy własną książkę zorga-
nizowanym przez Bibl iotekę Peda-
gogiczną w  Ciechanowie.

Cele konkursu to kształtowanie
kultury czytelniczej, pobudzanie
wrażliwości dzieci oraz zachęcanie
do podejmowania prób samodziel-
nej twórczości.

Więcej na str. 6

By nigdy nie zapomnieć

29 kwietnia w  lesie ościsłowskim odprawiona została msza święta w  in-
tencji pomordowanych przez hitlerowców przedstawicieli inteligencji i   du-
chowieństwa oraz chorych, starszych i  niepełnosprawnych mieszkańców
powiatu ciechanowskiego. Szacuje się, że podczas masowych egzekucji
w  latach 1 939-1 940 życie straciło około 1 700 osób.

Więcej na str. 3

Tuż przed majówką, 28 kwietnia,
dwunastu uczniów klasy matural-
nej uroczyście ukończyło gl inojec-
kie l iceum. Przed nimi „tylko” lub
„aż” egzamin dojrzałości, a  potem
kolejny etap nauki – studia.

Więcej na str.   6

Powodzenia na
maturze

Ćw i c z e n i a
s t r a ż a ck i e
w C uk rown i

Wokalnie
uzdolnieni

8 marca odbyła się I I edycja konkur-
su wokalnego ŚPIEWAĆ KAŻDY
MOŻE zorganizowanego dla
uczniów z  klas IV-VI . Do konkursu
zgłosiło się 1 1 sol istów oraz 7 ze-
społów. Jury w  składzie p. M. Ru-
binkowska, p. M. Tybuszewska, p.
M. Pietrzak, p. A. Podlecka, p. M.
Jędrzejewska uważnie przysłuchi-
wało się wykonaniom młodych wo-
kalistów. Ocenie podlegała
intonacja, dykcja, dobór repertuaru
oraz ogólny wyraz artystyczny.
Poziom artystów z roku na rok jest
coraz wyższy, ale ostatecznie udało
się wyłonić zwycięzców.

Więcej na str.   10

W dniu 27 kwietnia 201 7 roku
jednostki OSP z terenu naszej
gminy (Szyjki, Malużyn, Ościsłowo
i Glinojeck) oraz strażacy z KP
PSP w Ciechanowie uczestniczyły
w ćwiczeniach z ratownictwa
wysokościowego.

Więcej na str. 5

Przekazanie wozu
strażackiego

Sobota 1 kwietnia 201 7 roku był to
bardzo znaczący dzień w funkcjo-
nowaniu Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Szyjkach, w pogodne
słoneczne przedpołudnie jednost-
ka pozyskała drugi samochód ra-
towniczo- gaśniczy.

Więcej na str. 5

Nareszcie nadeszła wiosna!! !

Wiosna od dawien dawna jest chwilą, na którą czekamy przez całą
długą zimę. Pierwszy dzień astronomicznej wiosny to zapowiedź
cieplejszych dni. Przyroda budzi się do życia, drzewa pokrywają się
pąkami, l istkami i kwiatami, ptaki wracają z ciepłych krajów, wszystko
rozkwita.

Więcje na str. 10 i 12
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Wybory j u ż w cz e rwcu
W  dniu 28 kwietnia Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych i   Administra-
cji opublikowało projekt rozporzą-
dzenia Prezesa Rady Ministrów
w  sprawie przedterminowych wybo-
rów burmistrza Glinojecka. Jeśl i
projekt dokumentu w  ciągu kilku
najbl iższych dni zatwierdzony zosta-
nie przez stosowne instytucje, wy-
bory odbędą się za około miesiąc,
tj. w  niedzielę 1 1 czerwca br.

Przedterminowe wybory uzasadnia
wygaśnięcie mandatu burmistrza na
skutek utraty jego prawa wybieral-
ności, spowodowanego prawomoc-
nym wyrokiem skazującym. Mandat
wygaszony został przez komisarza
wyborczego w  połowie l istopada
ubiegłego roku, jednak jego posta-
nowienie wieloletni włodarz Glino-
jecka zaskarżył i   dopiero w  kwietniu
br. Wojewódzki Sąd Administracyj-
ny w  Warszawie prawomocnym wy-
rokiem tę skargę oddalił. Zbiegło się
to w  czasie z  oddaleniem przez Na-

czelny Sąd Administracyjny skargi
kasacyjnej na postanowienie komi-
sarza wyborczego wniesionej do
NSA w  grudniu 201 6 przez prze-
wodniczącego Rady Miejskiej –
Grzegorza Sikorskiego. Wobec po-
wyższych faktów ogłoszenie wybo-
rów stało się zarówno formalnością,
jak i   koniecznością.

Według zamieszczonego w  projek-
cie kalendarza wyborczego z  dniem
1 7 maja upłynie termin zawiado-
mień o  utworzeniu komitetów wy-
borczych. Nieoficjalnie mówi się
o  co najmniej pięciu kandydatach
ubiegających się o  prestiżowe sta-
nowisko burmistrza Glinojecka. Są
to ludzie w  większości związani
z  lokalną społecznością, admini-
stracją i   samorządem. Do czasu
rozstrzygnięcia wyborów gminą za-
rządzał będzie komisarz powołany
przez premier Beatę Szydło.

Red

Gazyfikacja w gminie Glinojeck
Spółka UNIMOT SYSTEM Sp.
z  o.o.   zajmuje się rozwojem i   budo-
wą sieci dystrybucji gazu ziemnego.
Aktualne działania spółki koncen-
trują się na obszarze województwa
mazowieckiego, gdzie na terenie
kilku powiatów powstała sieć gazo-
wa o  długości ponad 1 20  km, która
dostarcza błękitne paliwo do go-
spodarstw domowych, budynków
administracji publicznej oraz szero-
ko rozumianego biznesu.

Zgodnie z  podpisanym listem inten-
cyjnym z  dnia 1 2 stycznia 201 6 roku
pomiędzy Miastem i   Gminą Glino-
jeck, reprezentowanym przez Bur-
mistrza Waldemara Godlewskiego
a  Spółką Unimot System Sp.
z  o.o.   ustalono wspólnie, że obydwie
strony wyrażają wolę współpracy
w  ramach projektu gazyfikacji Mia-
sta i   Gminy Glinojeck, w  tym podłą-
czenia budynków użyteczności
publicznej oraz zainteresowanych
mieszkańców okolicznych miejsco-
wości, tj. Dregl in, Kondrajec Pański,
Kondrajec Szlachecki, Zygmuntowo.
Obydwie strony zobowiązują się do
współpracy w  zakresie podłączenia
budynków należących do Miasta do
sieci gazowej poprzez  m. in. wybu-
dowanie przez Przedsiębiorstwo
Energetyczne niezbędnej do tego
infrastruktury gazowej.

Ideą programu gazyfikacji Gminy
Glinojeck jest budowa sieci gazo-
wej w  miejscowości Glinojeck.
Gaz ziemny wysokometanowy
(grupa-E) będzie dostarczany
z  Systemu Krajowego wybudowa-
ną siecią gazową średniego ci-
śnienia i   przesyłany do sieci
rozdzielczej poprowadzonej po
miejscowości Glinojeck. Realiza-
cję projektu gazyfikacji planuje się
wykonywać etapowo w  okresie od
kwietnia 201 7 r. do grudnia 201 8 r.

Podkreślenia wymaga fakt, iż re-
al izacja gazyfikacji jest uzależnio-

na wyłącznie od zainteresowania
odbiorców danego rejonu miasta
potwierdzonego podpisanymi
umowami. Planowany zakres in-
westycji obejmuje dostawę gazu
ziemnego dla wszystkich poten-
cjalnych odbiorców.

Zgodnie z  ustaleniami, w  dniu
31 .03.201 7 r. odbyło się spotkanie
w  Miejsko-Gminnym Ośrodku Kul-
tury. Tematem spotkania było za-
poznanie mieszkańców
z  projektem gazyfikacji gminy Gli-
nojeck. Przybyli mieszkańcy uzy-
skali stosowne informacje jak
zostać odbiorcą błękitnego paliwa
oraz informacje na temat wszel-
kich kosztów z  tym związanych.

Następnym krokiem Przedsiębior-
stwa Energetycznego było otwarcie
Pogotowia Gazowego w  budynku
Urzędu Miasta (sala konferencyjna)
w  celu podpisywania stosownych
umów i  wniosków z  zainteresowany-
mi podmiotami gospodarczymi oraz
mieszkańcami indywidualnymi. Biu-
ro pracuje w  każdą środę i  czwartek
w  godzinach od 8:00-1 6:00. W  biu-
rze można uzyskać wszelkie infor-
macje na temat budowy sieci
gazowej w  Glinojecku, w  tym:

– zalety płynące z  ogrzewania ga-

zem ziemnym

– relacje cenowe między gazem

ziemnym a  innymi mediami

– warunki przyłączenia do sieci gazowej

– koszt założenia instalacji gazowej

– możliwość podpisania kompletu

umów dla odbiorców indywidualnych.

Dzięki uprzejmości włodarzy miasta
na stronie internetowej zostały za-
mieszczone dokumenty, umowy oraz
wnioski, które należy złożyć aby stać
się odbiorcą gazu ziemnego.

Adrian Kaczkowski

OZNAKUJ SWÓJ ROWER
Komenda Powiatowa Policji
w  Ciechanowie zachęca wszyst-
kich właściciel i jednośladów do
znakowania rowerów. Procedura
polega na wygrawerowaniu spe-
cjalnym przyrządem typu „engra-
wer”, oznaczenia oraz wydaniu
właścicielowi tzw. „dowodu reje-
stracyjnego” jako poświadczenia
rejestracji pojazdu w  bazie danych
Policji. Pol icjanci znakują rowery
w  każdy czwartek w  godz. 1 0-1 4
w  ciechanowskiej komendzie.

Oznaczenie roweru zostaje nanie-
sione na ramie roweru w  widocz-
nym miejscu. Podczas znako-
wania wypełniana jest karta iden-

tyfikacyjna, która jest przechowy-
wana w  jednostce. Właściciel ro-
weru otrzymuje dowód identy-
fikacyjny. Znakowanie jest bez-
płatne. Aby oznakować rower
wystarczy mieć przy sobie doku-
ment tożsamości. Jeżeli posiada-
my kartę gwarancyjną od roweru,
również prosimy o  jej zabranie ze
sobą. Policja będzie dysponować
bazą zawierającą dane osób, któ-
re zdecydowały się oznakować
swoje rowery. Dzięki temu w  przy-
padku ich ewentualnej kradzieży
i   późniejszego odzyskania, możli-
wa będzie błyskawiczna identyfi-
kacja właściciela.

podkom. Jolanta Bym

Ekolog ia na weso ło
27 kwietnia 201 7 roku 350 młodych
widzów na zaproszenie Urzędu
Miasta i   Gminy Glinojeck zawitało
do domu kultury w  Glinojecku.
O  godzinie 1 0 rozpoczęła się
wspaniała, godzinna lekcja ekologii
przedstawiona przez trójkę znako-
mitych aktorów z  Krakowskiego
Biura Promocji Kultury w  spektaklu
„Zielona wyspa pirata Pifpafa” .

Problematyka ekologiczna nie na-
leży do zagadnień łatwych, jednak
przedstawiana w  umiejętny sposób
może stać się zrozumiała i   przy-
stępna także dla najmłodszych.
W  spektaklu przedstawiono za-
bawne perypetie sympatycznego
pirata Pifpafa i   jego przyjaciół, któ-
re przybliżyły młodym widzom za-
gadnienia związane z  segregacją
odpadów, zanieczyszczeniem po-
wietrza i   wody, a  także degradacją
środowiska naturalnego (z  naci-
skiem na niszczenie lasów i   sie-
dl isk dzikich zwierząt) .

Bohaterowie przedstawienia to: sa-
motna i   nieszczęśliwa syrena Mile-
na – mieszkanka odludnej wyspy;
pirat Pifpaf – tchórz o  dobrym ser-
cu oraz Anka – bardzo odważna
towarzyszka Pifpafa. Pirat i   jego
pomocnica trafil i na wyspę, która
była strasznie zaśmiecona, a  ota-
czająca ją woda brudna. Syrena
Milena opowiedziała, jak ludzie do-
prowadzil i piękne kiedyś miejsce

do tak tragicznego stanu. Bohate-
rowie, oczywiście z  pomocą pu-
bl iczności, musiel i sprawić, by dom
pięknej syreny stał się znów czysty
i   przyjazny dla wszystkich. Wpraw-
dzie okazało się, że ani Pifpaf, ani
Anka nie miel i pojęcia o  ochronie
przyrody i   postępowaniu wobec
dzikich zwierząt, ale na szczęście
mogli l iczyć na pomoc Mileny i  
przede wszystkim młodych widzów.

Dużym zainteresowaniem cieszyły
się zabawy interaktywne, które pro-
wadzil i podczas spektaklu aktorzy.
Dzieci miały okazję osobiście se-
gregować odpady. Były też zagad-
ki dotyczące chronionych gatunków
zwierząt, a  nawet… sadzenie
kwiatków na scenie. Młoda pu-
bl iczność dowiedziała się jak dbać
o  otaczającą przyrodę. Jak ważna
jest segregacja odpadów i   i le ko-
rzyści przynosi dla środowiska.
Dzieci poznały również przyczyny
zanieczyszczenia powietrza oraz
wody, a  także nauczyły się jak
chronić dzikie zwierzęta w  ich na-
turalnym środowisku.

Wspaniałe kostiumy, bogata sce-
nografia i   dużo fantastycznych pio-
senek sprawiły, że zarówno
spektakl, jak i   tematy w  nim przed-
stawione, pozostaną długo w  pa-
mięci dzieci.

Mariola Wieńska
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B y n i g d y n i e z a p omn i e ć
29 kwietn ia w  lesie ościsłowskim
odprawiona została msza święta
w  intencj i pomordowanych przez
hitlerowców przedstawiciel i intel i-
gencj i i   duchowieństwa oraz cho-
rych, starszych i   n iepełnospraw-
nych mieszkańców powiatu cie-
chanowskiego. Szacuje się, że
podczas masowych egzekucj i
w  latach 1 939-1 940 życie straciło
około 1 700 osób.

Dla upamiętn ienia ofiar w  tym
miejscu spoczywających od ki lku
lat, w  każdą ostatn ią sobotę kwiet-
n ia, organizowana jest uroczysta
msza polowa, w  której udział bio-
rą parlamentarzyści , kombatanci ,
przedstawiciele samorządu, służb
mundurowych, placówek oświato-
wych, reprezentanci innych insty-
tucj i oraz okol iczni mieszkańcy.

In icjatorką, dobrym duchem i   ko-
ordynatorką uroczystości jest rad-
na, a  zarazem sołtys Ościsłowa –
Bożena Banasiak, która od 201 1
roku nieprzerwanie angażuje się
w  to podniosłe wydarzenie.

Przed eucharystią program religijno-
patriotyczny przedstawiły dzieci
i   młodzież z  Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących im. Żołnierzy Armii
Krajowej w  Ościsłowie pod kierow-
nictwem nauczycielek: Bożeny Za-
łuski, Anny Radziejewicz
i   Magdaleny Witkowskiej. Ponadto
mszę instrumentalnie wspierała or-
kiestra dęta OSP pod batutą kapel-
mistrza Witolda Nowakowskiego,
a  wartę przy grobach pełnil i ości-
słowscy harcerze pod dowództwem
dh Katarzyny Wachnik.

Mszę koncelebrowali ks.   prałat Eu-
geniusz Graczyk, proboszcz parafii
w  Sulerzyżu – ks.   Janusz Rumiński
oraz ks.   senior Mieczysław Biało-
wąż. W  związku z  przypadającą te-
go dnia rocznicą wyzwolenia obozu
koncentracyjnego w  Dachau kapła-
ni podczas liturgii modlil i się za
wszystkie ofiary nazistowskiego
i   stal inowskiego terroru.

Po mszy delegacje oraz zaprosze-
ni goście złożyl i kwiaty pod pomni-
kiem zamordowanych.

Małgorzata Żdanowska
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KRONIKA KRYMINALNA
• W niedzielę 5. 03. około godz. 1 :1 0
w m. Ościsłowo doszło do zdarzenia
drogowego z udziałem dwóch pojaz-
dów. Kierowca forda uderzył w tył
pojazdu bmw. Pasażerka pojazdu
bmw została przewieziona do szpita-
la, na szczęście nie doznała poważ-
niejszych obrażeń. Na miejscu
policjanci zastali dwóch mężczyzn,
którzy jechali samochodem marki
ford, żaden z nich nie przyznawał się
do kierowania tym pojazdem. Oby-
dwaj byli nietrzeźwi, zostali zatrzy-
mani w policyjnym areszcie.

• 8 marca ok. godz. 23:00 w m. Fau-
stynowo gm. Glinojeck , policjanci z
Posterunku Policji w Glinojecku
uniemożliwil i dalszą jazdę 1 8-letnie-
mu kierowcy forda fiesty. Mieszka-
niec pow. ciechanowskiego kierował
samochodem mając w organizmie
0,8 promila alkoholu.

• Funkcjonariusze z PP w Glinojecku w
dn. 9 marca o godz. 21 :1 0 w m. Zale-
sie zatrzymali nietrzeźwego kierowcę
nissana. 33-letni mieszkaniec Glinojec-
ka kierował samochodem mając w or-
ganizmie 1 ,3 promila alkoholu. Podczas
wykonywanych czynności okazało się,
że 33-latek nie posiada również upraw-
nień do kierowania pojazdami silniko-
wymi, a podczas kontroli nie miał
wymaganych dokumentów OC i dowo-
du rejestracyjnego.

• W dniu 01 .04.201 7r. ok. godz.
1 3:00 w Glinojecku policjanci zatrzy-
mali do kontrol i pojazd marki fiat ci-
nquecento, którego 38-letni
kierujący mieszkaniec powiatu cie-
chanowskiego znajdował się w sta-
nie nietrzeźwości, miał ponad 1
promil alkoholu w wydychanym po-
wietrzu. Ponadto kierujący posiadał

czynny zakaz sądowy do prowadze-
nia pojazdów.

• 7 kwietnia o godz. 21 :1 5 w Glino-
jecku na ul. Bema policjanci zatrzy-
mali 33-letniego nietrzeźwego
kierowcę bmw. Mężczyzna miał w
organizmie 1 ,7 promila alkoholu.

• 8 kwietnia o godz. 1 5:50 w miej-
scowości Dreglin doszło do zdarze-
nia drogowego z udziałem jednego
pojazdu. Kierujący hondą civic stra-
cił panowanie nad pojazdem, zje-
chał na przeciwległy pas ruchu, a
następnie do rowu i dachował. Po-
jazdem podróżowały cztery osoby.
Jedna z nich została przewieziona
do szpitala. Nikt z podróżujących
samochodem nie przyznawał się do
kierowania hondą. Trzech podróżu-
jących nią mężczyzn znajdowało się
w stanie nietrzeźwości. Wszyscy zo-
stal i zatrzymani do wyjaśnienia.

• 1 6 kwietnia policjanci z Posterun-
ku w Glinojecku zatrzymali dwóch
mężczyzn tuż po kradzieży z wła-
maniem do budynku gospodarcze-
go w Glinojecku. Około godz. 22:35
policjanci zauważyli dwóch męż-
czyzn , którzy idą z butlą gazową ul.
Torfa Załęckiego. Na widok radio-
wozu odrzucil i butlę do przydrożne-
go rowu, jak się później okazało były
to dwie butle gazowe, które ukradli
chwilę wcześniej z budynku gospo-
darczego w Glinojecku. Mężczyźni
w wieku 35 i 37 lat mieszkańcy Gli-
nojecka zostal i zatrzymani, w chwi-
l i zatrzymani byl i nietrzeźwi. Mie-
szkańcy Glinojecka usłyszeli zarzuty
kradzieży z włamaniem do czego
się przyznali. Za to przestępstwo ko-
deks karny przewiduje karę do 1 0 lat
pozbawienia wolności.

podkom. J. Bym

P O M A G A J M Y
20 września 201 6 roku młody strażak OSP - Karol Prusakiewicz uległ
tragicznemu w skutkach wypadkowi drogowemu, w wyniku którego jest
sparaliżowany i do tej pory nie odzyskał mowy. Obecnie jego stan jest
na tyle stabilny, że może przebywać w rodzinnym domu. Karol bardzo
potrzebuje rehabil itacji, której koszt znacznie przekracza możliwości
finansowe rodziny. W akcję pomocy Karolowi włączyło się dotychczas
wielu ludzi, a zbiórki organizowane były m. in. w glinojeckim kościele
parafialnym, wśród radnych, a także w społecznościach szkolnych.

Karol zawsze pomagał innym – teraz Ty możesz pomóc jemu.

Środki finansowe z przeznaczeniem na rehabil itację Karola
przekazywać można na :

KAROLINA PRUSAKIEWICZ

BS Glinojeck 35 8229 0005 0000 1 051 3000 001 0

w tytule: REHABILITACJA DLA KAROLA

30 marca 201 7 r mieszkańcy Dreglina - Edyta i   Sławomir Małż wraz
z  córką Sarą stracil i w  pożarze dach nad głową i   dorobek całego swoje-
go życia. Pogorzelcom prawie nic nie udało się uratować, ponieważ
część konstrukcji domu zawaliła się. Po tym nieszczęśliwym dniu rodzi-
na zamieszkała w  przyczepie kempingowej oraz w  budynku gospodar-
czym bez ogrzewania i   kanalizacji.

Sami nie poradzą sobie z  tą tragedią. Potrzebna jest pomoc zarówno fi-
nansowa na odbudowę ich domu, jak i   rzeczowa w  postaci materiałów
budowlanych.

Zbiórka finansowa na rzecz państwa Małż prowadzona jest na portalu
internetowym pomagam.pl. pod adresem:

https://pomagam.pl/edytaslawek
M. Ż.
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Ćwi c z en i a s t ra ż ack i e
w   C ukrown i

W  dniu 27 kwietnia 201 7 roku jed-
nostki OSP z  terenu naszej gminy
(Szyjki, Malużyn, Ościsłowo i  Glino-
jeck) oraz strażacy z  KP PSP w  Cie-
chanowie uczestniczyły w  ćwicze-
niach z  ratownictwa wysokościowego.

Zajęcia składały się z  dwóch czę-
ści: pierwszej teoretyczno- prak-
tycznej, która odbyła się
w  Strażnicy OSP w  Glinojecku oraz
drugiej praktycznej na terenie Cu-
krowni Pfeifer& Langen Glinojeck
S.A. Ćwiczenia miały na celu zapo-
znanie strażaków z  zasadami
i   technikami jakie należy stosować
przy działaniach ratowniczych na

wysokościach oraz odwrotnie
w  działaniach poniżej poziomu te-
renu, a  także z  zastosowaniem
i   obsługą wyposażenia jakiego się
używa przy tego typu zdarzeniach.

Zajęcia teoretyczne i   praktyczne
prowadził instruktor ratownictwa
wysokościowego z  JRG 7 w  War-
szawie - st. sekc. Hubert Matczak,
który jest również członkiem OSP
Młock. Działania tego typu pozwa-
lają ocenić stopień przygotowania
ratowników oraz sprzętu do dzia-
łań, a  także eliminację ewentual-
nych błędów, które nie mogą mieć
miejsca przy realnym zagrożeniu.

Dawid Marczewski

Przekazanie wozu strażackiego
Sobota 1 kwietnia 201 7 roku był to
bardzo znaczący dzień w  funkcjo-
nowaniu Ochotniczej Straży Po-
żarnej w  Szyjkach. W  pogodne
słoneczne przedpołudnie jednost-
ka pozyskała drugi samochód ra-
towniczo- gaśniczy. Jest to
używany ciężki samochód ratow-
niczo- gaśniczy jelcz 004. Pojazd
został przekazany z  jednostki
Ochotniczej Straży Pożarnej
w  Glinojecku.

O  godzinie 1 1 .00 strażacy spotkali
się przed strażnicą OSP w  Glino-
jecku. Po podpisaniu odpowied-
nich dokumentów klucze do
pojazdu Prezesowi Ochotniczej
Straży Pożarnej w  Szyjkach Dawi-
dowi Marczewskiemu przekazał
Naczelnik Ochotniczej Straży Po-
żarnej w  Glinojecku Mariusz Or-
łowski. Po czym samochody
znajdujące się w  dyspozycji wyżej
wymienionych jednostek w  kolum-
nie udały się do strażnicy Ochotni-
czej Straży Pożarnej w  Szyjach,

gdzie członkowie jednostki wraz
z  kolegami z  Gl inojecka przywital i
jakże wyczekiwany i   potrzebny
ciężki samochód pożarniczy lamp-
ką szampana oraz dźwiękiem sy-
reny alarmowej. Pojazd jest
wyposażony w  autopompę o  wy-
dajności 3200 litrów na minutę,
zbiornik wody o  pojemności 6000
litów, zbiornik na środek piano-
twórczy, działko wodno- pianowe
o  wydajności 2400 litów na minu-
tę, drabinę hakową, sprzęt burzą-
cy i   gaśniczy oraz armaturę
pożarniczą. Samochód taki znacz-
nie podnosi gotowość bojową jed-
nostki, a  co za tym idzie
bezpieczeństwo mieszkańców lo-
kalnej społeczności.

Obecnie jednostka OSP Szyjki
dysponuje: ciężkim samochodem
ratowniczo- gaśniczym GCBA 6/32
Jelcz 004 oraz lekkim samocho-
dem ratowniczo- gaśniczym
GLBM+M 0,2/0,4/8 Ford Transit
wraz z  przyczepą gaśniczą M8.

Dawid Marczewski

Ościsłowo na podium

W  Lidzbarku, 7.kwietnia odbyła się
piąta edycja Wystawy Wielkanoc-
nej, której organizatorem jest cie-
chanowskie Stowarzyszenie Spo-
łecznej Samopomocy – Lokalna
Grupa Działania.

Rekordowe pod względem liczebno-
ści wystawców przedsięwzięcie tra-
dycyjnie już uatrakcyjnione zostało
konkursami. Pierwszy – na naj-
smaczniejsze ciasto wielkanocne,
przewidziany był dla dorosłych,

a  w  drugim – na najładniejszą pi-
sankę udział wzięły dzieci.

W  tym roku Gminę Glinojeck repre-
zentowała tylko jedna delegacja –
Sołectwo Ościsłowo, które w  kon-
kursie kul inarnym kolejny raz z  rzę-
du zajęło miejsce na podium.
Przygotowany przez przedstawiciel-
ki Ościsłowa wypiek jurorzy wyróż-
nil i przyznając mu I I I miejsce.
Gratulujemy! ! !

Red

Aktywni Razem w  Woli Młockiej

4 kwietnia w  ramach zajęć Aktywni
Razem w  Szkole Podstawowej
w  Woli Młockiej odbyły się warsz-
taty wielkanocne poświęcone
tworzeniu ozdób świątecznych, ro-
bieniu pisanek i   wiosennych deko-
racji. Wzięl i w  nich udział
uczniowie wszystkich klas – szu-
kający wiosennego ciepła i   rado-
ści. Uczniowie pod kierunkiem
nauczycielek przy współudziale
chętnych rodziców tworzyl i prze-
piękne ozdoby: jajka wielkanocne

wykonane metodą decoupage
technikę serwetkową, krokusy na
łodyżkach, przeurocze wiosenne
zajączki z  metalowych puszek.
Barwne wytwory zostały umiesz-
czone na stol iku wielkanocnych
dekoracji. Wszystkie te przepiękne
prace, powstałe w  ciepłej i   miłej
atmosferze, cieszą i   ozdabiają na-
szą szkołę. Nie zabrakło też wiel-
kanocnych wypieków- babeczek,
które ubarwiły i   osłodziły nasze
wiosenne spotkanie.

Źródło: S. P. Wola Młocka
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Młodz i l i t e ra c i z   Z SO
w   O ś c i s ł ow i e

Uczniowie szkoły podstawowej
i   gimnazjum w  Ościsłowie wzięl i
udział w  powiatowym konkursie
Wydajemy własną książkę zorga-
nizowanym przez Bibl iotekę Peda-
gogiczną w  Ciechanowie.

Cele konkursu to kształtowanie
kultury czytelniczej, pobudzanie
wrażliwości dzieci oraz zachęca-
nie do podejmowania prób samo-
dzielnej twórczości.

Praca mogła być dziełem jednej
osoby lub kilku, np. autora tekstu
i   i lustratora.

Napisanie, zilustrowanie i   opra-
wienie książki było ogromnym wy-
zwaniem dla dzieci, tym bardziej
cieszy fakt, że znaleźl i się chętni,
którzy podjęl i się tego niezwykle
trudnego, ale przynoszącego
ogromną satysfakcję zadania.
Każda praca została oceniana
w  trzech kategoriach: l iterackiej,
plastycznej, edytorskiej i   mogła
zostać nagrodzona w  jednej,
dwóch lub trzech kategoriach.

Wszystkie książki wykonane na
konkurs odznaczały się pomysło-
wością i   wrażl iwością młodych
twórców. Nic więc dziwnego, że l i-
sta nagrodzonych i   wyróżnionych

uczniów naszej szkoły obejmuje
prawie wszystkich autorów.

Nagrody:

kl. IV- VI

I   miejsce Monika Radziejewicz
kl.VI , jej książce pt. Nie łam się ju-
ry przyznało tytuł Złotej Książki
(praca nagrodzona we wszystkich
kategoriach).

Gimnazjum

I I miejsce w  kat. l iterackiej Angeli-
ka Perczyńska kl. I

Wyróżnienia w  kategorii edytorskiej:

Anna Bieńkowska kl. IV

Zuzanna Rudnicka kl. IV

Zuzanna Biegalska kl. V

Wiktor Żochowski kl. V

Piotr Rudnicki kl .VI

Nagrodzone prace zostaną prze-
słane do edycji wojewódzkiej kon-
kursu i   będą się znajdować
w  bibl iotece Białych Kruków Mło-
dzieżowego Domu Kultury Mura-
nów w  Warszawie. Koor dy na tor
kami konkursu w  szkole były: bi-
bl iotekarka i   polonistka p. Elżbieta
Niszczota oraz polonistka p. Doro-
ta Narulska.

Źródło: ZSO Ościsłowo

Sukces uczniów z   Ościsłowa
We wtorek 21 marca w  sal i konfe-
rencyjnej Urzędu Miasta Ciecha-
nów odbyło się ogłoszenie
wyników konkursu „ Przyroda –
Twój Przyjaciel” z  tematem wiodą-
cym „ Mój ulubiony owad”. Kon-
kurs został zorganizowany przez
Zarząd Okręgowy Ligi Ochrony
Przyrody w  Płocku. Na konkurs
nadesłano 1 270 prac ze 1 59 jed-
nostek oświatowych z  powiatów:
ciechanowskiego, gostynińskiego,
kutnowskiego, łowickiego, płoc-
kiego, pułtuskiego, sierpeckiego,
sochaczewskiego, żuromińskiego
i   miasta Płocka. Na liście laure-

atów konkursu w  powiecie ciecha-
nowskim znaleźl i się również
uczniowie Szkoły Podstawowej im.
Żołnierzy Armii Krajowej w  Ości-
słowie. Angelika Perczyńska zaję-
ła I   miejsce w  kategorii klas 4-6.
Maja Lewandowska, Rafał Per-
czyński i   Paul ina Wasiak zajęl i
równorzędne I I I miejsce w  katego-
rii klas 1 -3.

Prace konkursowe zostały wyko-
nane pod kierunkiem nauczycielki
przyrody Pani Bogumiły Marcin-
kowskiej. Gratulujemy.

Bogumiła Marcinkowska

Młodzież zapobiega pożarom
Pod tym hasłem w  dniu 1 7. marca
odbyły się el iminacje powiatowe XL
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
Pożarniczej w  Komendzie Komendy
Powiatowej Państwowej Straży Po-
żarnej w  Ciechanowie. Cieszący się
niesłabnącą popularnością wśród
dzieci i   młodzieży turniej ma na ce-
lu propagowanie przepisów prze-
ciwpożarowych, ekologii, ratownic-
twa, a  także historii i   tradycji
strażackich. W  tym roku wzięło
w  nim udział 43 reprezentantów
szkół podstawowych, gimnazjów
oraz szkół ponadgimnazjalnych.
Wśród nich nie zabrakło przedstawi-

ciel i gl inojeckiego liceum: Damiana
Gołębiewskiego, Adriana Makowiec-
kiego oraz Przemysława Koszczew-
skiego, którzy na eliminacje udali się
pod opieką Sławomira Konstantyno-
wicza – nauczyciela edukacji dla
bezpieczeństwa, wkładającego wie-
le serca i   pracy w  coroczne przygo-
towanie swoich uczniów do udziału
w  turnieju.

Do drugiego etapu zmagań turniejo-
wych zakwalifikował się Adrian Ma-
kowiecki, który w  swojej kategorii
w  el iminacjach uplasował się na
drugim miejscu.

Red

Stop cyberprzemocy
Internet może być wykorzystywa-
ny  m. in. do nauki, zabawy, kontak-
tów z  rówieśnikami, ale przede
wszystkim może stanowić zagroże-
nie dla dzieci i   młodzieży poprzez
kontakt ze szkodliwymi treściami
czy cyberprzemocą.

W  marcu uczniowie klas IV-VI
Szkoły Podstawowej w  Glinojecku
podczas spotkania z  pol icjantami
dowiedziel i się, jakie negatywne
skutki niesie niewłaściwe korzysta-
nie z  powszechnych w  dzisiejszych
czasach portal i społecznościowych
oraz komunikatorów internetowych
i   jak tym skutkom zapobiec. Funk-
cjonariusze szczególną uwagę

zwrócil i na niebezpieczeństwo wy-
nikające z  zawierania znajomości
z  osobami, które mogą podawać się
za kogoś innego. Policjanci wyja-
śnil i młodzieży czym jest cyber-
przemoc oraz przedstawil i formy
cyberprzemocy, którymi są  m. in.
wyzywanie, straszenie, poniżanie
innych osób w  Internecie lub przy
użyciu telefonu, robieniu komuś
zdjęć, rejestrowanie filmów bez
zgody drugiej osoby, publikowanie
w  sieci lub rozsyłanie telefonem
zdjęć, fi lmów lub tekstów, które ob-
rażają lub ośmieszają innych. Były
także przestrogi o  skutkach praw-
nych przestępstw popełnianych
w  sieci.

podkom. Jolanta Bym

Powodzen ia na maturze
Tuż przed majówką, 28 kwietnia,
dwunastu uczniów klasy matural-
nej uroczyście ukończyło gl inojec-
kie l iceum. Przed nimi „tylko” lub
„aż” egzamin dojrzałości, a  potem
kolejny etap nauki – studia.

Kilkoro z  absolwentów osiągnęło
podczas nauki w  Reymoncie wyso-
ką średnią ocen. W  trójce najlep-
szych uplasowali się: Adrian
Makowiecki, Damian Gołębiewski
i   Marta Kupniewska. Na uwagę
zasługuje fakt, iż dwoje z  nich:
Marta i   Adrian należą do prestiżo-
wego grona stypendystów premie-
ra. Rodzice najlepszych uczniów

otrzymali z  rąk dyrektora Wiesława
Mostowego listy gratulacyjne, zaś
ich pociechy dyplomy i   nagrody.

Po wręczeniu przez dyrektora i   wy-
chowawczynię Agnieszkę Markow-
ską świadectw ukończenia szkoły
wszyscy uczniowie razem z  na-
uczycielami i   zaproszonymi gośćmi
obejrzel i program artystyczny, który
dla swoich starszych kolegów przy-
gotowali uczniowie klasy I   i   I I .

Redakcja Wieści Glinojecka życzy
glinojeckim maturzystom połama-
nia długopisów na egzaminie oraz
dostania się na wymarzone studia.

M.Ż.

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”.
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MŁODZI NIEPOKORNI

Tak pokrótce scharakteryzować
można pięciu glinojeckich fanów
ostrego brzmienia, którzy od 201 4
roku z  inicjatywy jednego z  nich
tworzą zespół BELIAL. Rozmowa
z  Adrianem Bisialskim, Mateuszem
Sobolewskim, Michałem Markow-
skim oraz Sebastianem Jasińskim
o  ich zainteresowaniach, planach,
koncertach oraz… scenicznych
ćwiczeniach fizycznych.

Dlaczego death metal?

Michał Markowski: Wybraliśmy
akurat tak ciężki gatunek muzyczny
ze względu na poziom jego trudno-
ści. Metal jest bardzo wymagający
zarówno w  kwestii muzycznej, jak
i   tekstowej.

Sebastian Jasiński: To trudna mu-
zyka, która jest dla nas wyzwaniem.

Jakie były wasze początki?

Michał Markowski: Zaczynaliśmy
instrumentalnie. Później doszedł
Adrian, a  na końcu Michał Przyby-
łek, któremu nie udało się dzisiaj do
nas dotrzeć.

Mateusz Sobolewski: Pierwszy
koncert gral iśmy na zakończeniu
w  gimnazjum.

Adrian Bisialski: Dla mnie ten kon-
cert był dość trudny. Przede wszyst-
kim sprzęt nie był dostosowany do
grania jakiejkolwiek muzyki, bo nie
od tego ten sprzęt w  szkole jest. Po-
za tym moje umiejętności były wte-
dy dużo niższe niż teraz
i   potwierdzą to wszyscy z  naszego
zespołu.

Mateusz Sobolewski: Daliśmy jed-
nak sobie radę. Ludzie nie uciekl i
(śmiech) .

Kto odpowiada w  zespole za war-
stwę tekstową?

Adrian Bisialski: Głównie ja, acz-
kolwiek jeden tekst do utworu „Cier-
pienie” napisał Mateusz. Czasem
również Sebastian coś podeśle, ale
nie miałem jeszcze czasu tego
sprawdzić. Generalnie to ja odpo-
wiadam za sferę l iryczną. Obecnie
pracuję nad piosenką, a  właściwie
to szukam natchnienia. Mam na-
dzieję, że szybko znajdę.

Kto pisze muzykę?

Michał Markowski: Ja piszę mu-
zykę na wszystkie instrumenty: gi-
tary, bas, perkusję. Na próbie każdy
dorzuca coś swojego i   tak powsta-
je utwór. Nie jest to takie proste –
czasem od niechcenia wychodzi
coś fajnego, a  czasem trzeba tro-
chę pogłówkować.

W  tak małej społeczności, jaką
tworzą mieszkańcy Glinojecka,
trudno o  koneserów metalu.

Adrian Bisialski: To prawda, poza
tym ciągle pokutuje mit, że osoba pa-
sjonująca się tym gatunkiem muzycz-
nym je koty, przebywa na cmentarzu
i  generalnie jest tzw. ,,szatanistą’’.
A  tak na serio to chcielibyśmy, aby lu-
dzie postrzegali nas przez pryzmat
ogromnej pracy przy tworzeniu muzy-
ki, która według mnie jest dość wy-
magająca, aby grać ją na
odpowiednim poziomie.

Czy w  waszych rodzinach funkcjo-
nują tradycje muzyczne?

Mateusz Sobolewski: W  mojej rodzi-
nie na pewno. Tata gra na perkusji,
brat taty na organach. Grał dziadek
i  chyba pradziadek, więc muzykujemy
z  pokolenia na pokolenie.

Michał Markowski: Rodzice są
bardzo muzykalni. Tata gra na gita-
rze, mama na pianinie i   skrzypcach.

Sebastian Jasiński: U  mnie dziadek
grał na gitarze basowej, jeden wujek
na trąbce, drugi na akordeonie. Wy-
rosłem w  muzykującej rodzinie.

Adrian Bisialski: Z  tego co mi wia-
domo, moi rodzice nie miel i więk-
szego kontaktu z  instrumentami.
Mama słucha Depeche Mode i   Co-
my, tata - italo disco, więc o  jakimi-
kolwiek ciężkim graniu u   najbl iższej
rodziny nie ma mowy, więc ktoś mu-
si nadrabiać za resztę (śmiech) .

Wasz pierwszy znaczący koncer-
towy debiut?

Adrian Bisialski: Fabryka Kultury
ZGRZYT w  Ciechanowie. Pamiętam,
jak na tym koncercie zdjąłem okulary,
ponieważ lubiły się zsuwać podczas
koncertów, na których byłem widzem.
Aby wiedzieć, jakie piosenki mamy
w  danym momencie grać, położyłęm
sobie na scenie kartkę. Zważywszy,
że bez okularów słabo widzę nie po-
trafiłem odczytać wszystkiego stojąc
przy mikrofonie. W  efekcie musiałem
klęczeć przy tej kartce i  robić pompki
przed każdym utworem.

Michał Markowski: Adrian miał do-
datkowo utrudnione zadanie, bo ktoś
rozlał piwo na tę kartkę i   wszystko
się rozmyło. Od tamtej pory więk-
szość ludzi kojarzy nas z  “tym, co

robił pompkę przed każdą piosenką”.

Podczas koncertów najciężej pra-
cuje perkusista Mateusz.

Mateusz Sobolewski: Staram się ja-
koś to znosić, bo inaczej się gra na
próbie, inaczej na koncercie, a  jesz-
cze inaczej w  studio. Wszystko zale-
ży od rozmiarów pomieszczenia.
Napięcie mięśni zawsze jest ogrom-
ne. Na ostatnim koncercie pękły mi
dwie żyły i  naciągnęłam sobie mię-
sień. Koncerty są najcięższe…

Sprawiają jednak najwięcej rado-
ści. Jak liczną macie publiczność?

Sebastian Jasiński: Miło patrzy się
na ludzi, którzy czują naszą muzykę.

Michał Markowski: Na początku
przyszło zaledwie kilka osób, póź-
niej z  każdym koncertem publiki
przybywało, a  na ostatnio gral iśmy
dla pełnego klubu. Jesteśmy coraz
bardziej rozpoznawalni.

Czym interesujecie się poza muzyką?

Michał Markowski: Przede
wszystkim - chemia, doświadczenia
w  laboratorium. Na drugim miejscu:
elektronika i   robotyka. W  przyszło-
ści rozważam studiowanie farmacji.

Sebastian Jasiński: Głównie inte-
resuję się sportem. Od dziecka pły-
wam, gram w  piłkę nożną
i   siatkówkę. Poza tym lubię podró-
żować i   grać w  gry komputerowe.
Jestem fanem serii Heroes.

Adrian Bisialski: Uwielbiam kolek-
cjonować płyty z  moją ulubioną mu-
zyką i   różnego rodzaju gadżety, np.
koszulki, przypinki. Lubię książki,
chociaż ostatnio mniej czytam przez
ilość innych zajęć. Bardzo lubię se-
rie: Harrego Pottera, czy Wiedźmi-
na. Cenię sobie kilka lektur
szkolnych,   min.   , ,Lalkę’’ Prusa ,
, ,Ferdydurke’’ Gombrowicza czy
, ,Tango’’ Mrożka . Poza tym gram
w  papierowe RPG, a  ostatnio tona-
mi pochłaniam dobre filmy.

Mateusz Sobolewski: Interesuję
się wszystkim, co jest związane
z  „Władcą Pierścieni” Tolkiena.
A  ponadto lubię informatykę i   pro-
gramowanie. Wraz z  kolegami z  kla-
sy przymierzamy się do napisania
aplikacji na telefon. To będzie coś
w  stylu gry strategicznej. A  poza tym
jestem fanem białej broni.

Jakie są wasze plany na przyszłość?

Adrian Bisialski: Nagrać płytę, na-
kręcić teledysk, grać jak najwięcej
koncertów i  dobrze się bawić.

Michał Markowski: Mamy nadzieję,
że płyta ukaże się do końca tego ro-
ku. Póki co wszystko na to wskazuje.

Sebastian Jasiński: Najbliższy nasz
koncert odbędzie się 6 maja w  Ka-
wiarni Artystycznej PCKiSz.

Rozmawiała Małgorzata Żdanowska

fot. Łukasz Szczurowski
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Popołudnie z „Na OpAk”

W  piątek, 21 kwietnia, odbyły się
dwa przedstawienia prowadzonej
przez Małgorzatę Żdanowską
Grupy Teatralnej „Na OpAk”. Tego
dnia dwadzieścioro aktorów za-
prezentowało się widowni
w  dwóch sztukach: „Szkole talen-
tów”, do której autorką scenariu-
sza była Jul ia Zmysłowska -
uczennica V klasy Szkoły Podsta-
wowej w  Glinojecku, a  zarazem
uczestniczka zajęć teatralnych
oraz „Zwierciadłach”, dla których
kanwą były w  większości własne
doświadczenia grupowiczów.

Pierwsza sztuka – „Szkoła talen-
tów” opowiadała o  tym, jak w  mię-
dzyludzkich relacjach ważna jest
współpraca i   umiejętność wypra-
cowania kompromisu. Bohaterami
sztuki są uczniowie pewnej, skon-
centrowanej na wspieranie dzie-
cięcych zdolności szkoły.
Podzieleni są oni na trzy sekcje:
taneczną (Amelia Zielonkowska
i   Sandra Lubasińska), wokalną (
Alicja Wróblewska, Lena Lubasiń-
ska oraz Jul ia Zmysłowska) i   na-
ukową ( Wiktoria Józefowicz, Jul ia
Łurzykowska, Piotr Dębski, Jakub
Łasiński) . Podczas codziennych
zajęć uczniowie rywalizują ze so-
bą i   nie potrafią się porozumieć.
Dopiero przekazana im przez na-
uczycielkę (Klaudia Teodorska)
wiadomość o  udziale szkoły
w  programie telewizyjnym „TA-
LENT SHOW” powoduje, że zmu-
szeni są nauczyć się bardzo
szybko trudnej sztuki współpracy.
Nie jest to jednak takie łatwe, po-
nieważ na tym polu między dzieć-
mi dochodzi do kilku scysji
i   n ieporozumień. Z  pomocą w  uzy-
skaniu jednomyślności i   ładu przy-
chodzi im Zaczarowane Lustro
(głosu użyczyła Klaudia Teodor-
ska) oraz specjal izująca się w  roz-
wiązywaniu konfl iktów Wróżka
Arianna (Zuzanna Zmysłowska).
Magia sprawia, że tuż po zapo-
wiedzi konferansjera (gościnnie:
Piotr Wróblewski) , wszyscy zgod-
nie prezentują swoje możliwości
na telewizyjnej wizji. Gdy po wy-
stępie wszystko zaczyna dobrze
się układać, zbieg okoliczności
sprawia, że relacje między ucznia-
mi wracają do stanu wyjściowego.

Czy dzieci posłuchają głosu roz-
sądku i   spróbują dojść do kon-
struktywnych wniosków
w  kwestiach porozumienia się?
Czy dostrzegą, że umiejętność
współpracy nie ma nic wspólnego
z  czarami, a  jest wynikiem rozmów
i  kompromisu? Na te pytania widz
musiał odpowiedzieć sobie sam,
tworząc niejako dalszy, osobisty
ciąg scenariusza.

Drugie przedstawienie – „Zwier-
ciadła” jest historią paczki nasto-
letnich przyjaciół, w  której każde
z  nich zajmowało ugruntowaną
pozycję. Viki (Amelia Szymańska)
jest klasową prymuską, Kamil (Se-
bastian Rychleński) – ekspertem
w  grach komputerowych, Mela
(Alicja Markowska) ma mamę
w  Londynie, a  ta przysyła jej naj-
nowsze, markowe gadżety, Nastka
(Jul ia Wiśniewska) jest kapitanem
szkolnej drużyny sportowej, Kaja
(Nadia Rzemieniewska) to miss
szkoły, natomiast Bartek (Jakub
Kaniecki) jest tzw. klasowym luza-
kiem. Między przyjaciółmi wszyst-
ko pozornie dobrze się układa,
jednak pojawienie się Nowej – My-
szy (Zuzanna Borek) burzy ustalo-
ny porządek i   demaskuje nie do
końca uczciwe postępowanie nie-
których z  bohaterów. Zawiłości
relacji i   różnice charakterów do-
prowadzają do kłótni i   gdy wydaje
się już, że wszystko stracone,
a  kilkuletnia przyjaźń jest niemoż-
l iwa do uratowania, historia zata-
cza koło i   tak jak w  życiu pozwala
wszystko zacząć od nowa.

Scenariusz do drugiego przedsta-
wienia napisała Małgorzata Żda-
nowska, zaś pieczę nad obsługą
techniczną całego wydarzenia
sprawowali: Piotr Bielski i   Krystian
Błaszkowski.

„Popołudnie z  teatrem” cieszyło
się sporym zainteresowaniem
i   spotkało się z  bardzo dobrym
odbiorem publiczności. Oba
przedstawienia grane będą jesz-
cze raz, tym razem dla szkół,
w  dniu 1 1 maja o  godzinie 1 0.00.
w  M-GOK w  Glinojecku.

Red
fot. O. Żdanowska

Niebo i piekło na jednej scenie

1 7 i   1 8 marca 201 7 w  Miejsko-
Gminnym Ośrodku Kultury w  Gli-
nojecku Teatr Amatorski wystawił
swoje kolejne przedstawienie. Tym
razem były to „Igraszki z  diabłem”
na podstawie Jana Drdy.

Bohaterem sztuki jest Marcin Ka-
bat (Marcin Nowakowski) – wraca-
jący ze służby wojak. Po drodze
do domu napotyka on wiele pozor-
nie niezwiązanych ze sobą posta-
ci: Kasię (Marcelina Kokot) ,
królewnę Disperandę (Aneta Be-
tlewicz) oraz rozbójnika (Dariusz
Lewandowski) . Wszystkich łączy
jednak bardzo ważny dokument –
cyrograf podpisany za namową
diabła Lucjusza (Wojciech Bruź-
dziński) , który pewny swego nie
waha się kusić i   mamić obietnica-
mi nawet Ojca Scholastyka (Kata-
rzyna Wiśniewska). W  zawiłość

ludzkich historii każdego z  bohate-
rów mieszają się również inne dia-
bły: książę piekieł Belzebub
(Marek Marcinkowski) , dr  Solfer-
nus (Piotr Wróblewski) oraz wiej-
skie czarty (Agnieszka Muchyńska
i   Norbert Hefczyc). Gdy Kabatowi
wydaje się już, że wszystko stra-
cone, a  on niebawem trafi na ma-
dejowe łoże i   nie wyratuje ze
szponów złych mocy Kasi, Dispe-
randy i   rozbójnika Sarka-Farki,
z  odsieczą przychodzi mu Anioł
(Anna Radziejewicz), który nie
dość, że przepędza diabły to jesz-
cze przynosi Kabatowi nagrodę za
męstwo w  postaci trzech spełnio-
nych przez moce anielskie życzeń.

Przedstawienie podczas czterech
weekendowych odsłon zgroma-
dziło około tysiąca widzów.

Źródło: M-GOK
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Dzień Patrona w   g imgl inie
Doroczna uroczystość poświęcona
patronowi naszego gimnazjum rozpo-
częła się od 3. lekcji powitaniem go-
ści (pana Leszka Wróblewskiego oraz
pani Marty Cichosz wraz z  grupą
uczniów Gimnazjum w  Gumowie),
wprowadzeniem sztandaru, odśpie-
waniem hymnu oraz krótkim przemó-
wieniem pana dyrektora.

W  czasie pierwszej godziny obej-
rzel iśmy program słowno - muzycz-
ny przygotowany przez panie: Beatę
Małecką, Anetę Pac oraz Aldonę
Wiśniewską z  udziałem licznej gru-
py uczniów naszego gimnazjum.
Kolejnym etapem uroczystości było
przedstawienie profilaktyczne przy-
gotowane przez członków kółka te-
atralnego pod kierunkiem pani Marty
Kapczyńskiej oraz szkolnej grupy
PaT pod opieką pani pedagog Anny
Skórskiej, po czym nastąpiło podsu-
mowanie rocznej pracy szkolnej
grupy profilaktycznej.

Końcowym momentem uroczystości
odbywającej się przed kącikiem pa-
trona było podsumowanie udziału
w  konkursach poprzedzających uro-
czystość Dnia Patrona. Najlepszej
klasie (3C) wręczono puchar, a  wszy-
scy uczniowie za zajęcie miejsc od I   -
I I I nagrodzeni zostali nagrodami rze-
czowymi oraz dyplomami.

Ostatnie półtorej godziny naszego
szkolnego święta spędziliśmy w  hali
sportowej, uczestnicząc w  warsztatach
profilaktycznych poświęconych walce
z  nałogami, w  szczególności z  dopa-
laczami. W  dość przystępnej formie,
wspieranej pokazami z  użyciem symu-
latorów środków psychotropowych,
mogliśmy obserwować irracjonalne
zachowanie naszych kolegów (a  także
pana dyrektora) po "użyciu" przez nich
wirtualnych dopalaczy.

Źródło: www.gimglin.pl

Gło s m łod z i e ż y w   s p raw i e
p ro fi l ak tyk i u z a l e ż n i e ń !

1 3 marca PaTPORT „ KOTAN’’
Glinojeck, do którego należy mło-
dzież z  gimnazjum i   l iceum Glino-
jecku, obchodził swoje pierwsze
urodziny. Świętowaliśmy wspólnie
z  koleżankami i   kolegami z  Pu-
bl icznego Gimnazjum w  Gumowie.
Rok istnienia PaTPORTU to dobry
moment na pierwsze podsumowa-
nie. W  trakcie uroczystości spo-
łeczność szkolna oraz goście
zapoznali się z  działaniami grupy
PaT, która przez ten rok robiła
wiele na rzecz profilaktyki uzależ-
nień. Z  okazji naszego małego ju-
bileuszu przygotowaliśmy dwie
niespodzianki: przedstawienie
profilaktyczne pt: „SHOW” przygo-
towane wspólnie z  członkami koła
teatralnego pod opieką p. Marty
Kapczyńskiej. Druga niespodzian-
ka to nasz społecznościowy profil
na Facebooku (szukajcie nas –

Pat Glinojeck), gdzie będziecie
mogli zobaczyć, co już udało nam
się zrobić oraz nasze kolejne ini-
cjatywy. Oczywiście obowiązko-
wym punktem uroczystości była
belgijka, którą każdy „PaTowicz”
tańczy do utraty tchu . Spotkanie
zakończyło się odśpiewaniem
hymnu naszej społeczności, czyl i
utworem „Nie wracajmy jeszcze na
ziemię” Jarosława Chojnackiego.
Zrobiło się wówczas naprawdę
nostalgicznie i   każdy z  nas na mo-
ment przeniósł się w  obłoki,
w  których „najlepiej się marzy…”.
Jak to zwykle bywa w  trakcie tego
typu uroczystości, nie mogło za-
braknąć małego poczęstunku oraz
pamiątkowego zdjęcia. Do zoba-
czenia na kolejnych urodzinach
naszego PaTPortu!

PaTPORT „ KOTAN’’

Pamięci AK
Dzień 27 kwietnia 201 7 roku był
dla naszej szkoły szczególny. Te-
go dnia obchodzil iśmy już po raz
kolejny Dzień Patrona - Żołnierzy
Armii Krajowej. Z  tej okazji zostało
zorganizowanych wiele atrakcji.
Przygotowania trwały już od mie-
siąca. Ogłoszono wtedy dwa kon-
kursy - plastyczny ( prace
tematycznie związane z  AK) i   re-
cytatorski "Patriotyzm w  naszych
sercach". W  tygodniu poprzedza-
jącym Dzień Patrona zostały one
rozstrzygnięte.

Dzień 27 kwietnia rozpoczął się od
dwugodzinnych zajęć prowadzo-
nych przez harcerzy z  drużyny
"Płomyki nadziei". W  każdej z  klas
druhy i   druhenki organizowali czas
uczniom poprzez gry, zabawy, wy-
konywanie prac plastycznych.
Wszystko oczywiście łączył
wspólny mianownik - patriotyzm.

O  godzinie 1 0.00 cała społecz-
ność szkolna zebrała się na głów-
nej sal i gimnastycznej gdzie
obejrzel iśmy piękny program pa-
triotyczno - rel igijny pod hasłem
"IDŹMY DZIŚ WSZYSCY JEDNĄ
DROGĄ" w  wykonaniu naszych
uczniów.

W  dalszej kolejności odbył się
I   FESTIWAL PIOSENKI ŻOŁ-

NIERSKIEJ I   PATRIOTYCZNEJ.
Jury miało twardy orzech do zgry-
zienia, ponieważ wszyscy uczest-
nicy śpiewali pięknie.

Naszą uroczystość zaszczycil i
swoją obecnością ważni goście ze
Światowego Związku Żołnierzy
Armii Krajowej na czele z  preze-
sem panem Zbigniewem Ma-
ichrzakiem. Placówka
w  Ościsłowie została odznaczona
orderem za zasługi dla Związku
Żołnierzy Armii Krajowej.

Na koniec odbyło się rozdanie na-
gród laureatom konkursów: pla-
stycznego i   recytatorskiego.

Aby przygotować tak doniosłą
uroczystość potrzeba dużo pracy
i   zaangażowania. Wiele osób bra-
ło udział w  organizacji tego dnia.
Szczególne podziękowania należą
się paniom: B. Załusce, dh K.
Wachnik i   M. Witkowskiej.

Jednak bez naszych wspaniałych
uczniów nawet najlepszy pedagog
nic by nie zdziałał.

Pozwolę sobie w  tym miejscu
w  imieniu całego grona pedago-
gicznego podziękować Wam drodzy
uczniowie za wspaniały występ.

tekst: Ania Radziejewicz

zdjęcia: Aneta Adamska - Borek

Życie j es t pełne barw
Pod koniec marca uczniowie glino-
jeckiego gimnazjum przedstawili
swoim rówieśnikom, nauczycielom
oraz zaproszonym gościom montaż
słowno-muzyczny pt. „Barwy życia”.

Tego dnia wiersze klasyków pol-
skiej poezji – Leśmiana, Norwida,
Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej oraz
wielu innych, plotły się w  korowo-
dzie z  piosenką, by finalnie wy-
brzmieć feerią barw w  znanym
wszystkim utworze „2+1 ” pt.
„Chodź, pomaluj mój świat”.

W  tym wyjątkowym spotkaniu ze
słowem i  muzyką wzięły udział

uczennice: Patrycja Przybysz,
Klaudia Kowalska, Kamila Bens,
Wiktoria Wrzeszcz, Karol ina No-
wakowska, Anna Podlecka, Maja
Trzęsiel, Jul ia Ziółkowska, Alicja
Bartczak, Anna Niewiadomska,
Zofia Pionka, Alicja Nalborska,
Małgorzata Stryjewska i   l icealistka
– Weronika Bergoldz.

Organizatorkami wydarzenia były
nauczycielki: Joanna Turalska –
opiekunka szkolnego koła dzienni-
karskiego oraz Aldona Wiśniewska
– dyrygentka gimnazjalnego chóru.

Red
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W Krainie Lodu

Karnawał to fantastyczny czas nie
tylko dla dorosłych, ale i   dla dzieci.
A  może przede wszystkim dla na-
szych milusińskich. W  naszym
przedszkolu 27 lutego b.r. odbył

się bal karnawałowy. W  tym dniu
wszyscy przenieśl iśmy się do Kra-
iny Lodu, w  której to Królowa Elsa
wraz z  Olafem oraz bałwankami
oczekiwała na najmłodszych.
Podczas balu dzieci musiały po-
konać różne zadania, które przy-
bl iżały ich na szczyt Lodowego
Wierchu. Wspólna zabawa przy-
sporzyła wiele radości naszym
pociechom, a  to było głównym ce-
lem naszego balu.

Oczywiście znalazło się również
coś dla spragnionych i   zmęczonych,
chwila relaksu przy wspólnym po-
częstunku i   pamiątkowe zdjęcie.

Marta Wernicka

Nareszcie nadeszła wiosna! ! !
Wiosna od dawien dawna jest chwi-
lą, na którą czekamy przez całą dłu-
gą zimę. Pierwszy dzień
astronomicznej wiosny to zapowiedź
cieplejszych dni. Przyroda budzi się
do życia, drzewa pokrywają się pą-
kami, l istkami i   kwiatami, ptaki wra-
cają z  ciepłych krajów, wszystko
rozkwita. Nic wiec dziwnego, że 21
marca wszystkim uczniom Szkoły
Podstawowej w  Glinojecku dopisy-
wały wspaniałe humory. Uczniowie
z  klas młodszych rozpoczęli święto-
wanie barwnym pochodem ulicami
Glinojecka. Każde dziecko dzierżyło
w  dłoni barwny kwiat, na czele szła
Marzanna. W  całym mieście zrobiło
się kolorowo, a  uśmiechnięte twarze
maluchów przywołały słońce.

Klasy IV-VI rozpoczęły dzień bajko-
wo. Uczniowie z  koła językowego
przygotowani przez p. Lyudmylę
Lekh przedstawili bajkę „Czerwony
Kapturek”, oraz zaprezentowali po-

kaz wiosennej mody. Następnie od-
był się WIOSENNY TURNIEJ MIE-
DZYKLASOWY zorganizowany
przez Samorząd Uczniowski. Klasy
rywalizowały ze sobą min. w konku-
rencjach sportowych, rozwiązywały
zagadki wiosenne, tworzyły wiersze,
odpowiadały na pytania przyrodni-
cze. Zabawa była wspaniała, a po-
ziom wiedzy przyrodniczej uczniów
był wręcz fenomenalny. Wyniki na
tablicy punktacyjnej zmieniały się jak
w kalejdoskopie, do końca nie było
wiadomo kto zwycięży. Trzeba przy-
znać, warto było się starać gdyż 1
miejsce oznaczało aż trzy dni bez
pytania. Taki przywilej zdobyły klasy:
4b, 5c, 6a. Niespodzianką było rów-
nież trofeum – Miotła Antywagarowa
dla klasy z najlepszą frekwencją te-
go dnia. Okazało się, że aż dwie kla-
sy miały świetną frekwencję, w
związku z tym miotła trafiła do klas
4c i 6b.

Magdalena Jędrzejewska

Oktanowa pasja
Rozmowa z liderem glinojeckiej
grupy motocyklowej FREEWIND -
Pawłem Ziejewskim o jego
zamiłowaniu do motocykli.

Kiedy zauważyłeś, że motocykle
są dla ciebie nie tylko dymiący-
mi przedmiotami, sunącymi
wzdłuż ulic i   skąd wzięła się ta
niezwykła z  nimi przyjaźń?

Paweł Ziejewski: Od najmłod-
szych lat interesowałem się moto-
rowerami i   motocyklami. Już
w  dzieciństwie majsterkowałem
przy pojazdach i   odbywałem
pierwsze niedalekie przejażdżki, .
Choć na początku traktowałem te
jednoślady bardziej jako środek
transportu, to zawsze było w  tym
coś wyjątkowego. Dopiero po la-
tach, kiedy moje prywatne życie
uległo stabil izacji i   dysponowałem
większą ilością wolnego czasu,
zacząłem kolekcjonować –
przede wszystkim – modele pol-
skiej i   niemieckiej produkcji z  lat
70-tych i   80-tych.

Co skłoniło cię do zaangażowa-
nia się w  miejscowej społecz-
ności motocyklowej „ Freewind
Glinojeck”?

Paweł Ziejewski: Na pewno ko-
ledzy. Pod ich wpływem nabyłem
też kolejny motocykl, tym razem
o  przeznaczeniu do dalekich wy-
praw. Wtenczas zaczęła się moja
przygoda w  tej grupie. Mam za
sobą wiele fantastycznych wy-
praw, dzięki którym mogłem po-
znać wiele interesujących ludzi.
Jednym słowem – przygoda, któ-
ra trwa już piąty rok.

Jak zapowiada się tegoroczne,
IV-te Spotkanie Motocyklowe,
organizowane wraz z  corocz-
nym festynem „Wianki” w  Gli-
nojecku. Czy możesz zdradzić
jakieś szczegóły programu?

Paweł Ziejewski: Liczymy na
udany sezon i   dużą frekwencję.
Dodatkową atrakcją będzie wzbo-
gacona wystawa – w  odróżnieniu
od zeszłorocznej – motocykli „Re-
tro”. Ponadto kiełbaski przy
wspólnym ognisku, grochówka
z  wojskowej kuchni polowej, roc-
kowa muzyka, motocyklowa para-
da przez okoliczne miejscowości
naszej gminy i   … ale niech to po-
zostanie niespodzianką. Zapra-
szamy wszystkich użytkowników
i   pasjonatów motocykli a  w  szcze-
gólności nowopowstały klub -
VROC Masovia.

Mariusz Jasiński

Wokalnie uzdolnieni
8 marca odbyła się I I edycja kon-
kursu wokalnego ŚPIEWAĆ KAŻ-
DY MOŻE zorganizowanego dla
uczniów z  klas IV-VI . Do konkursu
zgłosiło się 1 1 sol istów oraz 7 ze-
społów. Jury w  składzie p. M. Ru-
binkowska, p. M. Tybuszewska, p.
M. Pietrzak, p. A. Podlecka, p. M.
Jędrzejewska uważnie przysłu-
chiwało się wykonaniom młodych
wokalistów. Ocenie podlegała in-
tonacja, dykcja, dobór repertuaru
oraz ogólny wyraz artystyczny.
Poziom artystów z  roku na rok
jest coraz wyższy, ale ostatecznie
udało się wyłonić zwycięzców.
W  kategorii sol ista Jury wyróżniło
trzy wokalistki: Wiktorię Ziemiń-
ską z  kl . 4b, Wiktorię Wychucką
z  kl . 5b oraz Jul ię Zmysłowską
z  kl . 5b. I   miejsce zajęła Oliwia

Piotrowska z  kl . 6a, I I miejsce za-
jęła Nadia Rzemieniewska z  kl .
6b, I I I miejsce zajęła Aleksandra
Pionka z  kl . 6a. W  kategorii ze-
spół wyróżnione zostały dwa ze-
społy Bad Boys z  klasy 4c oraz
Girls Team z  klasy 5a. I   miejsce
zespół Team Game z  klasy 4a
(Michał Kowalski, Fabian Dą-
browski, Piotr Dębski) , I I miejsce
zespół Black &White z  klasy 4c
(Lena Lubasińska, Maria Bakie-
rzyńska), I I I miejsce zespół Two
Girls z  klasy 5b (Jul ia Walczak,
Jul ia Zmysłowska). Wszystkim
wokalistom serdecznie gratuluję
odniesionych sukcesów i zachę-
cam pozostałych uczniów do an-
gażowania się w konkursy
wokalne wszak "Śpiewać każdy
może…"

M. Jędrzejewska
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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

S p o t k a n i e a u t o r s k i e
z   c i e c h a n o w s k i m i
b a j k o p i s a r z a m i

Znani ze swej regionalnej twór-
czości Waldemar Maziński - rzeź-
biarz, poeta, pisarz oraz Rafał
Kado - ilustrator książek, 27 marca
b.r. gościl i w  Miejsko-Gminnej Bi-
bl iotece Publicznej w  Glinojecku.

W  spotkaniu z  odkrywcami dzie-
cięcej wyobraźni uczestniczyły
ucziowie klasy I I I a  Szkoły Podsta-
wowej w  Glinojecku z  wychowaw-
cą klasy Panią Bożeną
Więckowską oraz dzieci uczęsz-
czające na zajęcia rewalidacji in-
dywidualnej wraz z  Panią Anną
Dołęgowską. Autorzy zaprezento-
wali dzieciom bajkę z  serii: poczy-
taj mi Mamo, poczytaj mi Tato…
„Polska Nasza”. Mali czytelnicy
z  ogromnym zainteresowaniem
poznawali historię Polski przedsta-
wioną bajkowym rymem oraz po-
przez barwne ilustracje. Pan Rafał
Kado zaś, prezentując technikę
tworzenia ilustracji, przybliżył
uczestnikom spotkania proces po-
wstawania rysunkowych postaci.
Uczniowie instruowani przez ilu-
stratora uczyli się rysować orła
i   muszę przyznać, że choć zada-

nie nie było łatwe to całkiem nie-
źle sobie z  nim poradzil i.

Nasi niecodzienni goście to też
twórcy bajek  m. in. „Dzieci Marce-
la”, „Przyjaciel Wiatr”, , ,Ciechan”,
„Liczydełko” i   „Leśni przyjaciele”,
nad którymi patronat medialny
sprawuje Oddział Ciechanowskie-
go Stowarzyszenia Autorów Pol-
skich. Pisanie wymaga wyobraźni
- mówił Pan Waldemar i   opowie-
dział o  tym, jak zaczęła się jego
przygoda z  książką oraz o  pasji
rzeźbienia w  drewnie. Zachęcał
też uczniów do sięgania po polską
literaturę. Spotkanie dopełniła
muzyczna niespodzianka w  posta-
ci znanych utworów ludowych gra-
nych na organkach ustnych przez
naszego gościa. Dzieci odgady-
wały tytuły piosenek, a  następnie
prezentowały swoje talenty wokal-
ne. Ludowa nuta była im znakomi-
cie znana.

Zwieńczeniem tego sympatyczne-
go literackiego spotkania było
uzyskanie autografów od autorów.

Urszula Wróblewska

C i e kaws k i G e o r ge
w   B i b l i o t e c e

1 3 marca w  Miejsko-Gminnej Bi-
bl iotece Publicznej w  Glinojecku
oraz w  Fil i i Bibl iotecznej w  Ości-
słowie odbyły się warsztaty l ite-
racko-plastyczne pt. „Jestem
ciekawski – wszystko mnie intere-
suje”, w  którym udział wzięły dzie-
ci z  punktu przedszkolnego przy
ZSO w  Ościsłowie oraz z  Akade-
mii Małego Smerfa – Niepublicz-
nego Przedszkola w  Glinojecku.
Gościem specjalnym spotkania
była Pani Anna Uszyńska –
przedstawiciel wydawnictwa „Omni
Modo”, która opowiedziała o  przy-
godach małej niesfornej małpki
o  imieniu George. Celem zajęć
było zachęcenie najmłodszych do
odwiedzania bibl ioteki i   aktywnego
korzystania z  jej zbiorów.

Ciekawski George to postać stwo-
rzona przez amerykańskich pisa-
rzy Margaret i   Hansa Rey. Jest to
niezwykłe ciekawska małpka, któ-
ra bawi i   uczy
dzieci od blisko
75 lat. Dzisiaj
miel iśmy okazję
ją poznać i   do-
wiedzieć się
o  historii jej po-
wstania. Przed-
szkolaki
w  Ościsłowie
poznały treść
pierwszej ksią-
żeczki o  Cie-

kawskim Georgu, a  następnie przy
pomocy prezentacji multimedialnej
musiały odgadnąć, jakie zwierzę
kryje się na obrazku. Dzieci wyko-
nały również kukiełki z  kolorowych
słomek i   i lustracji zwierząt, po
czym miały za zadanie przedsta-
wić ich odgłosy.

W  Glinojecku „Małe Smerfy” do-
wiedziały się, że Ciekawski Geoge
był pierwszą małpką w  kosmosie,
następnie mali astronauci pozna-
wali kosmos i   planety układu sło-
necznego: Merkury - Wenus -
Ziemia - Mars - Jowisz - Saturn -
Uran - Neptun – Pluton . Po ko-
smicznej eskapadzie dzieci obej-
rzały bajkę pod tytułem
„Ciekawski George w  Bibl iotece”.
Na koniec zajęć każde dziecko
otrzymało pamiątkowy medal z  wi-
zerunkiem Georga oraz zostało
sfotografowane w  rakiecie.

Urszula Wróblewska
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