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Więcej na str.   3

„Namaste Glinojeck” – tym tradycyjnym, hinduskim powitaniem rozpoczęło się
pierwsze w  historii tego miasta spotkanie jego mieszkańców z  przybyszami
znad Zatoki Bengalskiej. Podczas trzydniowego pobytu podróżnicy z  Indii go-
ścil i w  miejscowym liceum oraz gimnazjum, ośrodku kultury, pobliskiej stadni-
nie koni, a  ponadto wzięl i udział w  spływie kajakowym Wkrą, a  także udali się
do cukrowni w  Zygmuntowie. Przed wizytą w  Glinojecku zdążyli odwiedzić
Zurych i   Lozannę.

Więcej na str.   4

I n d i e w   G l i n o j e c k u ZNÓW W  CZOŁÓWCE
Jak co roku, czasopismo „Wspólnota” przygotowało ranking inwestycji w  in-
frastrukturę techniczną. Metoda obliczania wskaźników rankingu inwestycyj-
nego jest od lat taka sama. Pod uwagę brane są inwestycje samorządowe
skierowane na rozwój infrastruktury technicznej, czyl i te najbardziej powiąza-
ne z  warunkami stwarzanymi dla rozwoju gospodarczego.

Czytaj na str.   2

Nowy samochód dla OSP Glinojeck
Kilka dni temu druhowie z  Ochotniczej Straży Pożarnej w  Gl inojecku otrzy-
mal i nowy, średni samochód ratowniczo-gaśniczy z  napędem 4x4 marki
Mercedes – Benz.

Więcej na str.   5

W  dniu nawiedzenia kopii obrazu
Matki Bożej Częstochowskiej w  Gli-
nojecku na próżno byłoby szukać
kogoś z  mieszkańców miasta i   oko-
l ic, kto nie wiedziałby o  tym wyjątko-
wym wydarzeniu.

Utkane różnokolorowe flagi wzdłuż
ul ic, dekoracje na prywatnych pose-
sjach, sol idaryzowanie się miesz-
kańców we wspólnych pracach
związanych z  oprawą i   zabezpiecze-
niem przejazdu Matki Bożej na pew-
no odwróciły uwagę wielu osób od
codziennego życia i   związanego
z  nim trosk.

Więcej na str.   4

24 godziny

Będzie nowa droga i  nowa
oczyszczalnia

W  dniach 21 .1 0. i   29.1 0. odbyły się dwie sesje Rady Miejskiej, która
obradowała,   m. in. w  sprawie dokonania zmiany w  Wieloletniej Prognozie
Finansowej, zatwierdzającej zmiany w  zaplanowanej dotacji na remont
i   przebudowę budynków pełniących funkcje społeczno-kulturalne w  Sulerzy-
żu, Glinojecku i   Woli Młockiej.

Więcej na str.   2
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ZNÓW W  CZOŁÓWCE
Jak co roku, czasopismo „Wspólnota”
przygotowało ranking inwestycji w  in-
frastrukturę techniczną. Metoda obli-
czania wskaźników rankingu inwe-
stycyjnego jest od lat taka sama. Pod
uwagę brane są inwestycje samorzą-
dowe skierowane na rozwój infra-
struktury technicznej, czyli te
najbardziej powiązane z  warunkami
stwarzanymi dla rozwoju gospodar-
czego. Inwestycje samorządowe w  in-
frastrukturę techniczną koncentrują
się w  trzech działach:

– transport (przede wszystkim remon-
ty i   budowa dróg administrowanych
przez samorządy),

– gospodarka komunalna (sieci wo-
dociągowe i  kanalizacyjne, oczysz-
czalnie ścieków, wysypiska śmieci,
oświetlenie ulic itp.),

– gospodarka mieszkaniowa.

Glinojeck w  kategorii: „Miasteczka”
uplasował się na ósmej pozycji w  te-
gorocznym rankingu pisma Samorzą-
du Terytorialnego „Wspólnota”, doty-
czącego wydatków przeznaczonych
na infrastrukturę techniczną.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że
Glinojeck znalazł się w  pierwszej
dziesiątce samorządów i  jako jedyny
reprezentuje województwo mazo-
wieckie. Analizując wyniki uzyskane
w  rankingu na przestrzeni lat widać
dynamiczny wzrost inwestowania.
Jest on efektem przemyślanego i  kon-
sekwentnego realizowania zadań
strategicznych, jakie przed sobą sta-
wia samorząd.

Szczegółowe informacje dotyczące
rankingu znajdują się w  20/1 1 82 nu-
merze Pisma Samorządu Terytorial-
nego „Wspólnota”, w  którym został
opublikowany cały raport.

Anna Pośpiech

Sezon inwestycj i dobiega końca

Będzie nowa droga i  nowa
oczyszczalnia

Od września, zgodnie z  planem
rekrutacji na rok szkolny 201 5/201 6,
przy Liceum Ogólnokształcącym im.
W.St. Reymonta w  Glinojecku miała
rozpocząć działalność zasadnicza
szkoła zawodowa. W  związku
z  małą l iczbą chętnych do nauki
w  zawodówce w  tym roku nie
utworzono klasy pierwszej.

W  przyszłym roku szkolnym,
podobnie jak w  obecnym, także
planowany jest nabór do obu szkół,
zarówno do liceum, jak i   szkoły

zawodowej. Jeżeli będą chętni do
kształcenia się w  tych placówkach,
to obie te szkoły będą funkcjonowały
jednocześnie.

W  bieżącym roku szkolnym nauka
w  miejscowym liceum odbywa się we
wszystkich trzech klasach (tj. kl . I , I I
i   I I I ) . W  klasie pierwszej są jeszcze
wolne miejsca. Zainteresowanych
nauką zapraszamy.

Wiesław Mostowy

dyrektor

Glinojeckie liceum bez szkoły
zawodowej

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

W  związku z  nadchodzącą zimą
okres remontów i   modernizacji po-
woli się kończy. W  ciągu ostatnich
dwóch miesięcy przeprowadzone
były prace sfinansowane przede
wszystkim z  funduszy sołeckich, do-
tyczące świetl ic wiejskich.

W  Wólce Garwarskiej wykonane zo-
stały schody zewnętrzne, a  świetl ica

w  Płaciszewie pozyskała docieplenie
trzech ścian zewnętrznych. Na Śród-
borzu wykonano przyłącze kanaliza-
cyjne, a  w  Sulerzyżu zmodernizowa-
no świetl icę wiejską poprzez wy-
konanie ogrzewania w  części bu-
dynku. W  Strzeszewie użytkownicy
tamtejszej świetl icy mogą cieszyć się
jej nowym ogrodzeniem.

Red

W  dniach 21 .1 0. i  29.1 0. odbyły się
dwie sesje Rady Miejskiej, która obra-
dowała,   m.in. w  sprawie dokonania
zmiany w  Wieloletniej Prognozie Finan-
sowej, zatwierdzającej zmiany w  zapla-
nowanej dotacji na remont i  prze-
budowę budynków pełniących funkcje
społeczno-kulturalne w  Sulerzyżu, Gli-
nojecku i  Woli Młockiej.

W  projekcie powyższej uchwały doko-
nano również zmian wydatków  m.in. na
przebudowę ul. Krzywej, drogi gminnej
relacji Krusz-Kamionka i  rozwój elektro-
nicznej administracji w  samorządach.
Ponadto wprowadzono nowe zadania,
z  których największym jest budowa no-
wej oczyszczalni ścieków w  Garwarzu
Starym. Wartość tej inwestycji to sza-
cunkowo 6  mln  zł. Zarówno koszt, jak
i  samo to przedsięwzięcie wzbudziły
uzasadniony niepokój wśród radnych,
którzy zwrócili się do prezesa ZGK sp.
z  o.   o.   Andrzeja Franczaka z  prośbą
o  uzasadnienie projektu. Wyjaśnił on
zebranym, że niebawem obecna
oczyszczalnia nie będzie spełniać obo-
wiązujących standardów i  zmieniają-
cych się od stycznia 201 6 roku
parametrów technicznych, a  to sprawi,
że na gminę nałożone zostaną duże

kary finansowe. Nadmienił, iż w  obec-
nej oczyszczalni zużycie zbiorników wy-
konanych z  tzw. stali czarnej jest
znaczne, natomiast nowa, betonowa
oczyszczalnia, według zapewnień pre-
zesa ZGK powinna bez zarzutu funk-
cjonować około 30-40 lat. Inwestycja ta
najprawdopodobniej przeprowadzona
zostanie z  dofinansowaniem ze środków
Unii Europejskiej, które pokryć mogą
nawet 85% jej kosztów. Radni uchwałę
o  zmianach w  Wieloletniej Prognozie Fi-
nansowej podjęli jednogłośnie.

Kolejny projekt uchwały dotyczył wyboru
metody ustalenia opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia stawek tych opłat. W  uzasad-
nieniu uchwały Mariola Wieńska – refe-
rent ds. wdrożenia gospodarki odpa-
dami komunalnymi zaznaczyła, że ten
projekt podyktowany jest określoną
ustawą i  przede wszystkim dotyczy opłat
od nieruchomości letniskowych, dla któ-
rych wnosi opłatę ryczałtową. Uchwała
również przyjęta została jednogłośnie.

W  wolnych wnioskach radny Zbigniew
Babicz zapytał, czy składane w  latach
poprzednich propozycje do projektu bu-
dżetu przechodzą na kolejne lata. Zapy-
tanie to uzasadnił faktem, iż kilkukrotnie

składał wnioski o  budowę kanalizacji
deszczowej przy pawilonach położonych
przy ul. Płockiej, jednak inwestycja ta ni-
gdy nie została uwzględniona w  budże-
cie. Skarbnik Celina Czerska odpowie-
działa, że budżet jest uchwalany na rok.

Natomiast radny Piotr Gadomski po-
dzielił się z  zebranymi swoimi uwagami
na temat organizowanego od lat Turnie-
ju Sołectw. Zauważył, że brakuje w  nim
jasnego i  precyzyjnego regulaminu,
a  także warunki, w  których odbywa się,
będący jedną z  konkurencji, test wiedzy
o  UE są nieodpowiednie. Zwrócił się
wobec tego z  prośbą do organizatorów
o  uszczegółowienie regulaminu oraz
zadbanie o  właściwe warunki przy roz-
wiązywaniu testu. Ponadto jego zastrze-
żenia wzbudziła organizacja Dni
Glinojecka, która według niego nie
przebiegała w  tym roku sprawnie, głów-
nie ze względu na brak regulaminu im-
prezy, jak i  w  związku z  niską jakością
usług firmy ochroniarskiej. Radna Mał-
gorzata Iwańska zajęła stanowisko w  tej
sprawie podkreślając, że w  przyszłym
roku organizatorzy najprawdopodobniej
nie nawiążą ponownie współpracy z  tą
agencją ochrony, a  regulamin Turnieju
Sołectw zostanie dopracowany.

Natomiast 29 października na nadzwy-
czajnym posiedzeniu radni jednogłośnie
podjęli uchwałę w  sprawie wyrażenia wo-
li współfinansowania wraz z  powiatem
ciechanowskim realizacji zadania pn.
„Przebudowa drogi powiatowej 301 8
w  Polesie-Luszewo-Glinojeck, odcinek
Stary Garwarz – Glinojeck”. Uzasadnie-
nie do projektu przedstawił Antoni
Strzembeczny, który poinformował zebra-
nych o  jego szczegółach, do których zali-
czyć należy: położenie nawierzchni
asfaltowej na całym odcinku, budowę ka-
nalizacji deszczowej od ul. Płockiej
wzdłuż ul. Fabrycznej do skrzyżowania z 
ul. Polną, a  także położenie nowego
chodnika do ul. Wiejskiej, wybudowanie
ścieżki rowerowej wzdłuż drogi, począw-
szy od usytuowania starej cukrowni,
a  skończywszy przy oczyszczalni ścieków
oraz instalację nowego oświetlenia. W  ra-
mach prac modernizacyjnych usunięty
zostanie tzw. garb przy cukrowni, wybu-
dowany parking przy targowicy oraz za-
toczka autobusowa w  Starym Garwarzu.
Całkowity koszt tej inwestycji to 3  mln zło-
tych, z  czego wkład własny gminy wyno-
sił będzie 505  tys.   zł. Remont tego
odcinka rozpocznie się w  przyszłym roku.

Małgorzata Żdanowska
fot. archiwum
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KOCHASZ DZIECI - NIE PAL ŚMIECI
Stop spalaniu odpadów

Sezon grzewczy rozpoczęty. Nasze
miejscowości spowija leniwie unoszący
się, szary dym. Wyraźnie widoczny jest
on w  godzinach rannych lub późno po-
południowych. Wprawdzie nie ma nic
dziwnego w  tym, że ludzie palą w  pie-
cach i  nie stanowiłoby to najmniejszego
problemu, gdyby używali w  tym celu
drewna, węgla czy innych ekologicz-
nych paliw opałowych.

Problem pojawia się wtedy, kiedy spala-
ne są odpady! Właśnie wskutek spalania
w  niskich temperaturach (nawet w  naj-
lepszych piecach domowych lub komin-
kach temperatury spalania są sto-
sunkowo niskie) odpadów, pozornie
niegroźnych takich jak np.: plastikowe
opakowania, butelki, gazety, kolorowe
czasopisma i  te drukowane na kredowym
papierze, materiały gumowe, czy też
opakowania po odpadach niebezpiecz-
nych (farbach, lakierach, rozpuszczalni-
kach, środkach ochrony roślin i  innych),
powstaje opisany wcześniej dym.

Dym, w  którego składzie jest tak dużo
związków toksycznych, że śmiało moż-
na nazwać go trucizną! A  jak mowa
o  truciznach to nie ma wątpliwości, że
nie pozostają one bez wpływu na na-
sze zdrowie i  na całe otaczające nas
środowisko. Sytuację pogarsza dodat-
kowo fakt, iż w  domach mamy niskie
kominy i  wydostające się z  nich spaliny
nie są przenoszone przez wiatr gdzieś
daleko, ale osiadają bardzo blisko na-
szych domów i  ogrodów. Ogrodów,
w  których często uprawiamy ekologicz-
ne warzywa i  owoce. To właśnie dlate-
go palenie śmieci jest takie groźne.

Spalane w  piecach domowych śmieci
powodują również osadzanie się tak
zwanej sadzy mokrej w  przewodach
kominowych. Bardzo trudno ją usunąć,
a  jej nadmiar może spowodować zapa-
lenie się przewodu kominowego i  przy-
czynić się do pożaru domu.

Palisz śmieci - trujesz

Podczas spalania odpadów emitowane
są do atmosfery: pyły – odkładając się
w  glebie, powodują szkodliwe dla zdro-
wia człowieka zanieczyszczenie meta-
lami ciężkimi, tlenek węgla – trujący dla
ludzi i  zwierząt, tlenek azotu – powodu-
je podrażnienia, a  nawet uszkodzenia
płuc.

A  to nie wszystko. Ten trujący dym za-
wiera jeszcze: dwutlenek siarki, chloro-
wodór, cyjanowodór, a  także rako-
twórcze związki zwane dioksynami,
które są 1 0 000 razy bardziej trujące
niż cyjanek potasu.

Spalając 1 kilogram odpadów z  poli-
chlorku winylu PVC (butelki plastikowe,
folie itp.) wytwarzamy aż 280 litrów ga-
zowego chlorowodoru, który z  parą
wodną tworzy kwas solny.

Spalając jeden kilogram pianki poliure-
tanowej do powietrza emitowane jest
aż 50 litrów cyjanowodoru, który tworzy
z  wodą truciznę – kwas pruski. Nie
można spalać również sklejek czy płyt
wiórowych, bo emitowany jest wtedy
szkodliwy formaldehyd.

Prawo a  domowe spalarnie

Warto ponadto pamiętać, że spalanie
śmieci w  piecach jest wykroczeniem
lub przestępstwem, za które obowiązu-
ją surowe mandaty, a  nawet kara wię-
zienia. Artykuł 71 ustawy o  odpadach
brzmi: „Kto wbrew zakazowi, termicznie
przekształca odpady poza spalarniami
odpadów lub współspalarniami odpa-
dów podlega karze aresztu lub karze
grzywny, która maksymalnie może wy-
nieść nawet 5  tys. złotych”.

Natomiast, jeżeli w  wyniku spalania od-
padów poza spalarniami występuje za-
grożenie ludzkiego życia lub zdrowia
albo pogorszenie stanu powietrza,
sprawca odpowiada za przestępstwo
określone w  art.   1 83 kodeksu karnego.

Sankcją wówczas jest kara pozbawia-
nia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

„Arką” do czystszego powietrza

Na szkodliwość nagminnego spalania
śmieci w  domowych piecach zwróciła
uwagę Fundacja Ekologiczna "Arka".
Przy finansowym wsparciu  m.in. Unii
Europejskiej i  Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska ruszyła zainicjo-
wana przez nią ogólnopolska kampania
"Kochasz dzieci, nie pal śmieci". Twórcy
tej kampanii, polegającej na zakrojonej
na szeroką skalę akcji informacyjnej nie
ukrywają, że bardzo trudno zmienić
mentalność społeczeństwa, bowiem
niektórzy są wyjątkowo odporni na edu-
kację. Według raportów Komisji Euro-
pejskiej każdego roku umiera 28 tysięcy
Polaków tylko i  wyłącznie z  powodu
oddychania zanieczyszczonym powie-
trzem. Pamiętaj! Szczególnie wrażliwe
na działanie toksyn są dzieci. Pomyśl
o  nich, zanim znowu wrzucisz śmieci
do pieca lub ogniska.

Wypalanie traw – fakty i  mity

Od lat pokutuje w  naszym społeczeń-
stwie wyjątkowo szkodliwy mit, jakoby
wypalenie traw było najtańszym, do-
broczynnym dla gleby sposobem po-
zbycia się chwastów. Nie jest!
Nieprawdą jest, że w  miejsce spalonej
trawy szybciej i  bujniej wyrośnie na-
stępna. Na wyjałowionym podłożu naj-
intensywniej rozplenią się... chwasty.
Jednorazowe wypalenie może obniżyć
plony nawet o  8%, ponieważ wraz z  in-
nymi roślinami wypalamy również rośli-
ny motylkowe, akumulujące w  glebie
azot niezbędny do prawidłowego wzro-
stu wszystkich gatunków. Wypalając
trawy, wyjaławiamy więc glebę, unice-
stwiamy mikroorganizmy i  zwierzęta,
które ją użyźniają i  niszczymy równo-
wagę, będącą warunkiem udanych plo-
nów. Ogień hamuje naturalny rozkład
resztek roślinnych oraz asymilację azo-
tu z  powietrza. W  pożarze nie tylko

Remont cmentarza w  Ościsłowie

Niedawno, dzięki staraniom władz
Glinojecka wyremontowano niektóre
elementy cmentarza z  okresu I I woj-
ny światowej, położonego w  lesie
ościsłowskim. Przedsięwzięcie pole-
gało na wykonaniu i   montażu ka-
miennej tablicy memoratywnej
z  nazwiskami osób w  tym miejscu
pomordowanych oraz na konserwacji
zieleni i   pracach porządkowych. Te-

ren wokół tablicy wy-
łożono kostką i  wyko-
nano opaskę z  kostki
betonowej. W  po-
przednich latach od-
nowiono również du-
żą i  małą kwaterę.

Postawienie tablicy
pamiątkowej na ości-
słowskim cmentarzu
jest ważnym wyda-
rzeniem w  życiu spo-
łeczności lokalnej

i   częścią jej historii. Należy on rów-
nież do największych cmentarzysk
z  lat okupacji w  powiecie ciechanow-
skim. Jego odremontowanie możliwe
było dzięki dofinasowaniu, uzyska-
nemu przez gminne władze z  Mazo-
wieckiego Urzędu Wojewódzkiego
w  Warszawie.

Tekst i fot. Anna Pośpiech

niszczone są miejsca lęgowe wielu ga-
tunków ptaków gnieżdżących się na
ziemi. Giną też dorosłe osobniki. Szans
na wydostanie się z  opresji nie ma bar-
dzo dużo pozostałych zwierząt: zajęcy,
lisów, borsuków, norek, kun, młodych
saren, żab, jaszczurek oraz innych gry-
zoni, płazów i  gadów. Ginie też niezli-
czona ilość pożytecznych owadów,
takich jak: pszczoły – nieodzowne do
zapylania roślin, trzmiele, motyle, dra-
pieżne biedronki i  mrówki oraz użyźnia-
jące ziemię dżdżownice.

Nie łamię prawa – nie palę liści

Jesienne porządki w  ogrodach działko-
wych i  przydomowych rozpoczęły się
na dobre. Działkowcy pozbywają się
teraz zeschłych liści, chorych gałęzi
i  drzew. Pozbywają się, czyli najczę-
ściej je palą. Dym unosi się nad dział-
kami i  ogrodami w  całym kraju,
przeszkadzając wielu mieszkańcom.

– Nie da się oddychać! – narzekamy
wszyscy, zmuszeni wdychać nieprzy-
jemny zapach i  duszące, gryzące
w  gardło opary. I   mamy rację, bo spala-
nie liści jest niezgodne z  obowiązującą
ustawą o  ochronie przyrody, która za-
brania spalania pozostałości roślinnych.
Przepis mówi wyraźnie – nie wolno
„puszczać z  dymem" gałęzi, pędów, li-
ści. Jeśli nasze „ognisko” spowoduje
pożar i  zagrożenie dla ludzi oraz środo-
wiska, to możemy zostać ukarani man-
datem karnym w  kwocie 500  zł,
a  w  skrajnych przypadkach sprawa mo-
że nawet znaleźć swój finał w  sądzie.

Pamiętajmy - za „pozorne oszczędno-
ści” podczas spalania odpadów płaci-
my własnym zdrowiem i  zdrowiem
swoich najbliższych, a  także narażamy
swój dom na poważne niebezpieczeń-
stwo, o  łamaniu prawa nie wspomina-
jąc. Dbajmy o  środowisko i  najbliższe
otoczenie – dla nas, dla naszych dzieci
i  wnuków, mając na uwadze dobro
swoje i  innych ludzi.

Mariola Wieńska

W  słoneczne sobotnie przedpołudnie
1 9.09.201 5 roku 36 - osobowa grupa
uczniów z  klas: piątej i  szóstej szkoły
podstawowej i  gimnazjum pod opieką
pań: B. Załuski, A. Adamskiej–Borek
i  M.   Witkowskiej oraz pana S. Rogalskie-
go wzięła udział w  XXXIII Ogólnopolskiej
Pielgrzymce do Rostkowa, do patrona
dzieci i  młodzieży św.  Stanisława Kostki.
Wyruszyliśmy sprzed szkoły radośni,
rozmodleni i  z  naszymi intencjami w  ser-
cach, aby przedstawić je Bogu przez
wstawiennictwo Stasia Kostki.

Tegoroczna pielgrzymka pod hasłem
„Błogosławieni miłosierni” skupiła
w  Rostkowie kilkaset dzieci i   młodzieży.
Była dla nas dobrym przygotowaniem
do peregrynacji Obrazu Matki Bożej,
która czeka nas w  październiku.

Eucharystii przewodniczył J.E. Piotr Li-
bera Biskup Płocki. Bardzo ciekawą ho-

milię o  rozpoznaniu u  młodego człowie-
ka życiowej drogi powołania na przy-
kładzie bajki o  wędrówce „ wesołej
drużyny” wygłosił ks.   Andrzej Janicki.

Wielkim wydarzeniem była też obec-
ność symboli Światowych Dni Młodzie-
ży Krzyża i  Ikony Matki Bożej. Toteż
niezwykłym przeżyciem było dotknięcie
tego Krzyża, który po Eucharystii pod-
czas programu ewangelizacyjnego „od-
bywał pielgrzymkę po placu celebry
niesiony rękami setek dzieci i   młodzie-
ży” . W  czasie Mszy św.   Ks. Biskup po-
błogosławił zgromadzonych relikwiami
świętego Patrona i  prosił, aby pamiętali
o  obecności Boga w  ich życiu i  Jego
wielkim miłosierdziu.

Wróciliśmy radośni i   szczęśliwi. Pogoda
była wspaniała. Do zobaczenia za rok.

Bożena Załuska

Rostkowo 2015
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I n d i e w   G l i n o j e c k u„Namaste Glinojeck” – tym tradycyj-
nym, hinduskim powitaniem roz-
poczęło się pierwsze w  historii
tego miasta spotkanie jego miesz-
kańców z  przybyszami znad Zatoki
Bengalskiej. Podczas trzydniowe-
go pobytu podróżnicy z  Indii go-
ścili w  miejscowym liceum oraz
gimnazjum, ośrodku kultury, pobli-
skiej stadninie koni, a  ponadto
wzięli udział w  spływie kajakowym
Wkrą, a  także udali się do cukrowni
w  Zygmuntowie. Przed wizytą
w  Glinojecku zdążyli odwiedzić Zu-
rych i   Lozannę.

Przyjechali z  Chennai, Sekunderaba-
du i   Hajderabadu, czyli trzech, jed-
nych z  największych, bo liczących po
kilka milionów mieszkańców, metro-
polii w  Indiach. Są nauczycielami
i   wychowankami Szkoły św.   Francisz-
ka – katolickiej instytucji, założonej
przez Siostry Miłosierdzia oraz repre-
zentantami Klubu Rotary – między-
narodowej organizacji, zajmującej się
działalnością na rzecz dobra spo-
łecznego oraz promowania wartości
etycznych na świecie.

O  to, w  jaki sposób trafil i do Polski,
a  w  szczególności do Glinojecka, za-
pytaliśmy organizatorów, a  zarazem
opiekunów tej ponad czterdziestooso-
bowej grupy – Raju Raviteja, założy-
ciela RR World Education Projects,
a  zarazem dyrektora Inspire India
Trust oraz przedstawicielkę tych orga-
nizacji w  Polsce – Annę Olszewską.

Czym zajmuje się organizacja In-
spire India Trust?

Raju Ravitej: Jest to organizacja
o  charakterze charytatywnym, działa-
jąca na rzecz rozwoju edukacji. Zaj-
muje się ona przede wszystkim
szeroko rozumianą aktywizacją mło-
dzieży, której priorytetem jest moty-
wowanie młodych ludzi do działania,
by z  czasem mogli się oni stać lidera-
mi nie tylko w  swoim środowisku
i   społeczności, ale również w  życiu
prywatnym. Dzięki naszej organizacji
młodzi ludzie biorą udział w  projek-
cie, zakładającym edukację poprzez
działanie, w  tym przez podróże.

Skąd pomysł na taki sposób edu-
kacji? Do kogo adresowane jest to
przedsięwzięcie?

R.R.: Za każdym razem zaczyna się
od tego, że jako założyciel i   dyrektor
organizacji, zatwierdzam wyprawę do
krajów diametralnie różniących się od
Indii. Jest to podstawowe kryterium
wyboru, ponieważ od państw podob-
nych kulturowo uczymy się mniej niż
od tych, całkowicie innych. Udział
w  takim przedsięwzięciu biorą pod-
opieczni placówek edukacyjnych oraz
różnego rodzaju organizacji społecz-
no-oświatowych. Podróż trwa zazwy-
czaj od 1 0 do 1 5 dni i   tak krótki okres
czasu daje ten sam efekt co półrocz-
na, tradycyjna nauka w  szkołach.

Co skłoniło was do wizyty w  Gli-
nojecku?

R.R.: Trafiliśmy tutaj z  dwóch powo-
dów. Po pierwsze – osobiście nie je-
stem zainteresowany wyprawami
wiodącymi szlakiem turystycznym, ze
względu na to, że z  kurortów lub in-
nych tego typu miejsc nie nauczymy
się zbyt wiele z  racji ich komercyjnego
charakteru. Nas interesuje prawdziwe
życie w  danym kraju, które zobaczyć
można dopiero po wyjściu z  opisów
w  przewodnikach, więc Glinojeck do-
skonale wpisał się w  tę ideę. Drugim

powodem jest to, że Anna związana
jest z  tym regionem, a  dzięki temu zna
gospodarzy tego spotkania, co jest
również bardzo istotne. Jednak ten
pierwszy powód przeważył.

Anna Olszewska: Glinojeck rzeczy-
wiście był moim pomysłem, głównie
ze względu na małą, wyjątkowo au-
tentyczną społeczność, co mogliśmy
obserwować w  ciągu całego pobytu
tutaj. Pochodzę z  tych okolic, więc wi-
dzę dynamiczny rozwój miasteczka
oraz coraz większą aktywność spo-
łeczną jego mieszkańców. To zaan-
gażowanie, szczególnie szkół i   władz
gminy, ale również całej miejscowości
przełożyło się na wysoką jakość dzi-
siejszego spotkania. Jestem bardzo
wzruszona tak serdecznym przyję-
ciem i  mam nadzieję, że jeszcze nie
raz tu wrócimy.

Niewątpliwie przyjazd przedstawicieli
jednej z  najstarszych na świecie kul-
tur, składającej się z  powiązanych
w  jedno elementów hinduizmu, bud-
dyzmu, a  także islamu oraz chrześci-
jaństwa był niespotykaną lekcją dla
glinojecczan. Rytualne tańce, takie
jak bhangra czy kućipudi, ściśle zwią-
zane z  hinduskimi świętami, tradycyj-
ne stroje (sari), ukazanie wyjątkowej
wręcz posłanniczej roli nauczyciela –
przewodnika w  życiu każdego ucznia,

opowieści o  jakże egzotycznej dla
Polaków codzienności i   krótka lekcja
gry w  krykieta to tylko niektóre aspek-
ty tego wydarzenia.

Miejscowa młodzież z  Gimnazjum
im.   M. Kotańskiego oraz Liceum
Ogólnokształcącego im. W.S. Rey-
monta również przedstawiła obfity,
nawiązujący do polskich tradycji
i   obyczajów program artystyczny. Nie
zabrakło w  nim poloneza, którego
goście po części oficjalnej mieli oka-
zję się nauczyć, ludowych przyśpie-
wek, pokazów fizyczno-chemicznych,
łowickich wycinanek, meczu w  siat-
kówkę, poczęstunku typowo polskimi
owocami oraz wielu innych atrakcji.

Zanim jednak doszło do wymiany
kulturowych doświadczeń to z  histo-
rią, położeniem i  specyfiką Glinojecka
zapoznał przybyszów burmistrz Wal-
demar Godlewski, a  tuż po nim głos
zabrali dyrektorzy szkół ponadpod-
stawowych – Lech Boniewski i   Wie-
sław Mostowy, którzy w  kilku słowach
opowiedzieli o  reprezentowanych
przez nich placówkach oraz przybli-
żyli gościom zagadnienia związane
z  polskim szkolnictwem, natomiast
rys historyczny, nawiązujący do relacji
polsko-indyjskich na przestrzeni wie-
ków przedstawił nauczyciel historii –
Jacek Hryniewicz.

Wieczorem zaś licznie zgromadzona
w  Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury
publiczność uczestniczyła w  gali, któ-
rej zwieńczeniem był międzynarodo-
wy pokaz poloneza w  wykonaniu
licealistów oraz indyjskiej młodzieży.

- Ten dzień jest wyjątkowy dla glino-
jeckiego środowiska szkolnego oraz
całej gminy. To spotkanie jest wspa-
niałą okazją by poznać nawzajem
nasze kultury, obyczaje, a  przede
wszystkim życie codzienne. Być mo-
że ta wizyta będzie początkiem przy-
szłej, owocnej współpracy – zwrócił
się do gości Waldemar Godlewski,
jednocześnie życząc im przyjemnego
pobytu i   niezapomnianych wrażeń.

Małgorzata Żdanowska

W  dniu nawiedzenia kopii obrazu
Matki Bożej Częstochowskiej w  Gli-
nojecku na próżno byłoby szukać
kogoś z  mieszkańców miasta i   oko-
l ic, kto nie wiedziałby o  tym wyjątko-
wym wydarzeniu.

Utkane różno-
kolorowe flagi
wzdłuż ul ic,
dekoracje na
prywatnych po-
sesjach, sol i-
daryzowanie
się mieszkań-
ców we wspól-
nych pracach,
związanych
z  oprawą i   za-
bezpieczeniem
przejazdu Mat-
ki Bożej na
pewno odwró-

ciły uwagę wielu osób od codzienne-
go życia i   związanego z  nim trosk.

Dało się zauważyć, że cały okres
przygotowań, przywitania obrazu
Matki Bożej Częstochowskiej, 24-go-

24 godziny dzinnego czuwania i   w  końcu odpro-
wadzenia go do następnej parafii nie
miał jedynie aspektu rel igijnego. Wi-
doczne na każdym kilometrze biało-
czerwone flagi przypominały o  przy-
należności do wspólnych korzeni,

a  przedsięwzięte prace mieszkań-
ców były konsekwencją upomnienia
się o  jakże potrzebne, choć wydają-
ce się zanikać, więzy społeczne.

Mariusz Jasiński
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Diagnostyka coraz lepsza

Po ponad półrocznych testach wielu
typów urządzeń dyrekcja SPZZOZ
zakupiła nowy aparat USG. Wymia-
na dotychczasowego sprzętu była
koniecznością ze względu na jego
zużycie oraz niespełnianie określo-
nych wymagań i   norm. Zakupiony

dzięki dotacji Urzędu Miasta i   Gminy
aparat jest posiadającym trzy głowi-
ce stacjonarnym aparatem nowej ge-
neracji, pozwalającym na dia-
gnozowanie pacjentek poradni
ginekologiczno-położniczej oraz na
wykonywanie badań narządów po-
wierzchniowych jamy brzusznej oraz
węzłów chłonnych. Korzystają z  nie-
go również lekarze podstawowej
opieki zdrowotnej, którzy dzięki
obecności tego sprzętu mogą kon-
sultować wyniki badań bezpośrednio
ze współpracującymi z  SPZZOZ-em
specjal istami. Badania USG są wy-
konywane bezpłatnie, dwa razy
w  miesiącu przez lekarza radiologa
na podstawie skierowania.

By zwiększyć pakiet oferowanych
przez glinojecki ośrodek zdrowia
usług nawiązano również współpra-
cę z  kardiologiem, na co dzień pra-
cującym w  Klinice Kardiologii war-
szawskiego Szpitala Grochowskie-
go. Uprzednio zapisanych pacjentów
specjal ista przyjmuje odpłatnie, raz
w  miesiącu. Po konsultacji z  leka-
rzem istnieje ponadto możliwość wy-
konania echa serca.

Red

Kilka dni temu druhowie z  Ochotni-
czej Straży Pożarnej w  Glinojecku
otrzymali nowy, średni samochód ra-
towniczo-gaśniczy z  napędem 4x4
marki Mercedes – Benz.

Zakupiony samochód będzie miał
możliwość poruszania się po trud-
nym terenie, co jest ważne, zwłasz-
cza podczas prowadzenia akcji
gaśniczej w  lasach, gdzie szybkość
działania jest istotnym czynnikiem.

Najważniejsze elementy samochodu
to: kabina kierowcy nowego typu,
sześcioosobowa, czterodrzwiowa,
zbiornik wodny o  pojemności 4500  l ,
autopompa o  wydajności 3500  l/min,
l inia szybkiego natarcia o  długości
60 metrów na zwijadle zakończona

prądownicą wodno-pianową, wysu-
wany maszt oświetleniowy z  funkcją
automatycznego składania, wyposa-
żenie w  wyciągarkę mechaniczną
o  sile uciągu 8 ton i   l iny o  długości
ok. 25 metrów, a  także oświetlenie:
alarmowe, wewnętrzne i   zewnętrzne
w  technologii LED.

Zakup samochodu był możliwy
dzięki dofinansowaniu przez: Ko-
mendę Główną Państwowej Straży
Pożarnej, Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i   Gospodarki
Wodnej w  Warszawie, Związek
Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej, Gminę
Glinojeck oraz Ochotniczą Straż Po-
żarną w  Glinojecku.

Anna Pośpiech

NOWY SAMOCHÓD DLA
OSP GLINOJECK

fot. Waldemar Jóźwiak

O d z n a c z e n i i   n a g r o d z e n i
Dzień Edukacji Narodowej to święto pol-
skiej oświaty obchodzone 1 4 październi-
ka na pamiątkę powstania Komisji Edukacji
Narodowej niezmiennie od 1 972 roku. To
wyjątkowy dzień dla nauczycieli oraz wie-
lu innych, związanych z  oświatą osób, któ-
ry podkreśla ich szczególną rolę w  szkol-
nictwie, a  zarazem jest okazją do na-
grodzenia wyróżniających się pedagogów
i  pracowników niepedagogicznych za mi-
niony rok szkolny.

NAGRODY DYREKTORA

W  Miejsko-Gminnym Przedszkolu w  Gli-
nojecku nagrody otrzymały dwie nauczy-
cielki: Maria Siwakowska oraz Agnieszka
Stańczak, natomiast wśród pracowników
niepedagogicznych wyróżniono: Katarzy-
nę Jasińską, Ewę Masiak i  Małgorzatę
Sokołowską, która w  zeszłym roku szkol-
nym pełniła w  placówce funkcję sekretarki.

W  Szkole Podstawowej w  Woli Młockiej na-
grodzone zostały: Agnieszka Czaplicka,
Iwona Paczkowska, Agnieszka Krupińska ,
Ewa Marchlewska i  Anna Dąmbrowska.

W  glinojeckiej Szkole Podstawowej im. Ma-
rii Konopnickiej nagrodami uhonorowano:
Marię Walo – Słupecką, Mirosławę Tybu-
szewską, Kamila Boniewskiego, Dorotę Gi-
ranowską, Magdalenę Jędrzejewską, a  także
pracownika biurowego - Sylwię Gradecką
oraz Teresę Chodorską i  Małgorzatę Pru-
sakiewicz - pracowników obsługi.

W  Gimnazjum im. Marka Kotańskiego
w  Glinojecku nagrody odebrały: Aneta
Pac, Beata Małecka, pedagog szkolny -
Anna Skórska, Monika Woźniak oraz pra-
cownik socjalny - Anna Klimkiewicz.

W  Zespole Szkół Ogólnokształcących im.
Armii Krajowej w  Ościsłowie nagrodzono:
Anetę Adamską-Borek, Elżbietę Niszczo-
tę, Magdalenę Witkowską, Bogumiłę Mar-
cinkowską i  odpowiedzialną za obsługę
sekretariatu - Urszulę Delurską.

W  Liceum Ogólnokształcącym im. Wła-
dysława S. Reymonta w  Glinojecku na-
grody wręczone zostały: Katarzynie
Antosiewicz, Agnieszce Markowskiej,
Małgorzacie Mikołajewskiej, Dorocie Na-
rulskiej oraz pracownikowi obsługi - Mał-
gorzacie Kaźmierczak.

NAGRODY BURMISTRZA

W  tym roku otrzymało je dwoje pedago-
gów: pełniąca funkcję zastępcy dyrekto-
ra w  glinojeckiej podstawówce – Ewa
Walczak oraz Marek Mikołajewski – na-
uczyciel wychowania fizycznego w  gim-
nazjum w  Glinojecku.

MEDALEKOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ

Nadawane przez ministra edukacji meda-
le przyznawane są za szczególne zasługi
dla oświaty i  wychowania, przede wszyst-
kim w  zakresie działalności dydaktycznej,
wychowawczej i  opiekuńczej, twórczości
dla dzieci i  młodzieży oraz kształcenia i  do-
skonalenia nauczycieli. Tym prestiżowym
odznaczeniem uhonorowane zostały dwie
przedstawicielki grona pedagogicznego
z  ZSO w  Ościsłowie: wychowawczyni kla-
sy I   szkoły podstawowej - Maria Bieżuń-
ska oraz nauczycielka przyrody i  biologii –
Bogumiła Marcinkowska.

Małgorzata Żdanowska

O g ł o s z e n i e
Komenda Powiatowa Policji w  Ciechanowie informuje, że w  okresie od 01 do 30
listopada 201 5 roku na terenie powiatu ciechanowskiego organizowany jest kon-
kurs na najpopularniejszego dzielnicowego Komendy Powiatowej Policji w  Cie-
chanowie.

Mieszkańcy powiatu ciechanowskiego mogą oddawać swoje głosy na wytypowa-
nego dzielnicowego za pomocą anonimowych ankiet, które należy składać
w  przygotowanych skrzynkach. Swoje głosy na najpopularniejszego dzielnicowe-
go mieszkańcy mogą oddawać na terenie miasta Ciechanowa i  gmin powiatu
ciechanowskiego w  jednostkach Policji, w  siedzibach organów administracji sa-
morządowej (Urząd Miasta, Urząd Gminy, Starostwo Powiatowe), w  Miejsko –
Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej.

Wypełnioną ankietę można również przesłać przez internet na adres:

prasowy.ciechanow@onet.pl.

Anonimowe ankiety dostępne są w  miejscu umieszczania urn do których odda-
wane są głosy, ponadto wzór ankiety jest dostępny do pobrania na stronie inter-
netowej Komendy Powiatowej Policji w  Ciechanowie.

Zachęcamy mieszkańców powiatu do wzięcia udziału w  konkursie.

fot. ZSO w  Ościsłowie
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SZLACHETNA PACZKA
W  GMINIE GLINOJECK

Projekt o  nazwie Szlachetna Paczka
jest pomysłem ks.   Jacka Stryczka –
prezesa zarządu Stowarzyszenia
WIOSNA. On to w  2000 roku wraz ze
studentami duszpasterstwa akademic-
kiego podarował pierwsze paczki 30
krakowskim rodzinom. W  201 4r. obda-
rowanych rodzin było już 1 9 580.
Spektakularny sukces tej corocznej
akcji polega na mądrej pomocy oraz
łączeniu w  przemyślany sposób tysię-
cy osób: wolontariuszy, rodzin w  po-
trzebie, darczyńców i  dobroczyńców.

Wolontariusze, czyli Super W  szukają
rodzin w  potrzebie, następnie spoty-
kają się z  nimi, diagnozują ich sytu-
ację, poznają konkretne potrzeby
i  podejmują decyzję o  ich włączeniu
do projektu. Darczyńcy przygotowują
konkretną pomoc dla konkretnej ro-
dziny. Dobroczyńcy zaś, angażując
się finansowo, dają swoją energię do-
broci, dzięki której system Szlachetnej
Paczki może skutecznie działać. Ro-
dziny w  potrzebie, oprócz konkretnej
pomocy otrzymują nadzieję na lepsze
jutro i   impuls do zmiany. Udział w  pro-
jekcie pozwala im uwierzyć w  siebie
i   drugiego człowieka.

W  tym roku, po raz 1 5-sty, Szlachet-
na Paczka rusza w  Polskę, by wal-
czyć z  biedą. Po raz drugi nasza
gmina przystąpiła do tego typu dzia-
łań. Do służby w  naszej gminie zre-
krutowano piętnastu wolontariuszy,

a  patronat nad rejonem objął bur-
mistrz. Zeszłoroczny finał, który za-
kończył się pełnym sukcesem
i  obdarowaniem ponad 30 rodzin
z  gminy Glinojeck, napawa nadzieją,
że i   w  tym roku pojawią się uśmiechy
i   łzy szczęścia w  wielu domach.
Centrum Paczki rejonu Glinojeck
znajduje się w  M-GOK. Z  tego wła-
śnie miejsca podczas finału projektu
wyjadą dostarczone tam przez dar-
czyńców paczki dla potrzebujących
rodzin. Być może i   tym razem w  wie-
lu pudłach znajdą się przedmioty po-
darowane przez mieszkańców na-
szego miasta i   gminy.

Apelujemy o  otwarcie waszych serc
na biedę, chorobę, niepełnospraw-
ność, starość i   osamotnienie. Także
o  to byście nie patrzyl i na problemy
tych rodzin poprzez stereotyp biedy,
a  dostrzegli w  nich ich potencjał, ich
plany i   marzenia, ich talenty i   umie-
jętności, wiedzę i   doświadczenie, ich
wartości i   bohaterstwo.

Każdy kto chciałby bliżej zapoznać
się z  projektem może skontaktować
się z  l iderem rejonu Wojciechem
Bruździńskim lub zajrzeć na:
www.szlachetnapaczka.pl

Aneta Betlewicz

asystent d.s.   promocji

w  rejonie Glinojeck

Wszyscy, tylko nie ja…
Na temat przemocy napisano już wie-
le publikacji, powstało mnóstwo defi-
nicji, przeprowadzono setki badań
naukowych. Nie chcę w  swoich roz-
ważaniach tworzyć nowych pojęć do-
tyczących tego zjawiska. Nie żywię
też nadziei, że ten krótki artykuł spra-
wi, że przemoc jako taka odejdzie
w  nieznane. Chciałbym jednak, żeby
lektura tych kilku zdań zatrzymała
czytelników choć na krótką chwilę
w  biegu codzienności, zachęcając do
refleksji nad sobą samym.

Czym jest przemoc? Przemoc to in-
tencjonalne działanie lub zaniechanie
działania jednej osoby wobec drugiej,
które wykorzystując przewagę sił na-
rusza prawa i  dobra osobiste jednost-
ki, powodując cierpienie i   szkody. Co
ciekawe, w  zależności od sytuacji ta
sama osoba może być sprawcą prze-
mocy, a  innym razem może tej prze-
mocy doświadczać. Z  moich
obserwacji i   własnych doświadczeń
życiowych wynika, że najczęściej to
u  siebie samego trudno dopatrzeć się
destrukcyjnych zachowań cech.
W  myśl powiedzenia „w  czyimś oku
dostrzeżemy źdźbło trawy, a  w  swoim
trudno nam zobaczyć belkę”. Idąc tym
topem – częściej możemy postrzegać
siebie, jako osoby doświadczające
cierpienia, czy krzywdy ze strony in-
nych, a  nie jako tych, którzy ranią.

Wyobraźmy sobie sytuację, w  której
rodzic w  relacji ze swoim dzieckiem
stale je ocenia, boleśnie krytykuje,
wymusza posłuszeństwo i  podpo-
rządkowanie albo też ogranicza jego
samodzielność, wykorzystując oczy-
wistą przewagę jaką ma w  tej relacji
człowiek dorosły. Rodzic jest przeko-
nany, że w  taki sposób czyni dobro
dla swojego dziecka, że „ma do takich
zachowań pełne prawo”, że „wycho-
wuje dziecko na porządnego człowie-
ka”. Czy tak samo w  tej sytuacji
będzie myślało dziecko? Czy my jako
dorośli zadajemy sobie wówczas trud,
żeby zobaczyć, jak ta sytuacja wyglą-
da z  perspektywy dziecka?

W  moim rozumieniu istnieje duże
prawdopodobieństwo, że tego typu
zachowania dorosłych wobec dzieci

mogą skutkować  m.in. : zniszczeniem
poczucia mocy sprawczej dziecka, je-
go poczucia własnej wartości i   god-
ności, osłabieniem psychicznych
i  fizycznych zdolności do obrony, sta-
łym strachem. Istnieje prawdopodo-
bieństwo, że na skutek tego dziecko
może zacząć się wycofywać z  relacji
z  rówieśnikami, zamykać się w  swoim
świecie, czuć się gorsze, niekochane.
Choć równie dobrze może stać się
aroganckie, czy wchodzić w  konflikty
z  prawem – bo nauczyło się, że „sil-
niejszy ma rację”.

Perspektywa rodzica często różni się
od perspektywy dziecka. W  opisanej
wyżej sytuacji rodzic nie rozumie po-
trzeb dziecka, a  dziecko nie rozumie
zachowań rodzica. To troszkę tak, jak
gdyby rodzic stał na pierwszym pię-
trze, a  dziecko na parterze. Można by
powiedzieć, że są na różnych pozio-
mach, więc nie mogą nawzajem sie-
bie zrozumieć, ponieważ każdy z  nich
postrzega świat z  innej perspektywy.

Spróbujmy sobie przypomnieć, kiedy
nasi rodzice zachowywali się w  taki
sposób wobec nas. Co wówczas czu-
liśmy, jakie myśli nam towarzyszyły?
Istnieje duże prawdopodobieństwo,
że naszym dzieciom towarzyszą po-
dobne emocje i   myśli, jakie w  podob-
nej sytuacji dotyczyły kiedyś nas.

Warto wyjść poza mity i   stereotypy
dotyczące przemocy, ponieważ prze-
moc, to nie tylko bicie, szarpanie.
Czasami przemoc jawi się w  sposób
bardzo subtelny, wyrafinowany. Za-
niedbywanie, upokarzanie, zastra-
szanie, ograniczanie – tam nie ma
siniaków, nie widać gołym okiem, że
osoba doświadcza przemocy, a  prze-
cież jednak cierpi. Warto spojrzeć na
zjawisko przemocy szerzej, może
wówczas łatwiej nam będzie dopu-
ścić do siebie myśl, że każdy z  nas
może być zarówno sprawcą jak i   oso-
bą, która jej doświadcza.

I   może ta refleksja będzie początkiem
zmian naszego funkcjonowania za-
równo w  relacjach z  samym sobą, jak
i   w  relacjach z  innymi.

LeszekWróblewski

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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Rozmowa z  Krzysztofem Turalskim –
nauczycielem historii, wiedzy o  spo-
łeczeństwie oraz geografii z  prawie
trzydziestoletnim doświadczeniem za-
wodowym, a  zarazem dyrektorem Szko-
ły Podstawowej im. Marii Konopnickiej
w  Glinojecku, piastującym tę funkcję
od sierpnia br.

Z  wyników ankiety przeprowadzonej
wśród rodziców w  201 4 roku wynika,
że wysoko ocenili oni bezpieczeństwo
w  szkole. W  opublikowanej przez pla-
cówkę koncepcji pracy szkoły znaj-
duje się zapis uwzględniający
zwiększenie ilości kamer monitorin-
gu oraz ewentualność zatrudnienia
pracownika ochrony. Czy takie przed-
sięwzięcia są szkole potrzebne?

Krzysztof Turalski: Cieszymy się, że
rodzice wysoko ocenili bezpieczeń-
stwo w  naszej szkole, jednak zarówno
dyrekcja, nauczyciele, jak i  pracownicy
dostrzegają możliwość wystąpienia
ewentualnych zagrożeń.

Jakie to mogą być zagrożenia?

K.T.: Przede wszystkim obiekt ma kil-
ka wejść, a  przez to mogą wystąpić
sytuacje, gdy na teren szkoły i  budyn-
ku niepostrzeżenie wtargnąć może
ktoś, kto w  tym miejscu przebywać nie
powinien. Monitoring nie przeciwdziała
takiemu zagrożeniu, pozwalając jedy-
nie na ustalenie sprawcy incydentu,
jeśliby do takiego doszło, ewentualnie
pełnić może funkcję odstraszające.
Nie stanowi jednak metody na zapo-
bieżenie jakiemuś niepożądanemu
zjawisku. W  związku z  tym, przydałby
się pracownik ochrony na cały obiekt,
który zadbałby o  bezpieczeństwo na
terenie wszystkich trzech, mieszczą-
cych się w  jednym budynku szkół. Do-
skonale zdajemy sobie sprawę

z  obecnych zagrożeń mogących do-
tknąć uczniów, czyli przenikaniu nar-
kotyków i  dopalaczy, czy wizyt
nieproszonych gości, więc zatrudnie-
nie pracownika ochrony wydaje się
uzasadnione. Czy taki pracownik poja-
wi się w  budynku? Trudno na chwilę
obecną wyrokować, gdyż wszystko
uzależnione jest od finansów.

Szkoła posiada szeroką ofertę za-
jęć dodatkowych. Większość z  nich
dotyczy dzieci z  dysfunkcjami. Ja-
kimi zajęciami rozwijającymi dla
uczniów zdolnych dysponuje pla-
cówka?

K.T.: Są to zajęcia sportowe, chór,
kółko filmowe, polonistyczne, mate-
matyczne oraz koło turystyczno-krajo-
znawcze. Chciałbym ponadto podjąć
próbę utworzenia drużyny harcerskiej.
Mam nadzieję, że w  drugim półroczu
uda się rozpocząć realizację tego pro-
jektu. Myślę, że taka drużyna przynio-
słaby wiele dobrego szkole i  naszym
wychowankom.

Jak szkoła radzi sobie z  malejącą
wraz z  wiekiem motywacją do zdo-
bywania wiedzy wśród uczniów,
przekładającą się potem na nie naj-
lepsze wyniki sprawdzianów ze-
wnętrznych.

K.T.: Wyniki sprawdzianów do
201 4/201 5 roku były rzeczywiście dość
niskie, ale dzięki wdrażaniu programu
naprawczego poprawiły się one, są
znacznie wyższe niż w  latach ubie-
głych i  uznać je można za zadowalają-
ce. O  tych wynikach decydują różne
czynniki. Wystarczy, że jeden rocznik
będzie miał sporą liczbę uczniów zdol-
nych i  w  klasyfikacji końcowej wypadnie
znacznie lepiej od tego, który tych
uczniów miał mniej. Z  naszej strony
chcemy zdecydowanie dążyć do utrzy-
mania satysfakcjonującego poziomu
tych sprawdzianów.

W  jaki sposób skutecznie motywo-
wać uczniów do nauki?

K.T.: Generalnie motywacja słabnie
na wszystkich stopniach nauczania.
Uważam, że jest ona jednym ze skut-
ków wszechobecnych i  ogólnodostęp-
nych nowinek technologicznych typu
Internet, komputer, smartfon. Ucznio-
wie zamiast poświęcić czas na przy-
gotowanie się do zajęć wolą spędzić
go na surfowaniu w  sieci.

Jednak postępu nie da się zatrzy-
mać. Co w  takim razie robić dalej?

K.T.: Problem tkwi nie tylko w  konkret-
nych placówkach, ale również w  całym
systemie oświaty, w  którym uczy się
„pod egzamin, pod sprawdzian”, po-
nieważ z  efektów tychże szkoły są roz-
liczane, a  sama forma i  kształt tych
sprawdzianów pozostawia wiele do ży-
czenia. Jeśli natomiast chodzi o  po-
stęp technologiczny a  motywację to
szkoły muszą przestawiać się na no-
woczesne, multimedialne środki na-
uczania, bo nie ma co się oszukiwać –
zdarza się, że młode pokolenie w  tych
sprawach wyprzedza nauczyciela,
więc musi on przynajmniej próbować
za tym postępem nadążać. W  szkole
posługiwanie się tego typu innowacja-
mi jest jednak trochę utrudnione ze
względu na fakt, iż tego typu urządzeń
jest wciąż za mało. Możliwe, że zmia-
na sposobu nauczania, czy aktywizacji
uczniów na lekcjach również przynio-
słaby oczekiwane skutki, ale gotowej
recepty na to nie mam.

Szkoła przymierza się do wprowa-
dzenia dzienników elektronicznych.
Czy jakieś prace w  tym kierunku zo-
stały już wykonane?

K.T.: Najwyraźniej poprzedni dyrektor
ś.p. Piotr Stasiak miał takie plany. Ja
do tej sprawy podchodzę dość ostroż-
nie, dlatego że kontakt między rodzi-
cem a  nauczycielem jest i  tak spo-
radyczny. Obawiam się trochę, że po
wprowadzeniu dziennika ten kontakt
będzie jeszcze rzadszy albo w  ogóle
zaniknie. Pomysł wprowadzenia takiej
nowości do naszej szkoły ma oczywi-
ście swoje plusy, ponieważ rodzic
mógłby na bieżąco śledzić postępy
swojego dziecka. Jednak pamiętać
należy, że żaden program komputero-
wy nie zastąpi rozmowy z  nauczycie-
lem twarzą w  twarz.

Czy wobec tego zebrania rodziciel-
skie będą częstsze niż do tej pory?

K.T.: Częstotl iwość spotkań z  wy-
chowawcą zależy przede wszystkim
od rodziców. Nauczyciel jest do ich
dyspozycji i   to oni mogą postulować
o  zwiększenie i lości zebrań, a  na-
uczyciel powinien takie zapotrzebo-
wanie uwzględnić.

W  tym roku weszły do szkół darmo-
we podręczniki. Otrzymała je część
uczniów, zgodnie z  wytycznymi Mi-
nisterstwa Edukacji Narodowej.

K.T.: Tak, w  tym roku otrzymały je
dzieci z  klas I   i   I I oraz klas IV szkoły
podstawowej. Podręczniki przewidzia-
ne są na 3 lata użytkowania. Nie są
one własnością ucznia, czy rodzica
lecz szkoły. Tuż przed zakończeniem
bieżącego roku szkolnego będą one
wracały do placówki, by służyć dwóm
kolejnym rocznikom, więc trzeba o  nie
dbać. W  sytuacji, gdy podręcznik ule-
gnie zniszczeniu rodzic będzie musiał
za niego zapłacić.

Obecnie dużo mówi się o  indywidu-
alnym podejściu nauczyciela do
ucznia, uatrakcyjnianiu zajęć oraz
o  wprowadzaniu innowacji w  proces
nauczania. Jak te trzy aspekty pogo-
dzić z  1 8-godzinnym systemem pra-

cy nauczyciela w  szkole, przygoto-
waniem ucznia do egzaminu i  zreali-
zowaniem przeładowanej podstawy
programowej?

K.T.: Jeśli chodzi o  funkcję dyrektora
szkoły to biurokracja uczyniła ze
mnie urzędnika. Obecnie dyrektor nie
ma czasu na dokładne obserwacje
dzieci, czy wnikliwe zapoznanie się
z  pracą nauczycieli, bo wypełnia do-
kumenty, dostosowuje obowiązujące
w  placówce akty prawne, zmienia
statut, zamiast zająć się sprawami
w  moim mniemaniu najważniejszymi,
czyli pracy z  uczniami, nauczycielami
i   współpracy z  rodzicami. Nauczycie-
le z  tego względu również znajdują
się w  trudnej sytuacji, ponieważ dla
organów odgórnych drugorzędne
znaczenie ma sposób przekazywania
przez nich wiedzy czy prowadzenia
zajęć, natomiast ważne są tego efek-
ty i   zrealizowanie podstawy progra-
mowej, więc z  przykrością muszę
stwierdzić, że podmiotowość ucznia
przez obecny system edukacji we-
pchnięta została w  dokumenty, spra-
wdziany i   karty pracy.

Jaka powinna być szkoła według pana?

K.T.: Po pierwsze chciałbym, aby była
miejscem przyjaznym dzieciom, w  któ-
rym panować będzie jedność całej
społeczności szkolnej: uczniów, rodzi-
ców i  nauczycieli, a  te trzy środowiska
będą współpracować ze sobą i  uzu-
pełniać się nawzajem w  procesie edu-
kacji i   wychowania. Ponadto powinna
to być placówka doskonale wyposażo-
na w  pomoce dydaktyczne, w  której
będą szafki dla wychowanków, a  na-
uczyciel będzie miał czas na indywi-
dualne podejście do ucznia. Chciał-
bym, żeby było to miejsce wza-
jemnego wspierania się uczniów i  by
dzieci, szczególnie te starsze, nie
uczęszczały do szkoły jedynie z  racji
realizowania obowiązku szkolnego, ale
przychodziły tutaj ochoczo i  z  przy-
jemnością. Marzy mi się placówka,
w  której uczeń po lekcjach zje ciepły
i  smaczny posiłek, a  po obiedzie zo-
stanie na 2-3 godziny, by rozwijać
swoje pasje i  zainteresowania, nato-
miast dziecko z  trudnościami znajdzie
w  niej nauczyciela, który będzie na nie
czekał i  będzie mu pomagał. Jeśli zaś
chodzi o  grono pedagogiczne to
chciałbym, by nauczyciele pracowali
od 8 do 1 6, realizując w  tym czasie
zarówno godziny dydaktyczne, jak
i  wykorzystując ten czas na przygoto-
wanie się do zajęć w  kolejnym dniu,
sprawdzenie prac domowych i  klasó-
wek, spotkanie z  rodzicami, pomoc
uczniowi. Dzięki takiemu rozwiązaniu
pedagodzy nie musieliby zabierać
pracy do domów, a  wolny czas mogli-
by przeznaczyć na odpoczynek i  prze-
bywanie z  rodziną.

I   takiej szkoły życzę zarówno panu,
  nauczycielom oraz uczniom.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała

Małgorzata Żdanowska

Chciałbym jedności uczniów,
rodziców i  nauczycieli
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Święto przedszkolaka

20 września obchodzony jest Dzień Przedszkolaka. Święto to zostało ustano-
wione przez Sejm RP, by podkreśl ić wagę edukacji przedszkolnej w  rozwoju
i   edukacji dzieci i   ma przyczynić się do popularyzacji wychowania przedszkol-
nego. Dzień ten ma także dostarczyć dzieciom kolejnych okazji do świętowa-
nia, wesołej zabawy i   czerpania radości z  bycia przedszkolakiem.

W  naszym przedszkolu także była wspaniała zabawa, mnóstwo konkursów
i   słodkich nagród. Wszyscy bawil i się znakomicie, a  zadowolenie nie znikało
z  twarzy przedszkolaków. Uroczystość ta dostarczyła wszystkim uczestnikom
niezapomnianych wrażeń.

Katarzyna Frankowska

22 października 201 5 r. dzieci z  Miej-
sko-Gminnego Przedszkola w  Glino-
jecku z  niecierpliwością oczekiwały
gości, którzy mieli je tego dnia odwie-
dzić. Kiedy się pojawili z  twarzyczek
przedszkolaków nawet na chwilę nie
znikał uśmiech. Tak wiele radości
wniosła do naszego przedszkola wi-
zyta sierż.   szt. Marka Laskowskiego,
który przybył do nas w  towarzystwie
psa policyjnego – Ivo.

Podczas spotkania przedszkolaki do-
wiedziały się, po co psy pracują

w  policji oraz czym dokładnie się zaj-
mują. Mogły także podziwiać pokaz
umiejętności Iva, który chętnie wyko-
nywał polecenia swojego przewodni-
ka. Dzieci utrwaliły również zasady
bezpiecznego postępowania z  psem.

Na koniec tego miłego spotkania
wszystkie grupy zrobiły sobie pa-
miątkowe zdjęcie z  panem Markiem,
na którym nie mogło zabraknąć rów-
nież Iva.

Małgorzata Sokołowska

Spotkanie z  IVO

Święto Pieczonego Ziemniaka
Jesień to czas zbiorów ziemniaków,
a  przy tym świetna okazja do wspól-
nej zabawy i  bl iższego poznania tej
rośliny. Z  tej okazji skorzystały przed-
szkolaki z  „Akademii Małego Smerfa”
świętując Dzień Pieczonego Ziem-
niaka. Impreza odbyła się 25 wrze-
śnia w  leśniczówce w  Faustynowie.
Gdy ziemniaki piekły się nad ogni-
skiem dzieci wraz z  rodzicami brały
udział w  różnych konkursach i   zawo-
dach sportowych, których głównym
bohaterem był ziemniak.

Przedszkolaki poszukiwały ziemnia-
ków na terenie leśniczówki, rzucały
ziemniakami do celu, a  także zorga-

nizowały slalom z  owym warzywem
na drewnianej łyżce. Rodzice mogli
wykazać się szybkością i   zwinnością
w  zawodach  m. in. kto najszybciej
i   najlepiej obierze ziemniaka oraz
wiedzą w  ziemniaczanym quizie.
Wspólną konkurencją dla dzieci i   ich
rodziców było wykonanie „Ziemniaka
Cudaka”. Pomysłowości w  pracach
nie brakowało.

Tego typu zabawy były świetną oka-
zją do integracji społeczności przed-
szkolnej. Zakończeniem święta było
wręczenie każdej z  grup medali oraz
degustacja pieczonych ziemniaków.

Marta Wernicka

W  połowie października tego roku wychowankowie miejskiego przedszkola wraz z 
rodzicami wzięli udział w  wyjątkowym wydarzeniu, czyli pasowaniu na przedszkola-
ka. By tradycji mogło stać się zadość dzieci złożyły przysięgę, a  następnie za pomo-
cą zaczarowanego ołówka pasowane zostały przez dyrektor instytucji - Grażynę
Konstantynowicz na pełnoprawnych przedszkolaków.

Tę uroczystość poprzedził program artystyczny z  udziałem dzieci ze wszy-
stkich grup wiekowych, występujących pod bacznym okiem ich wychowaw-
czyń. Pasowanie na przedszkolaka stanowiło również doskonałą okazję do
podsumowań i   podziękowań.

- Chciałabym serdecznie podziękować prężnie działającej Radzie Rodziców, która
zawsze nas wspiera oraz chętnie angażuje się w  przedszkolne wydarzenia i  uro-
czystości. Cieszę się, że mogę współpracować z  tak wyjątkowymi i  kreatywnymi
osobami - dziękowała rodzicom Grażyna Konstantynowicz.

Zwieńczeniem uroczystości było wręczenie symbolicznych dyplomów i  upominków
w  postaci rożków ze słodyczami oraz ufundowanych przez Radę Rodziców, opra-
wionych w  ramki portretów młodych adeptów przedszkola.

M.Ż.

Już jestem przedszkolakiem

Przedszkolaki sprzątają świat
Tradycyjnie co roku dzieci z  przed-
szkola biorą udział w  akcji "Sprzą-
tania Świata". Przedszkolaki z  chę-
cią i   radością włączyły się do akcji
by posprzątać "naszą Ziemię". Akcja

odbyła się w  formie zabawy, dzieci
dowiedziały się, że należy dbać
o  przyrodę, chronić ją, by korzystać
z  jej uroków.

Katarzyna Frankowska
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Gminny Dzień Seniora 2015

W  ubiegłą sobotę, tj. 1 0 października
odbył się Gminny Dzień Seniora,
w  którym uczestniczyli seniorzy z  klu-
bu w  Ościsłowie i  Glinojecku oraz
członkowie Związku Emerytów i  Ren-
cistów w  Glinojecku.

Tradycyjnie, szanownych gości powitał
burmistrz Waldemar Godlewski, Ur-
szula Wróblewska – kierownik M-GBP
oraz Wojciech Bruździński – dyrektor

M-GOK. O  walory artystyczne wyda-
rzenia zadbał zespół DX, a  hucznie
świętujący seniorzy bawili się prawie
do północy.

Organizator wydarzenia był Miej-
sko-Gminny Ośrodek Kultury w  Gl i-
nojecku oraz Miejsko-Gminna Bib-
l ioteka Publ iczna.

Źródło: M-GOK

Upływa szybko życie, jak potok
płynie czas

Te słowa znanej piosenki uświado-
mil i sobie seniorzy z  Klubu Seniora
w  Ościsłowie, gdy spotkali się
20.09.201 5 roku na jubileuszu 5-le-
cia istnienia.

Uroczystości rozpoczęła msza
św.   w  kościele w  Sulerzyżu w  intencji
wszystkich Seniorów. Dalsza część
imprezy odbyła się w  Domu Kultury
w  Ościsłowie. Przybyli na nią zapro-
szeni goście: ks.   Mieczysław Biało-
wąż, Łukasz Kaczyński - radny Rady
Powiatu Ciechanowskiego, Przemy-
sław Iwański – zastępca burmistrza
Glinojecka z  żoną Małgorzatą, Ma-

rek Marcinkowski – dyrektor ZSO
w  Ościsłowie, delegacja z  Klubu Se-
niora z  Glinojecka oraz sponsorzy:
E.M Kumiarczykowie, M.G Gosz-
czyńscy i   D.J Lazarscy.

Obchody jubileuszu rozpoczęła Bo-
żena Stępkowska, witając zaproszo-
nych gości i   przypominając genezę
powstania Klubu, którego celem

działania jest aktywizacja osób star-
szych, zmierzająca do poprawy jako-
ści ich życia  m. in. organizowanie
wolnego czasu. Seniorzy spotykają
się raz w  miesiącu, aby we wspólno-
cie zapomnieć o  dolegl iwościach,
kłopotach, a  często o  bolesnej sa-
motności. Biorą udział w  różnych im-
prezach i   uroczystościach,
pokazach, wyjeżdżają na wycieczki,
do kina i   teatru. Biorą udział we
wszelkich uroczystościach, tym sa-
mym reprezentują i   promują naszą
miejscowość i   gminę Glinojeck.

Bożena Stępkowska w  imieniu se-
niorów podziękowała za współpracę
wszystkim gościom, którzy następnie
zabrali głos. Byli to Małgorzata
Iwańska i   radny powiatu Łukasz
Kapczyński. Gratulowali oni senio-
rom pięciolecia Klubu, życząc wy-
trwałości w  realizacji coraz bardziej
ambitnych pomysłów. Łukasz Kap-
czyński z  tej okazji napisał wiersz
, ,Cukiernica”, który osobiście wyre-
cytował, po czym wzniesiono toast
za zdrowie wszystkich Seniorów. Po
tych pełnych emocji i   wzruszeń wy-
darzeniach, rozpoczęła się biesiada
przy muzyce zespołu Calibra. Poda-
no obiad, kawę, ciasta z  jubileuszo-
wym tortem na czele, a  wszyscy
zebrani bawil i się po staropolsku.
W  szampańskim nastroju wirowały
pary, korowody, kółeczka – po prostu
bawil iśmy się wspaniale.

Praca się opłaca - stwierdzil i człon-
kowie Zarządu Klubu Seniora - Je-
steśmy postrzegani w  naszej
działalności, a  to owocuje tym, że
wspierają i   pomagają nam ludzie
o  dobrym sercu, którym dziękujemy.

Bożena Banasiak

HISTORIA MIEJSKO-GMINNEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

W  GLINOJECKU
Pierwsza biblioteka działała w  Glino-
jecku już w  latach osiemdziesiątych
XIX w. W  okresie międzywojennym
funkcjonowały równolegle aż trzy bi-
blioteki: urzędników Cukrowni „Izabe-
lin”, związku zawodowego przy
Cukrowni „Izabelin” oraz stowarzy-
szeń katolickich.

W  1 957 r. z  inicjatywy Powiatowej
i   Miejskiej Biblioteki Publicznej w  Cie-
chanowie utworzona została w  Glino-
jecku pierwsza publiczna biblioteka,
jeszcze jako gromadzka, która dała
początek dzisiejszej Miejsko-Gminnej
Bibliotece Publicznej. Początki biblio-
teki były skromne, mieściła się ona
w  prywatnej izbie przy ulicy Ciecha-
nowskiej, zajmując niewielki lokal
o  powierzchni 20 m2. Pierwszym jej
pracownikiem był miejscowy nauczy-
ciel Bogdan Wysocki. Pracował on od
dnia powstania placówki do końca
października 1 963 r. Swoją pracę
w  bibliotece rozpoczynał od 833 wo-
luminów. W  1 963 r. nastąpiło połą-
czenie biblioteki fabrycznej z  pu-
bliczną. Cukrownia nadal pomagała
bibliotece zarówno w  sprawach loka-
lowych, jak i   zakupie książek.

W  l istopadzie 1 963 r. biblioteka prze-
niesiona została do budynku hotelu
„Mazowsze” Cukrowni „Izabelin”. Za-
jęła wspólnie ze świetlicą pomiesz-
czenie o  pow. 30 m2. W  latach
1 963-1 966 kierownictwo nad Gro-
madzką Bibliotekę Publiczną objął
Stanisław Bronowski, pełniąc jedno-
cześnie funkcję świetlicowego w  ho-
telu „Mazowsze”. W  latach 1 966-1 970
w  bibliotece pracowała Irena Dąbrow-
ska, następnie przez kolejne 5 lat
(1 970-1 975) Janina Wasilewska.

Od 1 stycznia 1 973 r. placówka przej-
muje nazwę i  funkcje Gminnej Biblio-
teki Publicznej. Pod jej nadzorem
pracują dwie fil ie biblioteczne:
w  Ościsłowie i   Malużynie oraz 1 0
punktów bibliotecznych w  mniejszych
wsiach: Zalesiu, Żeleźni, Wkrze, Wól-
ce Garwarskiej, Garwarzu Nowym,
Juliszewie, Faustynowie, Luszewie,
Garwarzu Starym i  Szyjkach Nowych.
W  1 975r. placówka uzyskuje samo-
dzielny lokal (następuje powiększenie
metrażu lokalu dotychczas użytkowa-
nego), a  kierownictwo obejmuje Bo-
żena Socińska.

1 grudnia 1 978 r. placówkę objęła Te-
resa Gadomska, a  od 1 993 r. zarzą-
dzała nią jako kierownik Miejsko -
Gminnej Biblioteki Publicznej w  Gli-
nojecku z  fil iami w  Ościsłowie i   Woli
Młockiej. Oprócz kierownika na sta-

nowisku bibliotekarza od 1 września
1 981 r. pracowała jeszcze Wanda
Betlewicz.

Przełom lat 1 991 - 2004 był bardzo
trudny dla biblioteki. Zaznaczyły się
wtedy największe kłopoty lokalowe
placówki – biblioteka kilkukrotnie
zmieniła swoją siedzibę. W  2006 r.
rozpoczęto komputeryzację placówki
i   tworzenie katalogów książkowych
w  bazie komputerowej.

Od 1 października 201 1 r. funkcje
kierownika Miejsko-Gminnej Biblioteki
Publicznej w  Glinojecku sprawuje Ur-
szula Wróblewska, na stanowisku bi-
bliotekarza pracuje Ewa Czubak oraz
w  latach 201 3 – 201 5 Anna Kalińska-
Orłowska, w  fil ii bibliotecznej w  Ości-
słowie pracuje Patrycja Kruszewska,
a  w  fil ii bibliotecznej w  Woli Młockiej
pracuje Agata Drążkiewicz.

Wszyscy staramy się spełniać ocze-
kiwania czytelników oraz kreować jak
najlepszy wizerunek MGBP. Bibliote-
ka dysponuje obecnie 1 7 295 wolu-
minami i   1 3 372 woluminami we
fil iach, stale poszerzając swoją ofertę
dla czytelników. Użytkownicy bibliote-
ki mają w  czytelni dostęp do stano-
wisk komputerowych i  bezpłatnego
internetu. Aktualnie w  bibliotece
funkcjonuje katalog komputerowy.

Ze względu na brak odpowiedniego
lokalu glinojecka biblioteka 8 razy
w  swojej historii zmieniała siedzibę,
mieściła się już: w  prywatnej izbie
przy ulicy Ciechanowskiej (1 957 –
1 963), w  hotelu „Mazowsze” Cukrow-
ni „Izabelin” (1 963 – 1 991 ) w  Urzę-
dzie Miasta i   Gminy Glinojeck (1 991 -
2000), w  ośrodku zdrowia (2000 –
2003), w  Miejsko-Gminnym Ośrodku
Kultury (2003 – 2004), następnie po-
wróciła do powiększonego lokalu
przy ulicy Ciechanowskiej 1 0
(1 0.2004 – 1 1 .201 3), by między
1 2.201 3 –08. 201 5 zmienić tymcza-
sowo siedzibę na salę w  Szkoły Pod-
stawowej im. Marii Konopnickiej
w  Glinojecku. Obecnie - od 1 1 sierp-
nia 201 5 r. mieści się w  odrębnym lo-
kalu przy ulicy Płockiej 20.

Spoglądając na pięćdziesiąt osiem
lat działalności bibl ioteki uświada-
miamy sobie, jak długą drogę prze-
byl iśmy. Z  placówki o   bardziej n iż
skromnych warunkach lokalowych
i   małym księgozbiorze nasza bi-
bl ioteka przeistoczyła się w  instytu-
cję nowoczesną, o   szerokiej ofercie
usługowej skierowanej do każdej
grupy użytkowników, przyjazną nie-
pełnosprawnym, stale się rozwija-
jącą. Dziś trudno sobie wyobrazić
Gl inojeck bez bibl ioteki : jest ona
nie tylko skarbnicą spuścizny inte-
lektualnej regionu i   miasta, ale też
częstym miejscem spotkań lokalne-
go społeczeństwa.

Urszula Wróblewska – kierownik
MGBP
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Freewind w  Czechach
Wyjazd grupy motocyklowej z  Gl ino-
jecka oraz przyjaciół z  Raciąża do
Czech był odpowiedzią na zaprosze-
nie tamtejszego, zrzeszającego wła-
ściciel i motocykli marki Kawasaki
Vulcan klubu Cesti Vulkanyri na jed-
no z  międzynarodowych spotkań or-
ganizowanych co roku we wrześniu
w  Górach Orl ickich. Chęć uczestnic-
twa w  wyprawie do Czech zadekla-
rowało w  sumie 27 osób.

Zsynchronizowane w  czasie włącze-
nie starterów w  motocyklach na par-
kingu i   towarzyszący temu huk
wystrzałów z  tłumików były sygnała-
mi do rozpoczęcia naszej podróży do
miejscowości Destne. Przejazd S7,
a  następnie oddaną niedawno do
użytku S8 upłynął dość monotonnie
i   dopiero w  okolicach Kotl iny Kłodz-
kiej widoki malowniczych zakątków
i   ogromu zieleni przykuły nasz
wzrok, nie pozwalając na nudę.

Już na miejscu, przed pensjonatem
„U  Matulu” przywital i nas motocykli-
ści z  Czech, Austrii, Niemiec, róż-
nych regionów Polski oraz Lequi,
czyl i główny organizator zlotu. Po
zakwaterowaniu zjedl iśmy wspólnie
kolację, by chwilę później bawić się
na parkiecie przy głośnej, rockowej
muzyce. Czas na integrowanie się
w  miłym gronie i   w  poznanych nam
skądinąd, specyficznych klimatach
motocyklowych nie miał końca.

Sobotni poranek przywital iśmy nie-
wyspani. Jednak po śniadaniu wróci-
ła nam energia i   chęci do dalszych

„motocyklowych podbojów”. Najpierw
w  długiej kolumnie udaliśmy się do
miejscowości Josefov w  celu uczest-
niczenia we mszy św.   Następnym
przystankiem była urocza wioska
Kuks, znana z  ogromnej XVII I -wiecz-
nej budowli z  mnóstwem rzeźb baro-
kowych. Nieopodal niej niektórzy
z  nas odnaleźl i dodatkowe atrakcje
w  postaci niedużego muzeum daw-
nej motoryzacji, którego zbiory do-

starczyły nam wielu wrażeń.
Ostatnią przygotowaną przez organi-
zatorów niespodzianką była staran-
nie dobrana trasa przejazdu górskimi
serpentynami, a  po nim resztę dnia
i   wieczór spędzil iśmy na kontynu-
owaniu integracji.

Następny dzień był czasem poże-
gnań i   wyjazdu. W  drodze powrotnej
zatrzymaliśmy się na słodki poczę-
stunek we Wrocławiu, którego orga-
nizatorami byl i krewni dwójki
uczestników naszej grupy.

Trzydniowy pobyt w  Czechach za-
owocował większym poznaniem się ,
coraz sprawniejszym wypracowywa-
niem kompromisów przez jej uczest-
ników oraz lepszą umiejętnością
podejmowania wspólnych, bardziej
przemyślanych decyzji. A  najważ-
niejsze, że wzrósł apetyt na kolejne
wyprawy. Większość osób z  grupy
zgodziłaby się na powtórkę, czyl i by-
ło warto. Oznaczać to może tylko
jedno - obraliśmy właściwy kierunek
i   jedziemy w  dobrą stronę.

Mariusz Jasiński

RAZEM MOŻNA WIĘCEJ
Rozmowa z  Joanną Niepytalską
i  Przemysławem Orłowskim, człon-
kami Stowarzyszenia Nasza Wkra,
propagatorami akcji sprzątania rze-
ki Wkry między innymi wśród mie-
szkańców gminy Glinojeck.

Jak brzmi pełna nazwa stowarzy-
szenia i  czy macie swoją siedzibę?

Joanna Niepytalska: Nazywamy się
Stowarzyszenie Sympatyków Doliny
Rzeki Wkry „Nasza Wkra”. Jesteśmy
zarejestrowani w  Gminnym Ośrodku
Kultury w  Sochocinie, gdzie mieści
się nasza siedziba. 1 5 lipca 201 4r.
mieliśmy rocznicę i   z  tej okazji odbyło
się spotkanie grupy założycielskiej
w  Bieżanach.

Skąd pozyskujecie środki na pro-
wadzenie działalności ?

J.N.: Nasz budżet pochodzi przede
wszystkim ze składek.

Na czym polega współ-
praca członków stowa-
rzyszenia?

J.N.: Członkami stowarzy-
szenia są właściciele przy-
stani kajakowych,
rozlokowanych wzdłuż rze-
ki Wkry. Razem sprzątamy
rzekę i  nawzajem poleca-
my się klientom np. w  pod-
syłaniu telefonów lub
dodatkowych kajaków.

Proszę powiedzieć kto był pomy-
słodawcą powstania grupy i  jakie
były przyczyny i  cele jej powstania?

Przemysław Orłowski: Po pierwsze -
chcieliśmy poznać rzekę Wkrę. Po dru-
gie - pomysł powstania wynikał bar-
dziej z  potrzeby, żeby wspólnie działać
i  się poznać. Dla przykładu, razem zor-
ganizowaliśmy wspólny, ośmiodniowy
spływ na całej długości rzeki Wkry, po-
znaliśmy fajne miejsca, gdzie można
się swobodnie zatrzymać.

J.N.: Inną przyczyną powstania sto-
warzyszenia były różnego rodzaju
trudności i   przeszkody - zwłaszcza na
początku – z  jakimi musieliśmy się
zmagać. Rzucane nam kłody pod no-
gi zmobilizowały nas do spotkania, na
którym doszliśmy do wniosku, że po-
przez założenie stowarzyszenia, ła-
twiej nam będzie przezwyciężać
wszelkie trudności. Natomiast za cel

obraliśmy sobie przede wszystkim
dbanie o  czystość rzeki. Propagowa-
nie jej walorów  m.in. w  kontekście tu-
rystycznym. Pracujemy również nad
odpowiednim oznakowaniem rzeki
i   publikacją informatorów na ten te-

mat. Warto zaznaczyć, że robimy to
społecznie i   bez wynagrodzenia.

Na czym polegały te trudności?

J.N.: Nieuczciwa konkurencja wśród
nowo powstających wypożyczalni
sprzętu wodnego, blokowanie wodo-
wania kajaków przez prywatnych
właścicieli działek. Na szczęście to
wszystko jest już za nami. I   cała sytu-
acja znacznie się poprawiła.

Czy zapisały się w  waszej pamięci
jakieś szczególne wspomnienia
podczas z  którejś z  akcji lub wyda-
rzyło się może coś o  czym chcieli-
byście się podzielić z  czytelnikami ?

P.O.: Na pewno nasz pierwszy spływ
wzdłuż całej rzeki Wkry. To właśnie
dzięki tej akcji mogliśmy się dobrze
poznać i  zintegrować. Każdy odcinek
miał inny charakter i   jak sądzę każ-
demu utkwiło to w  pamięci. Ponadto
spotkanie jubileuszowe i  wigil ijne, to
chwile, które cieszą i  łączą.

Z  czym chcielibyście się zwrócić
do czytelników na łamach naszego
pisma?

J.N.: Z  pewnością chcielibyśmy za-
chęcić do sprzątania wiosennego
rzeki, które organizujemy z  okazji
„Dnia Ziemi”. Zawsze staramy się aby
odbywały się w  soboty oraz jesienne
sprzątania pod koniec września. Bar-
dzo zależy nam na nagłośnieniu na-
szych prac, gdyż wiele osób nie ma
w  pełni świadomości jak piękna i  uro-
kliwa jest rzeka Wkra.

Rozmawiał Mariusz Jasiński

Rajd rowerowy
W  sobotę, 5 września odbył się rajd rowerowy organizowany przez nasz Ośro-
dek Kultury. Wzięło w  nim udział ponad 30 rowerzystów. Pokonaliśmy 30  km
z  okładem. W  ten sposób zakończyliśmy letni okres rowerowy. Wielkie podzię-
kowania dla OSP Szyjki za zabezpieczenie rajdu oraz dla właścicieli gospodar-
stwa agroturystycznego Folwark Żabowo za bezpłatne udostępnienie terenu na
gril la. Polecam turystykę rowerową po gminie Glinojeck.

Wojciech Bruździński
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Zwycięstwo Płaciszewa
W  deszczowe, niedzielne przedpołu-
dnie 20 września br. na glinojeckim
„Orliku” tradycyjnie, jak co roku, odbył
się Turniej Piłki Nożnej o  Puchar Bur-
mistrza Miasta i  Gminy Glinojeck,
w  którym udział wzięło osiem drużyn
z  terenu naszej gminy. O  puchar wal-
czyły reprezentacje: „Działek”, „Pleba-
nii”, „Minionków” oraz przedstawiciele:
Szyjk, Płaciszewa, Rumoki-Bud Ru-
mockich, Zygmuntowa i  Kondrajca
Pańskiego. Sędziowali: Marek Mikoła-
jewski i   Michał Matuszewski.

Po emocjonujących rozgrywkach
w  półfinale rozegrane zostały dwa
mecze między zawodnikami z  „Dzia-
łek” a  reprezentacją Płaciszewa oraz

drużyną z  Szyjk a  „Plebanią”. W  obu
przypadkach o  ich wyniku zdecydowa-
ły rzuty karne, dzięki którym do finału
zakwalifikowały się drużyny: „Plebanii”,
Szyjk i  Płaciszewa. Mimo dynamicz-
nej, obiecującej gry „Działkom” nie
udało się rozegrać meczu finałowego.

Ostatecznie Turniej wygrała drużyna
z  Płaciszewa, na drugim miejscu
uplasowała się reprezentacja Szyjk,
a  na trzecim „Plebania”. Puchary za
pierwsze trzy miejsca oraz dyplomy
dla wszystkich drużyn wręczał z-ca
burmistrza Przemysław Iwański wraz
z  Lesławem Nowakowskim – pra-
cownikiem UMiG w  Glinojecku.

Małgorzata Żdanowska

Coraz wyższe kompetencje OSP
Glinojeck

W  dniach 1 9 -27 września 201 5 roku
w  Komendzie Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w  Ciechanowie odbyło
się specjalistyczne szkolenie z  zakresu
działań przeciwpowodziowych oraz ra-
townictwa na wodach dla strażaków
Ochotniczych Straży Pożarnych.

Szkolenie zostało podzielone na
część teoretyczną, podczas której
szczegółowo omówiono między inny-
mi: budowę sprzętu ratowniczego,
konstrukcję budowli ochronnych, dzia-
łania ratownicze i  zabezpieczające,
udzielanie pomocy ludziom i  zwierzę-
tom, działania ratownictwa wodnego
na terenach objętych powodzią czy też
usuwanie skutków powodzi.

Część praktyczna odbyła się w  zbiorni-
ku wodnym na Krubinie. Obejmowała
ona: ćwiczenia z  użyciem deski lodo-
wej, użycie sonaru czy też zbieranie
zanieczyszczeń z  powierzchni wody,
np. plamy oleju.

Do szkolenia przystąpiło 29 druhów
z  OSP w  tym czworo z  OSP Glinojeck,
byli to: druhna Sylwia Dudka oraz dru-
howie Dariusz Lewandowski, Radosław
Maculewicz i  Marek Lewandowski.

Po zakończeniu kursu odbył się egzamin
sprawdzający, który wszyscy uczestnicy
ukończyli z  wynikiem pozytywnym.

M.W. i  S.D.
Źródło fot: www.facebook.com/ospgli-

nojeck

Strażacki turniej piłki siatkowej
W  dniu 1 0 października br. rozegra-
no kolejny Turniej Piłki Siatkowej
Jednostek Straży Pożarnych z  terenu
powiatu ciechanowskiego o  Puchar
Prezesa Oddziału Powiatowego
ZOSP RP i  Komendanta Powiatowe-
go PSP w  Ciechanowie.

Organizatorem turnieju był Zarząd
Powiatowy Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych RP oraz Komenda
Powiatowa PSP w  Ciechanowie.
Swoim drużynom kibicowali: wójt
gminy Sońsk- Marzena Ślubowska,
burmistrz Glinojecka – Waldemar
Godlewski oraz wójt Regimina –
Lech Zduńczyk.

Do rywalizacji w  turnieju przystąpiło
sześć drużyn: KP PSP Ciechanów,
OSP Gąsocin, OSP Glinojeck, OSP
Lekowo, OSP Młock i   OSP Rydze-
wo. Po zaciętych pojedynkach naj-
lepszą drużyną okazała się drużyna
KP PSP Ciechanów, która w  finale
pokonała drużynę OSP Młock. I I I
miejsce wywalczyła drużyna OSP
Gąsocin, natomiast połączona dru-
żyna OSP Glinojeck i   OSP Szyjki
zajęła IV miejsce.

Wręczenia dyplomów i  pucharów do-
konali: prezes Zarządu Powiatowego
ZOSP RP w  Ciechanowie – Sławomir
Morawski, z-ca dyrektora Mazowiec-
kiej Jednostki Wdrażania Programów

Unijnych – Elż-
bieta Szymanik
oraz komen-
dant powiatowy
PSP w  Ciecha-
nowie – st.
bryg. Arkadiusz
Muszyński.

Źródło: KPPSP

w  Ciechanowie

Krwiodawcy strzelcami

W  dniu 24 września 201 5 w  Ciecha-
nowie odbyły się XIX Zawody Strze-
leckie Polskiego Czerwonego Krzy-
ża. W  zawodach brało udział 50
drużyn podzielonych na trzy katego-
rie: I   kategoria honorowych dawców
krwi z  klubów HDK, I I kategoria ho-
norowych dawców krwi i   osób pro-
mujących HDK - drużyny kobiet i   I I I
kategoria osób promujących i   wspie-
rających honorowe krwiodawstwo.

W  pierwszej kategorii I   miejsce zajęła
drużyna z  klubu HDK przy Komendzie
Powiatowej Policji w  Ciechanowie, na-
tomiast w  strzelaniu indywidualnym
najlepszy okazał się Mariusz Sobiech
z  HDK przy OSP w  Gąsocinie. W  dru-
giej kategorii I   miejsce zajęła drużyna
Kobiet z  klubu HDK przy Urzędzie
Miasta w  Ciechanowie, a  w  strzelaniu
indywidualnym najlepszy wynik osią-
gnęła Alicja Domańska z  klubu HDK
działającego również przy Urzędzie
Miasta w  Ciechanowie.

W  trzeciej kategorii na najwyższym
miejscu na podium uplacowała się
drużyna z  ZS Centrum Kształcenia
Rolniczego w  Gołotczyźnie, zaś naj-
lepszym strzelcem indywidualnym
w  tej kategorii okazał się Artur Bugaj-
ski z  Mazowieckiej Izby Gospodarczej.

Nasze miasto reprezentowała druży-
na z  klubu HDK przy OSP w  Glino-
jecku w  składzie: Sylwia Dudka
(kapitan drużyny), Dariusz Lewan-
dowski, Mariusz Orłowski, Maciej
Wasilewski i   Wiesław Mostowy.
W  zawodach zajęliśmy piąte miejsce.
Podczas strzeleckich zmagań miał
miejsce piknik, któremu sprzyjała
przepiękna pogoda. Po zawodach
odbyło się wręczenie nagród, pucha-
rów i  dyplomów ufundowanych przez
sponsorów. W  trakcie trwania impre-
zy zebrano ponad 50 litrów krwi.

M.W.
Fot. OSP Glinojeck
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INDIE W GLINOJECKU




