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W  piątek 21 października br. na terenie byłej cegielni w  Dreglinie przy
drodze krajowej E-7 podpisany został akt erekcyjny i   wmurowany ka-
mień węgielny pod fabrykę systemów kominowych znanej na europej-
skim rynku ciechanowskiej spółki JAWAR. W  uroczystości udział wzięl i
burmistrz Glinojecka - Waldemar Godlewski, przedstawiciele inwestora
i   zaproszeni goście.

Więcej na str.   3

Powstanie fabryka

Gminny Dzień Seniora 2016

W  ubiegły piątek 1 4 października odbył się Gminny Dzień Seniora,
w  którym udział wzięl i seniorzy z  klubów: w  Ościsłowie i   Gl inojecku
oraz członkowie Związku Emerytów i   Rencistów w  Glinojecku.

W  części oficjalnej zgromadzonych gości powitał Burmistrz Miasta
i   Gminy - Waldemar Godlewski wraz z  Urszulą Wróblewską - kierowni-
kiem MGBP w  Glinojecku oraz Wojciechem Bruździńskim – dyrektorem
M-GOK, zaś o  walory artystyczne wydarzenia zadbał zespół DX.

Organizatorem wydarzenia był Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w  Gli-
nojecku oraz Miejsko-Gminna Bibl ioteka Publiczna. Patronat nad nim
objął Burmistrz Miasta i   Gminy.

Więcej na str.   12

Glinojecczanka najpiękniejsza w  Polsce
9 października 201 6 1 9-letnia mieszkanka Glinojecka - Kaja Klimkiewicz
wybrana została tegoroczną Miss World Poland. Z  dziesięciu wyłonio-
nych w  castingu regionalnych laureatek glinojecczanka okazała się naj-
piękniejsza.

Więcej na str.   10

Nagrody dla najlepszych pedagogów
Od 1 972 roku, 1 4 października obchodzony jest Dzień Edukacji
Narodowej. Podczas tego święta przyznawane są medale, nagrody
i   dyplomy dla najbardziej wyróżniających się w  pracy nauczyciel i oraz
pracowników niepedagogicznych.

Więcej na str.   4

SPRAWIEDLIWOŚĆ
PRZEGRAŁA

Z  FORMALIZMEM
Czwartego listopada bieżącego roku w  Sądzie Okręgowym w  Płocku
odbyła się rozprawa odwoławcza od wyroku ciechanowskiego sądu
w  sprawie zarzutów postawionych burmistrzowi Glinojecka Waldemaro-
wi Godlewskiemu. Sądy obu instancji ustal iły, że działał on na rzecz do-
bra miejscowej społeczności, a  jego bezsprzeczne dokonania
i   zaangażowanie są niespotykane na niwie samorządowej. Pomimo te-
go, nie wydały one wyroku całkowicie uniewinniającego.

Więcej na str.   3
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Wypadek w  Dreglinie

Ciechanowska policja ustala prze-
bieg i   przyczyny zdarzenia drogo-
wego, do którego doszło 5 września
201 6r, o  godzinie 1 2:24 na drodze
krajowej nr  60 w  m. Dreglin.
Jak wynika ze wstępnych ustaleń,
kierujący samochodem osobowym
marki Honda, 22-letni mieszkaniec
pow. płońskiego, jadąc drogą w  kie-
runku   m. Glinojeck, podczas ma-
newru wyprzedzania zderzył się
z  jadącym przeciwnym pasem ru-
chu VW, którym kierował 25-letni
mieszkaniec Działdowa. W  wyniku
zdarzenia 4 osoby zostały zabrane
przez karetkę pogotowia do szpita-
la. Pasażer pojazdu marki Honda
doznał złamania przedramienia.
Kierowcy byli trzeźwi.

Bez akcyzy

Papierosy i   tytoń bez akcyzy ujaw-
nil i pol icjanci z  Posterunku w  Glino-
jecku. W  połowie września policjanci
z  Gl inojecka zabezpieczyl i 1   kg kra-
janki tytoniowej i   ok. 1 ,5  tys. sztuk
papierosów, które nie posiadały
znaków akcyzy.
Policjanci z  Posterunku Policji w  Gli-
nojecku, w  ramach wykonywanych
obowiązków służbowych uzyskali
informację o  kobiecie, która zajmu-
je się sprzedażą papierosów bez
polskich znaków akcyzy. W  wyniku
prowadzonych dalszych czynności
w  tej sprawie, 9 września br. funk-
cjonariusze przeszukali dom jedno-
rodzinny, w  którym mieszka kobieta.
Policjanci znaleźl i dwie paczki kra-
janki tytoniowej oraz papierosy na
sztuki. Łącznie funkcjonariusze za-
bezpieczyl i ok 1 500 sztuk papiero-
sów oraz 1   kg krajanki.
Materiały w  tej sprawie oraz za-
bezpieczone papierosy i   tytoń zo-
staną przesłane do Urzędu
Celnego w  Ciechanowie, celem
prowadzenia dalszych czynności.
29-letnia kobieta odpowie teraz za
wykroczenie skarbowe.

Interwencja kierowcy

Postawą godną naśladowania wy-
kazał się inny uczestnik ruchu dro-
gowego, który zatrzymał nietrzeźwą
kierującą. Kobieta jechała samo-
chodem marki Volvo mając 1 ,5 pro-
mila alkoholu w  organizmie.
3 października około godziny 1 7:30,
oficer dyżurny ciechanowskiej pol i-
cji otrzymał telefoniczne zgłoszenie
o  nietrzeźwym kierującym. Według
zgłaszającego, samochód marki
Volvo poruszał się od Glinojecka
droga krajową nr  60. Podejrzenia
zgłaszającego mężczyzny wzbudził
sposób prowadzenia pojazdu przez
kierującą. Samochód zjeżdżał na
pobocze oraz pas dzielący jezdnię.
Mężczyzna zdołał zatrzymać po-

jazd i   zabrał kierującej kluczyki.
Przeprowadzone przez patrol pol icji
badanie stanu trzeźwości kierującej
wykazało, że 35-letnia mieszkanka
pow. ciechanowskiego miała 1 ,5
promila alkoholu w  organizmie. Ko-
bieta odpowie za kierowanie pojaz-
dem mechanicznym w  stanie
nietrzeźwości.
Mężczyzna dzięki zdecydowanej
postawie udaremnił dalszą jazdę
nietrzeźwej kierującej, która stwa-
rzała zagrożenie dla życia i   zdrowia
innych uczestników ruchu.

Tragiczny wypadek na krajowej

siódemce

Do zdarzenia doszło na drodze kra-
jowej nr  7 relacji Płońsk- Glinojeck,
5 października około  godz. 5:40.
Według wstępnych ustaleń 22-letni
mieszkaniec pow. olsztyńskiego
kierujący samochodem VW Caddy
zjechał na przeciwległy pas ruchu
i   zderzył się czołowo z  samocho-
dem ciężarowym Volvo . W  wyniku
zderzenia kierujący VW zginął na
miejscu, podróżujący z  nim 25-letni
pasażer został przewieziony do
szpitala w  Ciechanowie. Pojazd vw
poruszał się od strony Warszawy
w  kierunku Glinojecka. Droga
w  miejscu zdarzenia była zabloko-
wana. Policjanci wyznaczyli objazd
i   kierowali ruchem . Utrudnienia
trwały około 5 godzin.

Policyjnym okiem

Na podstawie analizy zagrożenia
w  rejonie, zgłoszeń od mieszkań-
ców oraz wniosków z  debat i   kon-
sultacji społecznych przeprowa-
dzonych w  pierwszej połowie roku
zdiagnozowano zagrożenia na tere-
nie powiatu ciechanowskiego. Do
najpoważniejszych problemów i  za-
grożeń na terenie miasta i   gminy
Glinojeck, na które należy zwrócić
uwagę i   wyeliminować w  przyszło-
ści należy spożywanie alkoholu
oraz zakłócenia porządku publicz-
nego na terenie Glinojecka, w  rejo-
nie sklepów: przy ul. Fabrycznej, ul .
Płockiej oraz w  rejonie parku przy
ul. Parkowej. Tym miejscom poli-
cjanci przyglądać się będą w  spo-
sób szczególny i   poddawać je będą
częstszym kontrolom. Ocena stop-
nia realizacji tego zadania będzie
dokonywana raz na pół roku.

Na podwójnym gazie

23 października 201 6 roku w  miej-
scowości Sulerzyż, pol icjanci za-
trzymali do kontrol i drogowej
kierowcę opla. 40-letni mężczyzna
miał w  organizmie ponad 1 promil
alkoholu. Należy pamiętać, że nie-
trzeźwi kierowcy to jedno z  najwięk-
szych zagrożeń w  ruchu drogowym.

podkom. Jolanta Bym

KRONIKA KRYMINALNA

Informacja o  dofinansowaniu zadania pn. "Przebudowa
kortu tenisowego oraz modernizacja boiska piłkarskiego na
stadionie miejskim w  Glinojecku"

W  dniu 09.08.201 6 r. podpisana została umowa o  dofinansowanie ze
środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie inwestycyjne pn.
„Przebudowa kortu tenisowego oraz modernizacja boiska piłkarskiego na
stadionie miejskim w  Glinojecku”. Inwestycja dofinansowana jest przez
Ministra Sportu i   Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
w  ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej – Edycja 201 6.

Zakres rzeczowy obejmuje:

- wymianę nawierzchni kortu tenisowego na nawierzchnię poliuretanową,

- wykonanie drenażu kortu tenisowego,

remont ogrodzenia kortu tenisowego,

- rekultywację nawierzchni istniejącego boiska piłkarskiego z  trawy naturalnej,

- zakup sprzętu do pielęgnacji boiska,

- renowację ogrodzenia terenu.

Zgodnie z  podpisaną umową całkowita wartość inwestycji to: 389 978,00 zł.
Dofinansowanie ze środków FRKF to kwota : 1 94 900,00 zł.

Aneta Licnerska

Krajowa Mapa Zagrożeń
Bezpieczeństwa ruszyła na Mazowszu
Czy w  Twojej okolicy jest bezpiecz-
nie? Chcesz wiedzieć? Możesz mieć
na to wpływ. Reaguj na zagrożenia
i  podziel się swoimi spostrzeżeniami!
Odwiedź Krajową Mapę Zagrożeń
Bezpieczeństwa! Od dzisiaj „mapa”
jest dostępna na stronach interneto-
wych Komendy Wojewódzkiej Policji
zs. w  Radomiu.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeń-
stwa w  wersji pilotażowej zaczęła
funkcjonować na terenie garnizonu
stołecznego, Podlasia i  Pomorza.
W  kolejnym etapie to innowacyjne na-
rzędzie, mające służyć głównie po-
prawie bezpieczeństwa mieszkańców,
wdrożono w  województwie lubuskim
i  kujawsko-pomorskim. Od dzisiaj
mieszkańcy województwa mazowiec-
kiego mogą przekazywać Policji infor-
macje o  miejscach i  zdarzeniach,
które mają wpływ na poczucie bez-
pieczeństwa, które należy do podsta-
wowych potrzeb każdego człowieka.
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeń-
stwa swoim zasięgiem ostatecznie
obejmie cały kraj.

Obsługa „Map” dostępnych na stro-
nach internetowych poszczególnych
jednostek Policji na terenie których
została już uruchomiona, została za-
projektowana tak, aby bezproblemo-
wo, wręcz intuicyjnie mógł z  nich
skorzystać każdy obywatel.

Aby zgłosić zagrożenie należy wejść
na stronę internetową komendy woje-
wódzkiej, miejskiej lub powiatowej
Policji. Przekazanie tych informacji

zajmuje tylko kilka chwil. W  razie po-
trzeby można skorzystać z  instrukcji
obsługi. Pomocą służą także funkcjo-
nariusze. Zgłoszenie trafi do policjan-
tów odpowiedniej komórki Policji.
Zebrane informacje pozwolą na jesz-
cze lepszą dyslokację służb, aby
uniknąć w  przyszłości ponownego
zgłaszania tego samego typu zagro-
żeń w  tym samym miejscu.

Mapy zostały opracowane w  oparciu
o  informacje własne Policji, czyli   m.in.
statystyki policyjne, a  także na pod-
stawie informacji przekazanych przez
podmioty biorące udział w  konsulta-
cjach społecznych oraz w  oparciu
o  wyniki badań opinii publicznej oraz
informacje różnych instytucji.

Podczas tworzenia mapy zagrożeń na
terenie całego kraju przeprowadzono
ponad 1 1 tysięcy spotkań, podczas
których mieszkańcy zgłaszali swe
uwagi, mówili o  potrzebach i  zagroże-
niach w  swojej okolicy. W  spotkaniach
wzięło udział ponad 21 7 tysięcy osób.

Z  narzędzia należy korzystać w  spo-
sób rozsądny. Każde naniesione na
mapę zagrożenie wywoła odpowied-
nią reakcję Policji. Z  jednego kompu-
tera można zgłosić jedno zagrożenie
na dobę.

Należy pamiętać, że zgłoszenia w  ra-
mach Krajowej Mapy Zagrożeń Bez-
pieczeństwa nie zastępują potrzeby
pilnej interwencji Policji. W  tego typu
przypadkach należy korzystać z  nu-
merów alarmowych 1 1 2, 997.

Źródło: KPP w  Ciechanowie
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Powstanie fabryka
W  piątek 21 października br. na
terenie byłej cegielni w  Dreglinie
przy drodze krajowej E-7 podpisa-
ny został akt erekcyjny i   wmuro-
wany kamień węgielny pod
fabrykę systemów kominowych
znanej na europejskim rynku cie-
chanowskiej spółki JAWAR.
W  uroczystości udział wzięl i bur-
mistrz Glinojecka - Waldemar Go-
dlewski, przedstawiciele inwestora
i   zaproszeni goście.

Fabryka, w  której produkowane
będą opatentowane przez spółkę
ceramiczne systemy kominowe,
zajmować ma obszar dwóch hek-
tarów i   będzie największą tego ty-
pu inwestycją w  Polsce. Działać

w  niej będą dwie l inie produkcyjne.
Koszt jej wybudowania szacuje się
na około 20  mln złotych, z  czego
prawie połowa pokryta zostanie
z  programu unijnego “Intel igentny
Rozwój 201 4-2020”.

Na decyzję o  lokalizacji tego
przedsięwzięcia na terenie naszej
gminy wpływ miały przede
wszystkim doskonałe logistycznie
położenie gruntu oraz wsparcie
i   przychylność glinojeckiego sa-
morządu. Dla gl inojecczan zaś bę-
dzie ono oznaczać kilkadziesiąt
nowych miejsc pracy. Przewidy-
wany termin ukończenia budowy
to wrzesień 201 8 roku.

Red

Gala Oskarów
1 3 października odbyła się uroczy-
stość z  okazji święta pracowników
szkoły, przygotowana przez p. Jo-
lantę Lewandowską oraz uczniów
z  klas IV-VI . Piękne tańce zaprezen-
towały klasy I I Ia oraz I Ie przygoto-
wane przez p. B. Więckowską.
Oprawę muzyczną zapewnił chór
pod kierunkiem p. Magdaleny Ję-
drzejewskiej, który wzruszającym
śpiewem złożył wszystkim pracow-
nikom szkoły przepiękne życzenia.
Wspaniałą niespodzianką okazała
się sama forma spotkania - Gala
Nauczycielskich Oskarów. Nagrody
zostały przyznane w  następujących

kategoriach: Matczyna Troskliwość,
Debiut Roku, Siedem Przypadków,
Podróż do Przyszłości, Plusik i   Mi-
nusik, Wieża Babel, Złota Rączka,
Dziewięć Muz, Człowiek Przyszło-
ści, Fair Play, Przyjaciel Książki,
Strażnik Wiary, Pomocna Dłoń. Me-
dale odebrali również pozostal i pra-
cownicy w  kategoriach: Asystentka
Doskonała, Dobry Smak, Czystość
i   Świeżość, Złota Rączka. Wszyst-
kim nagrodzonym serdecznie gratu-
lujemy otrzymanych odznaczeń
życząc satysfakcji z  wykonywanej
pracy oraz samych radosnych chwil .

Samorząd Uczniowski

SPRAWIEDLIWOŚĆ
PRZEGRAŁA

Z  FORMALIZMEM
Czwartego listopada bieżącego ro-

ku w  Sądzie Okręgowym w  Płocku

odbyła się rozprawa odwoławcza

od wyroku ciechanowskiego sądu

w  sprawie zarzutów postawionych

burmistrzowi Glinojecka Waldema-

rowi Godlewskiemu.

Sądy obu instancji ustal iły, że dzia-
łał on na rzecz dobra miejscowej
społeczności, a  jego bezsprzeczne
dokonania i   zaangażowanie są nie-
spotykane na niwie samorządowej.
Pomimo tego, nie wydały one wyro-
ku całkowicie uniewinniającego.

Dzięki pozyskanym przez burmi-
strza środkom - Glinojeck z  małe-
go, nieznanego szerzej miasteczka
przeistoczył się w  gminę na pra-
wach miejskich, z  utwardzonymi
drogami , kanalizacją oraz Interne-
tem dla wszystkich mieszkańców.
Gmina ta poprzez festiwal Romów
stała się rozpoznawalna w  Polsce,
a  przez to zaczęła przyciągać coraz
większą rzeszę inwestorów. Po-
wyższe zasługi burmistrza Godlew-
skiego dla miasta nie zostały przez
sąd w  najmniejszym stopniu za-
kwestionowane. Skąd zatem wyrok
tylko w  części uniewinniający? Za-
decydowała martwa litera prawa
i   zagubienie przez sądy wrażliwości
na człowieka.

Zarzuty postawione burmistrzowi
sprowadzały się do dwóch spraw.
Po pierwsze sąd uznał, iż bur-
mistrz nie dopilnował formalnej
kwestii związanej z  udzieleniem
przez gminę pożyczki dla fundacji
zajmującej się organizacją Ogólno-
polskiego Festiwalu Romów, gdyż
Rada Miasta nie podjęła na czas
odpowiedniej uchwały. Sąd ustal ił,
że pożyczka w  wysokości 65  tys. ,
która wpłynęła do kasy Fundacji
została na czas oddana, zaś sama
Fundacja była w  pełni kontrolowa-
na przez gminę, ponieważ wszyst-
kie funkcje pełnil i w  niej pra-
cownicy Urzędu. Jednocześnie sąd
zebrał materiał dowodowy po-
twierdzający , że pożyczka została
w  całości przeznaczona na zapłatę
wynagrodzenia romskim artystom.
Nie powstała z  tego tytułu żadna
szkoda ani w  majątku gminy, ani
w  majątku żadnej osoby fizycznej.
Niestety, najniższa przewidywana
przez przepis prawa kara, dotycząca
zaniechania urzędniczego, to jeden
rok pozbawienia wolności w  zawie-
szeniu na okres dwóch lat. I   taką ka-

rę sąd burmistrzowi wymierzył. Jed-
nak inny przepis mówi, że nie jest
przestępstwem czyn, którego szko-
dl iwość społeczna jest znikoma.
Po drugie - sąd uznał, że bur-
mistrz niesłusznie umorzył podatek
właścicielce jednego z  hotel i, po-
łożonych na terenie gminy. Jed-
nakże fakty mówią, że glinojecki
gospodarz zdecydował się na ten
krok, wziąwszy pod uwagę obniże-
nie przez rzeczoną właścicielkę
cen za nocleg w  hotelu w  trakcie
trwania festiwalu Romów.

Jednocześnie, ustalone przez sąd
fakty mówią, że burmistrz był prze-
wodniczącym Komitetu Organiza-
cyjnego Festiwalu Romów -
pracował na rzecz tego przedsię-
wzięcia po kilkanaście godzin
dziennie, bez nadgodzin, na czym
niewątpl iwie skorzystała cała gmi-
na. Dzięki takim działaniom festiwal
cieszył się jeszcze większą popu-
larnością, a  jego standard odpo-
wiadał transmitującej to wydarzenie
telewizji. W  ocenie Samorządu
właścicielka hotelu miała również
inne, duże zasługi dla społeczności
lokalnej – wspierała sport, szkoły
oraz kościół. Istniały zatem podsta-
wy do umorzenia jej części podat-
ków lokalnych.

Sprawa burmistrza Godlewskiego
jest precedensowa w  skali całego
kraju. Obecnie zajmuje się nią, zrze-
szająca wybitnych ekspertów prawa,
teoretyków i   sędziów, warszawska
fundacja Akademia de Virion.

- Akademia de Virion wpisała
sprawę burmistrza Waldemara Go-
dlewskiego do Księgi Spraw Pre-
cedensowych i   wszczęła procedury
prawne do uruchomienia nadzwy-
czajnych środków zaskarżenia –
mówi prezes zarządu, adw. Jolanta
Turczynowicz-Kieryłło - Wyrok jest
skrajnie niesprawiedliwy, zarówno
dla burmistrza, jak i   całej gminy.
Skazanie docenianego przez spo-
łeczność i   osiągającego wyniki
w  skali krajowej gospodarza, bez
uwzględnienia faktu, że organizu-
jąc po raz pierwszy tak wielki festi-
wal każdy człowiek mógł popełnić
drobne formalne błędy jest nad
wyraz sprzeczne z  duchem prawa
i   społecznym odczuciem sprawie-
dl iwości. W  szczególności, że te
potknięcia nie spowodowały żadnej
szkody i   nie niosły za sobą żadne-
go praktycznego ryzyka dla gminy.

Opracowała M. Żdanowska
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Pięciolecie Smerfów
21 października Przedszkole Niepu-
bl iczne "Akademia Małego Smerfa”
w  Glinojecku obchodziło jubileusz 5-
lecia istnienia. Uroczystość rozpo-
częła się polonezem w  wykonaniu
najmłodszych, który z  biegiem tak-
tów przekształcił się w  skoczny
rock’n’rol l . Małe Smerfy deklamo-
wały wierszyki, śpiewały piosenki
oraz pod okiem wychowawczyń
wspaniale bawiły zgromadzonych
gości - przedstawiciel i Samorządu
oraz instytucji podległych.

Tego dnia nastąpiło również uroczyste pasowanie dzieci na pełnopraw-
nych przedszkolaków przez inicjatorkę powstania placówki, dyrektor
Akademii - Martę Wernicką oraz poświęcenie przedszkola przez ks.
Adama Staniszewskiego. Akademii Małego Smerfa życzymy kolejnych,
udanych lat działalności. Red

Kierowco ! Nie polujemy na zebrach !! !
W  ostatnim tygodniu października
dzieci z  Ościsłowa i   Malużyna
wzięły udział w  kampanii społecz-
nej organizowanej przez Komendę
Powiatową Policji w  Ciechanowie.

Uczniowie wyposażeni w  transpa-
renty, na których widoczna była
zebra – synonim przejścia dla pie-
szych oraz w  ulotki z  radami dla
kierowców rozmawiali z  kierowca-
mi właśnie w  rejonach przejść dla
pieszych. Dzieci i   młodzież przy-
pominali, żeby przed oraz na pa-
sach nie wyprzedzać innych
pojazdów, nie omijać pojazdów,
które zatrzymały się przed przej-
ściem, a  przede wszystkim zacho-
wać szczególną ostrożność.

podkom. Jolanta Bym

Możliwe utrudnienia
W  związku z  koniecznością przeprowadzenia prac modernizacyjnych
gminnej sieci internetowej zawiadamiamy, że od listopada do połowy
grudnia wystąpić mogą krótkotrwałe utrudnienia w  korzystaniu
z  gminnego Internetu.

Cezary Rzemieniewski

Młodzi ościsłowianie reGenerują
Niedawno młodzież z  Gimnazjum im.
Żołnierzy Armii Krajowej w  Ościsłowie
brała udział w  projekcie „Inicjatywa
Środowisk Młodzieżowych – to brzmi
dumnie” organizowanym przez Fun-
dację Edukacyjno-Sportową „reGene-
racja”. Projekt współfinansowany był
ze środków Ministerstwa Rodziny,
Pracy i  Polityki Społecznej w  ramach
Programu Fundusz Inicjatyw Obywa-
telskich. Jego celem było pobudzanie
aktywności społecznej młodzieży
gimnazjalnej z  terenów wiejskich. Ze-
spół projektowy liczył 1 0 uczniów,
którzy realizowali działania skierowa-
ne do swojej społeczności.

W  ramach projektu młodzież uczest-
niczyła w  szkoleniach i  warsztatach,
podczas których zdobyła wiedzę z  za-
kresu działalności społecznej, budo-
wania sieci lokalnej współpracy,
działania samorządów lokalnych,
przeprowadzania diagnozy lokalnej.
Warsztaty odbywały się zarówno na
miejscu, jak i  w  ramach wyjazdu inte-
gracyjnego do Międzynarodowego
Centrum Spotkań Młodzieży CAMP

RODOWO. Wszystko po to, aby
uczestnicy mogli samodzielnie zacząć
działać na rzecz swoich społeczności.

Młodzież spotkała się również
z  przedstawicielami Młodzieżowej Ra-
dy Miasta Przasnysz. Podczas spo-
tkania dowiedzieli się jak funkcjonuje
MRM i  jakie podejmuje działania.
Młodzi aktywiści otrzymali również
wskazówki pomocne przy realizacji
dalszych działań projektowych.

W  ramach projektu gimnazjaliści zor-
ganizowali piknik z  okazji zakończe-
nia wakacji, na którym można było
zarówno dobrze zjeść, jak i  wspania-
le się pobawić. Uczniowie w  tym
przedsięwzięciu spisali się na medal.

Udział w  projekcie dał uczniom
możliwość poznania lokalnego śro-
dowiska oraz potrzeb mieszkańców.
Dzięki temu lokalna społeczność
będzie miała możliwość jeszcze lep-
szej wzajemnej integracji.

Katarzyna Wachnik

Nagrody dla najlepszych
pedagogów

Od 1 972 roku, 1 4 października ob-
chodzony jest Dzień Edukacji Naro-
dowej. Podczas tego święta
przyznawane są medale, nagrody
i   dyplomy dla najbardziej wyróżnia-
jących się w  pracy nauczyciel i oraz
pracowników niepedagogicznych.

W  tym roku Nagrodę Burmistrza
Miasta i   Gminy Glinojeck otrzymało
dwoje wyróżniających się nauczy-
ciel i, a  zarazem dyrektorów placó-
wek oświatowych z  terenu naszej
gminy. Są nimi: Grażyna Konstanty-
nowicz i   Lech Boniewski.

Grażyna Konstantynowicz - dyrektor
Przedszkola Miejsko-Gminnego
w  Glinojecku, absolwentka pedago-
gicznych studiów magisterskich
Wyższej Szkoły Pedagogicznej
w  Olsztynie oraz studiów podyplo-
mowych. Od początku swej drogi za-
wodowej związana z  Glinojeckiem.
Dyrektorem miejskiego przedszkola
jest od 1 października 201 4 roku.

Lech Boniewski - dyrektor Gimna-
zjum Nr 1 im. Marka Kotańskiego
w  Glinojecku. Tytuł magistra fizyki
zdobył na Uniwersytecie Śląskim
w  Katowicach. Jest również absol-
wentem kilku kierunków studiów po-
dyplomowych i   kursów doszkalają-
cych. Karierę zawodową rozpoczął
najpierw w  Ościsłowie, by następnie
uczyć fizyki w  gl inojeckiej podsta-
wówce, gdzie pełnił także funkcję
zastępcy dyrektora, a  docelowo roz-
począć pracę w  gimnazjum, w  któ-
rym od 2006 roku jest dyrektorem.

Tego dnia przyznane zostały także
nagrody dyrektorów. Dyrektor Gra-
żyna Konstantynowicz wyróżniła trzy
nauczycielki edukacji przedszkolnej:
Elżbietę Kowalewską, Agnieszkę
Stańczak i   Katarzyną Pniewską oraz
dwóch pracowników: Danutę Jac-
kowską i   Elżbietę Bartczak.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im.
Marii Konopnickiej w  Glinojecku -
Krzysztof Turalski nagrodził trzy na-
uczycielki edukacji wczesnoszkol-
nej: Bożenę Nowakowską, Renatę
Gawlińską i   Jadwigę Gierwatowską,
nauczycielkę wychowania fizyczne-

go - Agnieszkę Podlecką oraz uczą-
cą przyrody - Małgorzatę Gadom-
ską. Nagrodami dla pracowników
niepedagogicznych wyróżnione zo-
stały: Anna Gortat, Teresa Lubasiń-
ska i   Grażyna Szczęsna.

Dyrektor gl inojeckiego gimnazjum -
Lech Boniewski przyznał nagrody
dla: uczącej matematyki - Elżbiety
Kapczyńskiej, odpowiedzialnej za
przedmioty artystyczne - Aldony
Wiśniewskiej oraz dwojga history-
ków: Bożeny Pyszniewskiej i   Sła-
womira Konstantynowicza. Wśród
pracowników obsługi wyróżnieni
zostal i: Danuta Kulaszewska i   Zbi-
gniew Gadomski.

Nagrodzonymi przez dyrektora Li-
ceum Ogólnokształcącego im. Wła-
dysława Stanisława Reymonta
w  Glinojecku Wiesława Mostowego
zostal i: nauczycielka języka angiel-
skiego - Anna Wiśniewska, pedagog
szkolna - Anna Skórska, odpowie-
dzialny za naukę geografii- Marek
Robakiewicz oraz sekretarz szkoły,
a  zarazem ucząca poradnictwa za-
wodowego - Agnieszka Hacia.

W  Zespole Szkół Ogólnokształcą-
cych im. Żołnierzy AK w  Ościsłowie
dyrektor Marek Marcinkowski nagro-
dził: nauczycielkę edukacji wcze-
snoszkolnej - Iwonę Kęsik, uczącą
języka angielskiego - Iwonę Rogul-
ską, nauczycielkę matematyki i   in-
formatyki - Annę Gajewską oraz
katechetkę - Bożenę Załuską. Wy-
różnieni zostal i również: Aneta Po-
kojska i   Lucjan Mroczek - pracow-
nicy obsługi.

Nagrody Dyrektora Szkoły Podsta-
wowej w  Woli Młockiej przyznano
w  tym roku szkolnym: Małgorzacie
Osmańskiej - nauczycielce eduka-
cji wczesnoszkolnej z  31 letnim sta-
żem pracy, Marzenie Prusińskiej -
nauczycielce edukacji wczesnosz-
kolnej oraz wychowania przed-
szkolnego z  29 letnim stażem,
Sebastianowi Rogalskiemu - na-
uczycielowi wychowania fizyczne-
go z  1 2 letnim stażem oraz Irenie
Wieczorek - pracownikowi obsługi.

Małgorzata Żdanowska
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Aktywizacyjnie w  Nowym
Garwarzu

W  pierwszą sobotę października odbył się festyn aktywizacyjny w  No-
wym Garwarzu. Na przybyłych gości czekały atrakcje w  postaci różne-
go rodzaju konkursów, zabaw, pokaz strażacki oraz pyszności z  gril la
i   słodki kącik z  domowymi wypiekami - najprawdziwszymi dziełami
sztuki cukierniczej miejscowych gospodyń.

Inicjatorem wydarzenia był sołtys miejscowości - Piotr Banaszewski,
który przy wsparciu mieszkańców zadbał o  to, by wszyscy tego popołu-
dnia czuli się doskonale i   świetnie się bawil i.

M.Ż.

PPiioottrr BBaannaasszzeewwsskkii oorraazz WWaallddeemmaarr GGooddlleewwsskkii wwiittaajjąą ggoośśccii

KKoonnkkuurreennccjjaa pprrzzeecciiąąggaanniiaa lliinnyy

S en iorzy koncertu j ą
W  słoneczne, sobotnie popołudnie 24 września przedstawiciele Klubu
Seniora uświetnil i swym występem piknik integrujący społeczność So-
łectwa Śródborze. W  trakcie niespełna godzinnego koncertu wykonali
oni wiązankę polskich szlagierów z  lat 60 i   70 XX wieku, a  ich debiut
w  Śródborzu nagrodzony został gromkimi brawami publiczności.

Wydarzenie zakończyło wspólne, integracyjne ognisko.
LeV

Jesień po harcersku
Ostatniego dnia września na placu przy Miejsko-Gminnym Ośrodku
Kultury w  Glinojecku obyło się spotkanie integrująco-promocyjne
zorganizowane przez Próbną Drużynę Harcerską w  Glinojecku.

Na chętnych do zabawy z  harcerzami czekały różnego rodzaju stoiska,
loterie, kuchnia polowa i   inne atrakcje. Dochód z  imprezy przeznaczony
został na cele statutowe drużyny.

LeV

Ogólnopolski Konkurs Papieski 2016
W  drugą niedzielę października
przeżywaliśmy XVI Dzień Papieski
pod hasłem „Bądźcie świadkami
miłosierdzia! ”, podczas którego
w  kończącym się niedługo Roku
Miłosierdzia dziękowaliśmy Panu
Bogu za kanonizację naszego
Największego Polaka.

W  tym roku po raz szósty ucznio-
wie Szkoły Podstawowej i   Gimna-
zjum im. Żołnierzy AK w  Ościsło-
wie przygotowani pod kierunkiem
p. Bożeny Załuski wzięl i udział
w  Ogólnopolskim Konkursie Pa-
pieskim organizowanym przez In-
stytut Papieża Jana Pawła I I
w  Warszawie. Celem konkursu jest
pogłębienie zainteresowania uczniów
osobą i   nauczaniem Świętego Ja-
na Pawła I I . Laureaci są nagra-
dzani za subtelną i   mądrą myśl,
oryginalną formę, wrażliwość na
problemy współczesności i   auten-
tyczne zaangażowanie. Muszą
wykazać się stosownie do wieku
gruntowną wiedzą z  nauczania pa-
pieskiego zawartego w  encykli-
kach, kazaniach oraz książkach
Jana Pawła I I . Patronat nad kon-
kursem objął metropolita war-
szawski kardynał Kazimierz Nycz.

Troje uczniów naszej szkoły za-
kwalifikowało się do ścisłego 20 –

osobowego grona laureatów XI
edycji tego konkursu , która obej-
mowała szkoły podstawowe, gim-
nazja i   szkoły ponadgimnazjalne.

W  kategorii szkół podstawowych
dwoje uczniów znalazło się w gro-
nie laureatów - to rodzeństwo: Piotr
i Zuzanna Rudniccy. Piotr z klasy
VI zajął I I miejsce, a Zuzia z klasy
IV była trzecia. W kategorii gimna-
zjów uczennica klasy I I Emil ia Łu-
kasik uplasowała się na I I I miejscu.

W sobotę 22. 1 1 . 201 6 r. - w rocz-
nicę inauguracji pontyfikatu Jana
Pawła I I - nasi laureaci wraz z
opiekunką i tatą rodzeństwa wzięl i
udział w uroczystości wręczenia
nagród w budynku Instytutu w
Warszawie. Sobotnią uroczystość
uświetnił koncert Weroniki Kor-
thals, uczestniczki „ Szansy na
sukces” oraz festiwalu Eurowizji,
która wspaniale zaśpiewała utwo-
ry do słów ks. Jana Twardowskie-
go i Karola Wojtyły.

Podziękowanie i gratulacje należą
się naszym uczniom: Piotrusiowi,
Zuzi i Emilce za godne reprezen-
towanie szkoły i parafii.

Bożena Załuska
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Rajd na koniec wakacji

Mimo, że wakacje dobiegły już końca to postanowil iśmy oficjalnie za-
kończyć je 3 września międzypokoleniowym rajdem rowerowym, w  któ-
rym udział wzięl i mieszkańcy Glinojecka. Szacuje się, że w  przejażdżce
rozpoczętej w  Glinojecku poprzez Budy Giżyńskie, Kanigówek do Strze-
gowa, gdzie zorganizowany został postój na ognisko i   naładowanie
akumulatorów przed drogą powrotną, która biegła przez Giżynek do Gli-
nojecka wzięło udział kilkudziesięciu ochotników. Cieszymy się, że ini-
cjatywa prozdrowotnego zakończenia lata spotkała się z  tak dobrym
odbiorem. Do rowerowego spotkania za rok.

Źródło: M-GOK

SZLACHETNA PACZKA

W  tym roku po raz trzeci z  kolei
w  Glinojecku powstał tzw. Rejon
Szlachetnej Paczki. Znaczy to tyle,
że na terenie naszej gminy będą
działal i wolontariusze, których za-
daniem jest odnaleźć najbardziej

potrzebujące rodziny, wpisujące
się w  kryteria akcji, spisać ich hi-
storie i   znaleźć dla nich darczyń-
ców. Finał Szlachetnej Paczki
odbywa się przed Świętami Boże-
go Narodzenia, czyl i 1 0-1 1 grud-
nia. W  te dni paczki będą
rozwożone do rodzin. Jeśl i znacie
Państwo rodzinę z  Waszej okolicy,
której warto pomóc, zachęcamy do
kontaktu z  Wojciechem Bruździń-
skim w  Miejsko-Gminnym Ośrodku
Kultury w  Glinojecku lub z  innymi
wolontariuszami z  Gl inojecka. Za-
chęcamy również do współtworze-
nia paczek dla potrzebujących
rodzin. Wszelkie informacje o  akcji
można uzyskać pod adresem:
www.szlachetnapaczka.pl

W.B.

Wycieczka do Centrum Nauk Kopernik
W  dniu 22.1 0.201 6 roku odbyła się
wielopokoleniowa wycieczka do
Centrum Nauk Kopernik w  War-
szawie zorganizowana przez Miej-
sko-Gminny Ośrodek Kultury
w  Glinojecku. Wycieczka cieszyła
się ogromnym zainteresowaniem
mieszkańców gminy, w  której wzię-
ło udział siedemdziesiąt cztery
osoby (łącznie z  trzema opiekuna-
mi) w  wieku od 6 do 72 lat.
Uczestnicy byli podzieleni na dwie
grupy. Kierujemy ogromne podzię-
kowania do wszystkich uczestni-
ków, a  zwłaszcza do pana Lecha
Boniewskiego opiekuna pierwszej
grupy oraz kierowców - pana Sta-
nisława i   Zbigniewa za miłą at-
mosferę i   wyrozumiałość. Miejmy
nadzieję, że jeszcze nie raz wspól-
nie będziemy zwiedzać Polskę.

Małgorzata Iwańska

Spotkanie z  dwiema
osobowościami

We wrześniu tego roku członkowie
Klubu Seniora w  Glinojecku oraz
podopieczni Stowarzyszenia Monar-
Markot w  Dreglinie wybrali się w  wy-
jątkową, wirtualną podróż do Indii,
Mauretanii i   Pakistanu. Wszystko za
sprawą Piotra Kowalczyka - geo-
grafa, podróżnika oraz fotografa, za-
proszonego na to spotkanie przez
Urszulę Wróblewską - kierownika M-
GBP w  Glinojecku.

Opowiedział on przybyłym o  zwy-
czajach panujących w  tych odle-
głych kulturowo krajach, zwracając

Poczuj dramę
We wtorek 1 8 października odbyły
się międzypokoleniowe warsztaty
z  dramy z  cyklu “Poczuj teatr” dla
uczestników zajęć teatralnych pro-
wadzonych w  Miejsko-Gminnym
Ośrodku Kultury w  Glinojecku oraz
dla ich najbl iższych. Było to pierw-
sze w  historii tego typu wydarzenie
w  naszym mieście.

Rodzice młodych adeptów teatral-
nej sztuki scenicznej miel i możli-
wość zapoznania się z  pojęciem
dramy oraz technikami z  nią zwią-
zanymi: zastygali w  pozach, odgry-
wali improwizowane scenki, a  także
tworzyl i krótkie historie na temat
wylosowanych przez nich rekwizy-

tów. A  cały proces odbywał się przy
współpracy i   niezastąpionej pomo-
cy ich pociech.

Dzięki tym doświadczeniom wszy-
scy dosłownie poczuli teatr na wła-
snej skórze, angażując w  to
przeżycie wszystkie swoje zmysły.

Zajęcia spotkały się z  entuzjastycz-
nym przyjęciem i   cieszyły się bar-
dzo dobrymi opiniami wśród
uczestników, co daje realną szansę
na ich powtórzenie.

Małgorzata Żdanowska

instruktor teatru w  Grupie teatralnej
“Na OpAk”

szczególną uwagę na relacje dam-
sko-męskie na przykładzie trzech
poznanych tam kobiet.

Kolejnym punktem programu było
szczere wyznanie Joanny Wiktoro-
wicz - pracownika Stowarzyszenia
Monar-Markot, dotyczące niełatwej
drogi jej życia.

Organizatorem wydarzenia była
Miejsko-Gminna Bibl ioteka Publicz-
na w  Glinojecku we współpracy ze
Stowarzyszeniem Monar-Markot.

M. Żdanowska
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Rozmowa z  Lechem Boniewskim
- dyrektorem Gimnazjum Nr 1 im.
Marka Kotańskiego w  Glinojecku.

Czy od zawsze planował pan pra-
cę w  zawodzie nauczyciela?

Lech Boniewski: Być nauczycielem
to było moje marzenie od dzieciń-
stwa, choć jako nastolatek nie mie-
rzyłem jeszcze tak wysoko i   po
szkole podstawowej wybrałem tech-
nikum mechaniczne. To na wypa-
dek, gdybym na tym poziomie
musiał zakończyć edukację, a  po-
nadto zagadnienia techniczne także
nie dawały mi spokoju.

Jak przebiegała pana droga zawo-
dowa od pierwszego przekrocze-
nia drzwi szkoły w  roli belfra?

Lech Boniewski: Pierwsza moja
praca w  szkole miała początek już
w  czasie piątego roku studiów. Jako
świeżo upieczony mąż i   przyszły oj-
ciec pierwszego syna nie chciałem
być na utrzymaniu swojej żony
i   podjąłem pracę w  Zespole Szkół
w  Zabrzu, którego dyrektor ustal ił mi
plan lekcji po południu, po moich
zajęciach na uczelni. Jednak po za-
kończeniu studiów, kierując się
względami finansowymi, podjąłem
pracę w  przemyśle, w  branży kom-
puterowej. W  Merze „ELAZB” wy-
trwałem jednakże tylko 1 ,5 roku,
gdyż chęć powrotu ze Śląska w  ro-
dzinne strony i   podjęcie pracy
w  szkole były silniejsze niż 2-krotnie
wyższa pensja od nauczycielskiej.
Wróciłem więc do rodzinnych Lipin,
podjąłem pracę w  Szkole Podsta-
wowej w  Ościsłowie i   rozpocząłem
budowę domu w  Glinojecku. Po
sześciu latach pracy w  Ościsłowie
otrzymałem propozycję pracy
w  charakterze nauczyciela fizyki
i   pełnienia funkcji wicedyrektora
w  Szkole Podstawowej w  Glinojec-
ku. Moja kariera zawodowa w  gl ino-
jeckiej podstawówce trwała 9 lat.

Rok po utworzeniu gimnazjów, gdy
w  szkole podstawowej wygasły już
klasy uczące się fizyki (a  i   informa-
tyki pozostała już tylko śladowa licz-
ba godzin), przeniosłem się do
gimnazjum, któremu wierny pozo-
stałem do dziś. Od kilku lat pracuję
również, obecnie w  wymiarze 2 go-
dzin, w  miejscowym liceum.

W  trakcie wielu lat pracy był pan
świadkiem kilku reform sytemu
oświaty. Czy wg. Pana zachodzą-
ce zmiany przełożyły się w  realny
sposób na jakość nauczania?

Lech Boniewski: Istotnie, zmian by-
ło wiele, moim zdaniem nazbyt wie-
le. Począwszy od wprowadzenia do
szkół nowych przedmiotów, poprzez
zmianę skali ocen, po całkowitą
przebudowę polegającą na utworze-
niu gimnazjów i   skróceniu nauki
w  szkole podstawowej oraz szko-
łach ponadgimnazjalnych i   zmianę
podstawy programowej kształcenia
ogólnego 9 lat później, większość
z  nich przyniosła wątpl iwe efekty.
Chyba żadna nie zaowocowała wy-
raźnym skokiem do przodu w  sen-
sie zauważalnej poprawy poziomu
kształcenia w  polskiej szkole. Do-
strzegamy to gołym okiem. Upadło
praktycznie szkolnictwo zawodowe,
a  cały system edukacji będzie zno-
wu gruntownie reformowany od
przyszłego roku szkolnego.

Najnowsza reforma oświaty sta-
nowczo opowiada się za wygasze-
niem gimnazjów w  przeciągu
trzech najbliższych lat.

Lech Boniewski: Sam proces wy-
gaszania gimnazjów z  punktu wi-
dzenia ucznia nie powinien stanowić
większego problemu. Nastolatkowie
myślą już bardzo elastycznie i   potra-
fią dostosować się chyba do każdej
sytuacji. Niepokój natomiast budzi
najbl iższa przyszłość wśród na-
uczyciel i gimnazjum oraz pracowni-
ków obsługi. Ludzie nie wierzą
słowom pani minister, jakoby wszy-
scy pracownicy gimnazjów zostal i
zatrudnieni w  zreformowanych szko-
łach podstawowych oraz średnich.

Co według pana należałoby zmie-
nić w  polskim szkolnictwie?

Lech Boniewski: Moim zdaniem
poszczególne etapy edukacyjne po-
winny być sprowadzone do systemu:
4 + 4 + 4. Taki okres nauki na każ-
dym poziomie byłby wystarczający
na diagnozę i   real izację programów
z  uwzględnieniem jej wyników,
a  stosunkowo niewielka rozpiętość
wiekowa sprzyjałaby integracji
uczniów w  nowym środowisku. Nie
wiem, czy optymalnym rozwiąza-

niem będzie współpraca w  samo-
rządzie uczniowskim pierwszaka
z  kolegą z  klasy ósmej. Priorytetem
powinno być także reanimowanie
upadłego szkolnictwa zawodowego
oraz stworzenie programów na-
uczania bardziej przystających do
otaczającej nas rzeczywistości, czy
potrzeb lokalnych na rzecz elimino-
wania wiedzy czysto encyklope-
dycznej. Wydaje mi się także, że
diagnozowanie wiedzy i   umiejętno-
ści uczniów poprzez testy zewnętrz-
ne nie jest tak mobil izujące do nauki
jak zdawanie egzaminu wstępnego,
więc może i   w  tym obszarze należa-
łoby coś zmienić.

Od lat naukowcy i   pedagodzy gło-
wią się nad problemem utraty au-
torytetu nauczyciela wśród
uczniów. Czy to zjawisko wystę-
puje również w  glinojeckim gim-
nazjum? Jak można mu zaradzić?

Lech Boniewski: Trudno, aby auto-
rytet nauczyciela we współczesnej
szkole funkcjonował na wzór tego,
który znamy ze swoich lat szkol-
nych, gdy dla nas i   naszych rodzi-
ców nauczyciel, ksiądz i   urzędnik
byli najważniejszymi osobami w  śro-
dowisku lokalnym. Na upadek tego
autorytetu składa się kilka czynni-
ków, a  postawa wielu „bohaterów”
naszych mediów publicznych wyda-
je się czynić w  tym względzie naj-
więcej szkody. Nie byłbym szczery,
gdybym nie stwierdził, że po części
problem leży także po stronie szko-
ły. Uczniowie to super obserwatorzy.
Jeśl i nie traktujesz właśnie ucznia
jako podmiotu swoich działań, nie
dążysz do bycia coraz lepszym, do-
skonalszym, to tracisz swój autory-
tet nie tylko ty, ale traci go także
cała szkoła.

Poza pracą pedagogiczną i   funk-
cją dyrektora jest pan również mi-
łośnikiem biegania i   propagato-
rem zdrowego stylu życia. Od
kiedy pan biega? Jakie ma pan
osiągnięcia w  tej dziedzinie?

Lech Boniewski: Odpowiem prze-
kornie: zamiast kryzysu wieku śred-
niego wybrałem właśnie bieganie
oraz jazdę na nartach, choć muszę
przyznać, że nie odbyło się to bez
wpływu mojego najmłodszego syna.
Truchtać zacząłem tuż przed pięć-

dziesiątką, a  mój pierwszy publicz-
ny bieg na dystansie 1 0  km miał
miejsce w  Glinojecku 23 czerwca
2007 r. Początkowo swoje bieganie
ograniczałem właśnie do systema-
tycznego truchtania oraz coroczne-
go udziału w  gl inojeckim biegu
ulicznym, natomiast od roku 201 3
systematycznie biorę udział w  naj-
ważniejszych biegach organizowa-
nych głównie na Mazowszu,
zwłaszcza w  Warszawie. Do dziś
w  ciągu tych niespełna 4 lat zal iczy-
łem: 5 maratonów, 1 1 półmarato-
nów (2. miejsce w  swojej kategorii
wiekowej w  tegorocznym Półmara-
tonie Ciechanowskim), dwie Cie-
chanowskie Piętnastki oraz ponad
30 biegów na dystansie 1 0  km.

Który bieg był najtrudniejszy?

Lech Boniewski: Najtrudniejszym
biegiem okazał się dla mnie ten teo-
retycznie najłatwiejszy – mój pierw-
szy bieg w  Glinojecku, gdyż zamiast
dobiec spokojnie do mety, odjecha-
łem karetką do szpitala po utracie
przytomności na ostatnim kilometrze
trasy. Teraz, z  perspektywy kilku lat,
traktuję to zdarzenie jako najlepszą
lekcję biegania.

Co poradziłby pan osobom rozpo-
czynającym przygodę z  bieganiem?

Lech Boniewski: Przede wszystkim
biegać tak często, w  takim środowi-
sku i   w  takim tempie, aby czerpać
z  tego przyjemność. Przygodę
z  bieganiem proponuję rozpocząć
od marszobiegu, del ikatnego truch-
tania poprzez powolne stopniowe
zwiększanie dystansu. Nie należy
rezygnować po kilku treningach
zwłaszcza, gdy czujemy się wykoń-
czeni po dłuższym biegu. Wyniki
w  postaci zwiększenia wytrzymało-
ści oraz uzyskiwania wyższego
średniego tempa przyjdą dopiero po
jakimś czasie. Nie biegajmy też na-
zbyt często i   po twardej nawierzch-
ni. Moje optimum to truchtanie po
leśnych dróżkach 2 – 3 razy w  tygo-
dniu. Dobrze też byłoby mieć przed
sobą jakiś konkretny i   realny cel, np.
przełamanie 60 minut w  najbl iższym
Biegu Niepodległości.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Małgorzata Żdanowska

fot. archiwalne
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Na szlakach PaT-u…

Już po raz drugi członkowie nasze-
go PaTPortu wyruszyl i w  kolejną
podróż, aby wraz z  innymi młodymi
ludźmi promować modę na życie
wolne od uzależnień, przemocy
i   cyberprzemocy.

Tym razem naszym celem był
V  Mazowiecki Przystanek PaT, któ-
ry odbył się w  Sokołowie Podlaskim.
Pierwszego i   drugiego października
Sokołów Podlaski stał się stol icą
młodzieżowej profilaktyki, do której
przyjechały Grupy i   PaTPORTY nie
tylko z  Mazowsza.

To kolejne spotkanie społeczności
PaT-u, które potwierdza, że młodzi
ludzie chcą i   umieją się bawić (i   to
jeszcze jak! ) bez alkoholu, narkoty-
ków, dopalaczy. Ale przystanek PaT
to nie tylko zabawa, to również roz-
wój pasji, zainteresowań. Młodzież
uczestnicząca w  przystanku miała
możliwość wzięcia udziału w  różne-
go rodzaju warsztatach; dziennikar-
skich, radiowych, zumby, hip-hopu,
beatroka, plastycznych, kabareto-

wych i   wielu innych. Myślę, że było
to naprawdę ciekawe doświadcze-
nie, móc spotkać ciekawych ludzi,
pracować z  nimi, a  później prezen-
tować swoje osiągnięcia na scenie.

Program PaT to społeczność, która
mówi o  tym, jak ważne w  naszym
życiu są pozytywne relacje między-
ludzkie. Starajmy się kreować dobrą
atmosferę w  szkole, w  domu, w  śro-
dowisku rówieśniczym. Wszystkim
nam będzie się wtedy żyło lepiej.

Każdy, kto chociaż raz zetknął się z  tą
fantastyczną atmosferą i   ludźmi dzia-
łającymi w  programie, pragnie wracać
na szlaki PaT-u, aby razem z  innymi
mówić każdemu człowiekowi:

Jesteś potrzebny!

Staraj się pomagać innym!

Bądź wolny od uzależnień!

PaTrzmy na siebie sercem!

A. Skórska

AKCJA SKARPETA
Od kilku lat wspieramy Dom
Dziecka w  Kowalewie. Zbieral iśmy
już dla naszych koleżanek i   kole-
gów środki czystości, artykuły pa-
piernicze. Zawożąc Wasze dary
zawsze pytamy dyrekcję, czego
dzieci potrzebują. Jak się okazuje
są to podstawowe rzeczy chociaż-
by skarpetki. 3 X ruszyła kolejna
akcja charytatywna pod hasłem

SKARPETA. Będzie trwać do koń-
ca listopada. Serdecznie zachęca-
my wszystkich uczniów do
zaangażowania się w  nią i   pomocy
dzieciom z  Domu Dziecka.
Wszystkim, którzy już się do niej
przyłączyli – dziękujemy.

Samorząd Uczniowski

S.P. w  Glinojecku

Wycieczka z  historią
1 6 września 201 6r. glinojeccy liceali-
ści udali się na wycieczkę rowerową.
1 5-osobowa grupa wraz z  opiekuna-
mi: p. Anną Wiśniewską, p. Jackiem
Hryniewiczem oraz p.   Markiem Ro-
bakiewiczem wyruszyła ok.   godz.
8.00 z  placu przy szkole.

Uczniowie zatrzymali się we wsi
Rydzewo, gdzie podczas toczącej
się tam bitwy, dowódca oddziału
w  powstaniu styczniowym - Tomasz
Kolbe ostatnim pociskiem odebrał
sobie życie, ratując się tym samym
przed rosyjską niewolą. Uczniowie
przy pomniku upamiętniającym jego
śmierć zapalil i znicze.

Ostatnim przystankiem na mapie tej
wyprawy było Zygmuntowo. Stru-
dzeni przejażdżką rowerzyści od-
poczywali tam przy ognisku
zorganizowanym przez rodzinę
Pionków. W  sumie trasa rajdui l i-
czyła około 35  km.

Ola Żdanowska

fot. Jeremiasz Wiśniewski

Spacer po Warszawie
29 września wybraliśmy się na wy-
cieczkę do Warszawy. Dzień rozpo-
czął się słodko, bo od wizyty
w  manufakturze cukierków. Ucznio-
wie uczestniczyl i w  pokazie tworze-
nia słodyczy oraz karmelowych
dzieł sztuki. Podziwial iśmy Pałac
Kultury i   Sztuki a  także skusil iśmy
się na przejażdżkę warszawskim
metrem. Kolejnym punktem wy-
cieczki był Zamek Królewski.Tutaj
spędzil iśmy cudowne chwile prze-
mierzając komnaty z  mnóstwem ob-
razów, pozłacanych zdobień,
antycznych mebli. Zajrzel iśmy na
wystawę dotyczącą historii zamku,
obejrzel iśmy ekranizacje scen krę-

conych podczas wojny sprawiające
wrażenie jakbyśmy byli w  środku
wydarzeń. Spacerkiem przeszl iśmy
podziwiając Plac Zamkowy i   Kolum-
nę Zygmunta I I I Wazy.Wycieczka na
Starówkę dała nam niezapomniane
wrażenia. W  drodze powrotnej od-
wiedzil iśmy taras widokowy na Lot-
nisku Fryderyka Chopina,
podziwial iśmy ogromne maszyny
wzbijające się z  niebywałą lekko-
ścią w  powietrze. Jeszcze tylko
odrobina radości dla ciała czyl i wi-
zyta w  MC Donaldzie i   powrót.
Zmęczeni ale zadowoleni, pełni
wrażeń, wrócil iśmy do domów.

Źródło: www.spwolamlocka.edupage.org

Święto Pieczonego Ziemniaka
07.1 0.201 6 r. przedszkolaki z  nasze-
go przedszkola obchodziły Święto
Pieczonego Ziemniaka. Ze względu
na złe warunki atmosferyczne mu-
sieliśmy odwołać imprezę w  plene-
rze i   spotkaliśmy się w  hali
sportowej. Dzieci razem z  rodzicami
brały udział w  zabawach muzycz-
nych oraz konkurencjach sprawno-
ściowych. Przy stoisku "zmień
ziemniaka w  cudaka" dzieci rozwija-

ły swoją twórczą wyobraźnię tworząc
"cudaczki - ziemniaczki". Jak na
"piknik" przystało, każdy mógł
skosztować pieczonego ziemniaka
z  przedszkolnej kuchni. Dziękujemy
agencji Agnes - art za oprawę arty-
styczną i  świetną zabawę oraz Ra-
dzie Rodziców z  Miejsko - Gminnego
Przedszkola w  Glinojecku za sfinan-
sowanie atrakcji na imprezie.

Agnieszka Stańczak
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Twierdza Modlin na zakończenie
24 września odbyło się zakończenie
sezonu motocyklowego glinojeckiej
grupy „Freewind”. Z  tej okazji jej
uczestnicy postanowil i zwiedzić
Twierdzę Modlin – unikalny w  skali
Europy zespół budowli obronnych,
prezentującym ewolucję europej-
skiej myśli architektury fortyfikacyj-
nej XIX i   XX wieku.

Rozległa wiedza historyczna prze-
wodnika i   wyjątkowa umiejętność jej
przekazania spowodowały u   zwie-
dzających duże zainteresowanie hi-
storią tego miejsca oraz codzien-
nością zakwaterowanych w  nim
wówczas żołnierzy.

Opowieści o  Baśce Murmańskiej –
białej niedźwiedzicy, maskotce
mieszkańców twierdzy, a  także

przemierzanie z  latarkami pod-
ziemnych tras kazamat było wspa-
niałym urozmaiceniem wycieczki
i   na długo pozostanie w  pamięci
uczestników wyprawy.

Blisko czterogodzinne zwiedzanie
zakończyło się wspólnym zdjęciem
na tarasie widokowym Wieży Tatar-
skiej, zwanej również Czerwoną,
z  którego roztacza się nie tylko pięk-
na panorama okolic Modlina, ale
także widok na najdłuższy budynek
Europy, czyl i koszary obronne, l iczą-
ce ponad 1 2 kilometrów długości.

Według historyków Twierdza Modlin
była dumą cara Mikołaja I , który
podczas swojego panowania gościł
w  niej aż siedemnaście razy.

Mariusz Jasiński

Nagroda dla listonosza
W  sierpniu tego roku glinojeccza-
nin Zbigniew Boryszewski zdobył
pierwszą nagrodę dla najlepsze-
go akordeonisty na przeglądzie
kapeli ludowych i   akordeonistów
w  Gołotczyźnie.

To wydarzenie organizowane jest
corocznie od 2004 roku z  inspiracji
I reny Kotowicz–Borowej - etnografa
z  Muzeum Szlachty Mazowieckiej.

Zbigniew Boryszewski - znany
wszystkim listonosz z  Glinojecka,
muzykuje od prawie 40 lat. Gry na
akordeonie klawiszowym nauczył
się sam.

Nagroda dla najlepszego akorde-
onisty jest jego pierwszym, tak du-
żym osiągnięciem w  artystycznej
karierze. Panu Zbyszkowi ser-
decznie gratulujemy.

Red

Glinojecczanka najpiękniejsza
w  Polsce

9 października 201 6 1 9-letnia
mieszkanka Glinojecka - Kaja Kl im-
kiewicz wybrana została tegorocz-
ną Miss World Poland. Z  dziesięciu
wyłonionych w  castingu regional-
nych laureatek gl inojecczanka oka-
zała się najpiękniejsza.

Kaja uczy się w  I I LO w  Ciechano-
wie i  w  tym roku przystępować bę-
dzie do egzaminu maturalnego.
W  kręgu jej zainteresowań znajduje
się muzyka, motocykle i  l iteratura
fantastyczna. Oprócz tego jeździ
konno, gra w  siatkówkę w  reprezen-
tacji szkoły, ma patent żeglarski
i   jest członkiem Ochotniczej Straży
Pożarnej w  Glinojecku.

Konkurs Miss World Poland to bez-
pośrednie eliminacje do organizowa-
nego od 1 951 roku konkursu Miss
Świata. Jego głównym przesłaniem
jest „piękno z  misją”, czyli skierowa-
nie światowej uwagi na problemy
najbardziej potrzebujących. W  tym
roku finał konkursu odbywać się bę-
dzie w  Waszyngtonie.

Czy Kai Klimkiewicz uda się zdobyć koronę najpiękniejszej kobiety na świe-
cie przekonamy się już 1 8 grudnia. RED

Źródło fot. : http://www.missworldpoland.org

Pierwsze Targi Seniora w  Mławie
Przegląd twórczości artystycznej seniorów, koncert Haliny Frąckowiak
i   zabawa taneczna to elementy programu Targów Seniora w  Mławie.

Występy dziewięciu zgłoszonych do konkursu seniorskich zespołów juro-
rzy ocenial i w  kategoriach: zespoły instrumentalno – wokalne oraz inne
formy artystyczne. Gminę Glinojeck reprezentowali przedstawiciele Klubu
Seniora w  Glinojecku, którzy uczestniczyl i w  konkursie w  kategorii zespo-
ły instrumentalno – wokalne.

Ostatecznie I   miejsce zajął zespół WIECZNIE MŁODZI z  Płońska, I I   miej-
sce przyznano zespołowi Klubu Seniora GORĄCE SERCA z  Lipowca Ko-
ścielnego, a  I I I miejsce zdobyła grupa ALE BABKI z  Wiśniewa.

W  Targach Seniora, organizowanych po raz pierwszy przez Stowarzysze-
nie Wspierania Aktywności Seniorów „AS”, wzięły udział instytucje, orga-
nizacje, kluby i   stowarzyszenia z  terenu powiatu mławskiego i   ościennych.
Na targach zaprezentowały się między innymi: Koło Gospodyń Wiejskich
z  Syberii, Klub Seniora POGODNY UŚMIECH z  Mławy, Dom Pomocy
Społecznej KOMBATANT z  Ciechanowa, Klub Seniora z  Dzierzgowa, Ze-
spół Dąbkowiacy, AKTYWNE KOBIETY z  Radzanowa, Klub Seniora
KWIAT JESIENI ze Szreńska.

Małgorzata Iwańska

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
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Rozgrywki młodzików

Wraz z  rozpoczęciem nowego ro-
ku szkolnego 201 6/201 7 ruszyły
rozgrywki Ciechanowsko - Ostro-
łeckiej Ligi Młodzików. Nasza
szkoła reprezentowana jest przez
drużynę UKS AS Glinojeck, której
zawodnikami są chłopcy z  klasy
sportowej Va. Drużyna do rozgry-
wek ligowych rozpoczęła przygo-
towania już w  sierpniu
poświęcając wiele czasu na tre-
ningi. Przełożyło się to na dobre
wyniki w  rozgrywkach ligowych.

Pierwsze spotkanie zawodnicy
UKS AS rozegrali 1 7 września
w  Nasielsku z  miejscowym Żbi-
kiem, pokonując swoich rówieśni-
ków 7:3( gole- Woźniak, Fic,
Mrozowski, Woźniak , Kostrzew-
ski, Skuziński, Fic) . W  następnym
meczu (25.09.201 6 r. ) drużyna
UKS-u   podejmowała ciechanowski
MKS zwyciężając 3:0 (Mrozowski,

Pyszniewski, Makowiecki) . W  trze-
ciej kolejce l igowej 02.1 0.201 6 r.
młodzi piłkarze UKS-u   zanotowali
bezbramkowy remis, grając na
wyjeździe, z  Wkrą Bieżuń. Kolejne
zwycięstwo UKS odniósł w  dniu
1 0.1 0.201 6 r. pokonując na wła-
snym boisku Błękitnych Raciąż 2:1
(Makowiecki, Wodzyński) .

Po czterech kolejkach ligowych
pierwszej grupy C-O  OZPN Ligi
Młodzików drużyna UKA AS Gli-
nojeck zajmuje pierwsze miejsce.

Zagrali: M. Poliszewski, D. Wo-
dzynski, N. Narolski, P. Gołąb, a.
Woźniak, K. Pyszniewski, J. Sku-
piński, A. Makowiecki, P. Fic, M.
Mrozowski, J. Herman, K. Łątkie-
wicz, M. Jasiński, N. Kostrzewski,
M. Gołębiewski.

Źródło: www.sp1glinojeck.cba.pl

Puchar dla Eweximu

W  sobotę 1 5 października na Orli-
ku w  Glinojecku odbył się Turniej
Piłki Nożnej o  Puchar Burmistrza
Miasta i   Gminy Glinojeck. Wzięło
w  nim udział pięć drużyn z  terenu
gminy Glinojeck: Dzikie Koty, Szyj-
ki, Muminki, Ewexim i   Płaciszewo.

Najlepsi w  rywalizacji o  puchar
okazali się piłkarze Eweximu, któ-
rzy wynikiem 1 0 punktów wygrali
turniej. Na drugim miejscu uplaso-
wały się Muminki z  wynikiem 7

punktów, a  trzecie miejsce zajęl i
przedstawiciele Płaciszewa, zdo-
bywając 5 punktów.

Puchary i   dyplomy wręczali: z-ca
burmistrza - Przemysław Iwański,
pracownik UMiG w  Glinojecku -
Lech Nowakowski oraz Justyna
Szymańska - pracownik “Orl ika”.

M.Ż.

fot. Ola Żdanowska

Dyżur dziennikarski

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

Miasta i   Gminy w  Glinojecku odbywa się dyżur redaktor naczelnej

„Wieści Glinojecka”.

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

Redaguje: Małgorzata Żdanowska
Łamanie i   korekta: Krystian Michał Błaszkowski

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

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



12 Wieści Glinojeckawrzesień - październik

Gminny Dzień Seniora 2016

for. MŻ




