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Fun du sze so łec kie
338 tys. zł prze zna czo no w bu dże cie Mia sta i Gmi ny Gli no jeck w bie żą cym ro ku

na tzw. fun dusz so łec ki. Na wiej skich ze bra niach w po szcze gól nych so łec twach usta -
lo no, że środ ki te prze zna czo ne zo sta ną m. in. na re mont dróg, świe tlic, wy ko na nie
bo isk, za kła da nie no wych punk tów oświe tle nio wych.

Czy taj na str. 8

Szkoły gotowe 
do nowego roku 2012/2013

Szko ły w na szej Gmi nie go to we są do no we go ro ku oświa to we go 2012/2013.
W cza sie wa ka cji do ko na no nie zbęd nych praz re mon to wych. Ucznio wie ku pu ją pod -
ręcz ni ki. Na zdję ciu: za kup pod ręcz ni ków w gli no jec kim Gim na zjum. 

Czy taj na str. 2

Wa ka cyj ne atrak cje

Róż ne atrak cje przy go to wa ły dla na szych uczniów Miej sko -Gmin ny Ośro dek Kul -
tu ry i Śro do wi sko we Ogni sko Wy cho waw cze „Pro myk”. Dzie ci i mło dzież wzię li udział
w obo zie wę drow nym w re jo nie Wi sły i Za ko pa ne go, od wie dzi li Go lub -Do brzyń,
uczest ni czy li w im pre zach or ga ni zo wa nych w M -GOK i w „Pro my ku”. 

Na zdję ciu: na si ucznio wie w Go lu biu -Do brzy niu.
Czy taj na str. 2-3

Rajd za byt ko wych
sa mo cho dów

20 lip ca do Gli no jec ka za wi tał III Rajd Za byt ko wych Sa mo cho dów, zor ga ni zo wa -
ny przez Pol ski Bank Spół dziel czy z Cie cha no wa. Spo tkał się z du żym za in te re so wa -
niem na szych miesz kań ców. Na sta dio nie miej skim od był się pik nik, pod czas któ re go
wi dzo wie oglą da li po jaz dy, bra li udział w kon kur sach.

Czy taj na str. 4-5

„Ku pal noc ka”

Ze spo ły z Tur cji, Gru zji, Al ba nii i Sło wa cji uczest ni czy ły w te go rocz nych Mię dzy -
na ro do wych Spo tka niach Folk lo ry stycz nych „Ku pal noc ka”. Za in au gu ro wał je 4 lip ca
kon cert w Gli no jec ku. Wy stą pił też Lu do wy Ze spół Ar ty stycz ny „Cie cha nów”. Na zdję -
ciu: ze spół z Turcji.

Czy taj na str. 11-12
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Re mon ty
Szko ły go to we są do roz po czę cia

no we go ro ku szkol ne go 2012/2013. Wa -
ka cyj ne mie sią ce wy ko rzy sta no w nich
na – wpraw dzie skrom ne – pra ce re mon -
to we. Sa mo rząd gmin ny wy dał na ten cel
nie co po nad 20 tys. zł. Naj wię cej (ok. 9
tys. zł) kosz to wa ły wy mia na da chu
na bu dyn ku go spo dar czym oraz ma lo -
wa nie dwóch sal lek cyj nych, ła zien ki
i ko ry ta rza w Ze spo le Szkół Ogól no -
kształ cą cych w Ości sło wie. W Szko le
Pod sta wo wej w Gli no jec ku wy ko na -
no  m. in. re mont za ple cza sto łów ki
(koszt – ok. 3,2 tys. zł), a w Szko le Pod -
sta wo wej w Wo li Młoc kiej wy re mon to wa -
no rów nież dach (koszt – ok. 6 tys. zł).

Za ku py pod ręcz ni ków
Ko niec sierp nia i po czą tek wrze śnia

to dla ro dzi ców okres go rącz ko wych za -
ku pów szkol nych pod ręcz ni ków. Jesz cze
w czerw cu dy rek cje szkół wy wie si ły
na ta bli cach ogło szeń lub za mie ści ły
w in ter ne cie li sty pod ręcz ni ków, któ re bę -
dą obo wią zy wa ły w po szcze gól nych kla -
sach. Naj czę ściej ku pu je my pod ręcz ni ki
w księ gar niach lub w swo ich szko łach.
Kom ple ty pod ręcz ni ków to du ży wy da -
tek, war to więc sko rzy stać z moż li wo ści
za ku pu ksią żek uży wa nych. Za in te re so -

wa nych in for mu je my, że nie dro go moż na
ku pić pod ręcz ni ki – od szko ły pod sta wo -
wej po szko ły śred nie – w Cie cha no wie
na kier ma szu w do mu „Ka to lik” przy ul.
Ście gien ne go (ko ło ko ścio ła far ne go).
Moż na tu też sprze dać uży wa ne pod -
ręcz ni ki. Kier masz jest bar dzo do brze
zor ga ni zo wa ny, czyn ny jest w go dzi -
nach 15.00-18.00 do 14 lub 15 wrze śnia.

Do fi nan so wa nia
Za rzą dze niem bur mi strza Mia sta

i Gmi ny w Gli no jec ku z 20 sierp nia br.
usta lo ny zo stał ter min skła da nia wnio -
sków o do fi nan so wa nie za ku pu pod ręcz -
ni ków szkol nych. Wnio ski moż na po brać
i skła dać do 30 wrze śnia 2012 r w szko -
le, do któ rej uczeń bę dzie uczęsz czał.
Do fi nan so wa niem ob ję ci są ucznio wie
klas I -IV szko ły pod sta wo wej i kla -
sy I szkół po nad gim na zjal nych oraz
ucznio wie nie peł no spraw ni, zgod nie
z roz po rzą dze niem Ra dy Mi ni strów z 14
czerw ca 2012 r.

W ro dzi nach, któ re bę dą kwa li fi ko -
wać się do za sił ku ro dzin ne go ro dzi ce
bę dą mo gli ubie gać się o wy pła tę do dat -
ku do te go za sił ku na po kry cie czę ści
kosz tów do jaz du uczniów do szkół (do ty -
czy szkół po nad gim na zjal nych).

Szko ły go to we 
do no we go ro ku

2012/2013

„Wie Êci Gli no jec ka” – pismo samorzàdowe
Wydawca: U rzàd Mia sta i Gmi ny Glinojeck

Re da gu je Tadeusz Woicki

Adres redakcji: Urzàd Miasta i Gminy, ul. P∏ocka 12, 06-450 Glinojeck
tel. 23 674 00 17,  23 674 00 04

Opra co wa nie tech nicz ne i druk: Drukarnia SPRINT
06-400 Ciechanów, ul. Pu∏tuska 70, tel./fax 23 673 34 30

lipiec - sierpien
‚

2012

Uczniowie glinojeckiego Gimnazjum kupują podręczniki w swojej szkole

Do pie ro tak nie daw no re la cjo no wa li śmy za koń cze nie ro ku szkol ne -
go 2011/2012 i ogła sza li śmy roz po czę cie wa ka cji, a już dwu mie sięcz ny
okres uczniow skie go „le niu cho wa nia” mi nął i przy szło z po wro tem za -
sia dać nad książ ka mi.

Wy ciecz ka 
do Go lu bia -Do brzy nia

Miej sko -Gmin ny Ośro dek Kul tu ry
z Gli no jec ka zor ga ni zo wał 9 sierp nia
dla 39 na szych dzie ci wy ciecz kę do Go -
lu bia -Do brzy nia. Wzię ły w niej udział
rów nież dzie ci uczest ni czą ce w za ję -
ciach w Śro do wi sko wym Ogni sku Wy -
cho waw czym „Pro myk”.

Uczest ni cy wy ciecz ki zwie dzi li
wspa nia ły za mek w Go lu biu -Do brzy niu
oraz uczest ni czy li – pod opie ką pra cow -
ni ków zam ku – w róż ne go ro dza ju za ba -
wach „ry cer skich”, takich jak: strze la nie
z łu ku, rzut oszcze pem i to po rem, za ku -
wa no się w dy by. Dzie ci uda ły się też
na spa cer po ryn ku w mia stecz ku,
a na za koń cze nie ba wi ły się przy ogni -
sku. 

Wa ka cyj ne atrak cje

Konkurs strzelania z łuku na zamku w Golubiu-Dobrzyniu...

...oraz zwiedzanie zamku

Awan se na uczy cie li
Jak co ro ku gru pa pe da go gów z na szych szkół otrzy ma ła awan se na na -

uczy cie la mia no wa ne go i dy plo mo wa ne go.
27 sierp nia ko mi sja po wo ła na za rzą dze niem bur mi strza Mia sta i Gmi ny

nada ła ty tuł na uczy cie la mia no wa ne go: Ka ta rzy nie Wach nik z Ze spo łu Szkół
Ogól no kształ cą cych w Ości sło wie, Paw ło wi Le wan dow skie mu z Gim na zjum
w Gli no jec ku i Mag da le nie Ję drze jew skiej ze Szko ły Pod sta wo wej w Gli no -
jec ku.

Na to miast de cy zją cie cha now skiej de le ga tu ry Ku ra to rium Oświa ty
w War sza wie ty tuł na uczy cie la dy plo mo wa ne go uzy ska li w tym ro ku: Mi chał
Ma tu szew ski z Gim na zjum w Gli no jec ku, Bo że na Pysz niew ska z Gim na zjum
w Gli no jec ku, Mał go rza ta Ga dom ska ze Szko ły Pod sta wo wej w Gli no jec ku
i Agniesz ka Cza plic ka ze Szko ły Pod sta wo wej w Wo li Młoc kiej.
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Obóz wę drow ny 
w Wi śle

W dniach 3-13 sierp nia 24-oso bo wa
gru pa uczniów gim na zjów z Gli no jec ka
i Ości sło wa uczest ni czy ła w obo zie wę -
drow nym w re jo nie Wi sły i Za ko pa ne go.
Tę atrak cyj ną for mę wy po czyn ku za fun -
do wa ła im. Gmi na Gli no jeck.

Za ba wy w „Pro my ku”
Sze reg atrak cji dla dzie ci przy go to -

wa ło pod czas wa ka cji Śro do wi sko we
Ogni sko Wy cho waw cze „Pro myk”. Był
więc wy jazd do le śni czów ki w Fau sty no -
wie (na za pro sze nie pań stwa Ząb czyk),
wy ciecz ki ro we ro we, pod cho dy, „igrzy ska
olim pij skie”, im pre zy pn. „Po ma ga my kró -
lew nie fan ta zji” czy „Pi dża ma par ty”. 

Jed ną z naj cie kaw szych im prez był
„Dzień dżun gli”. Dzie ci od by ły „spa cer
przez dżun glę”, na pi sa ły list do Kró la

Lwa i na kar mi ły mał pę, pró bo wa ły przy -
cze pić ząb ty gry so wi, roz po zna wa ły od -
gło sy zwie rząt. Na za koń cze nie wszy scy
otrzy ma li cer ty fi ka ty „ho no ro we go oby -
wa te la dżun gli”.

Dzień za baw dla dzie ci
Sta ra niem Miej sko -Gmin ne go

Ośrod ka Kul tu ry 8 sierp nia zor ga ni zo -
wa ny zo stał „Dzień za baw dla dzie ci”.
Na pla cy ku przy ośrod ku od by wa ły się
gry i za ba wy, uczest ni cy mo gli za sza leć
na tram po li nie i zjeż dżal ni. Dzie ciar nię
za ba wiał klown, od by ły się po ka zy „Te -
atru Ognia”.

* * *
Rów nież Gim na zjum w Gli no jec ku

za pla no wa ło 4-dnio wą wy ciecz kę dla
uczniów na Ka szu by. Nie ste ty, nie uda ło
się ze brać wy star cza ją cej licz by uczest -
ni ków. Ro dzi ców znie chę cił za pew ne
koszt wy ciecz ki (kil ka set zł).

Zabawa w „Promyku” - przyklejanie zęba tygrysowi

Na placu przy M-GOK dużą atrakcją była dmuchana zjeżdzalnia

W kolejce do malowania twarzy

Gli no jec ka wy sta wa
w PWSZ

Współ pra ca Gmi ny Gli no jeck z Pań stwo wą Wyż szą Szko łą Za wo do wą w Cie cha -
no wie przy bie ra no we, atrak cyj ne for my. 

17 lip ca w ga le rii wy sta wo wej PWSZ otwar ta zo sta ła bar dzo ory gi nal na wy sta wa
za ty tu ło wa na: „W stro nę słoń ca”. Zło ży ły się na nią pra ce pla stycz ne dzie ci uczest ni -

czą cych w za ję ciach w Śro do wi sko wym Ogni sku Wy cho waw czym „Pro myk”. Za pre -
zen to wa no po nad 100 prac: ry sun ków, ma lo wa nek, wy kle ja nek. Do prac uży to naj róż -
niej szych ma te ria łów – ko lo ro wej bi bu ły i pa pie ru, sty ro pia nu, pla ste li ny, szy szek, mu -
sze lek, na krę tek od bu te lek itp. – dzie ci po tra fi ły wy cza ro wać z te go na praw dę pięk ne
przed mio ty.

W urzą dze niu wy sta wy po mo gli stu den ci – w ra mach prak tyk wa ka cyj nych.
Na uro czy ste otwar cie wy sta wy z na sze go mia sta gmin nym au to bu sem przy by ła
do Cie cha no wa gru pa uczest ni ków za jęć w „Pro my ku”. Wy sta wa czyn na by ła ok. mie -
sią ca.
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Rajd za byt ko wych sa mo cho dów

jazd mar ki BMW Di xi z 1930 r. By ły jesz -
cze ta kie mar ki, jak Ame ri can La Fran ce
z 1925 r. i z 1927 r., Wil lys Over land
z 1929 r., Nash z 1930 r., Fiat 1100
z 1937 r., MiG -TA z 1938 r., Do dge WC -
-52 z 1942 r., Au stin She er li ne z 1947 r.,
Ja gu ar XX -120 z 1951 r. Spo śród rocz ni -
ków póź niej szych moż na wy mie nić
choć by: Lin col -

na z 1973 r, Al fa
Ro meo Spi der

z 1973 r., po za tym
Lin col ny, Rolls Roy -

ce, wie le Mer ce de -
sów i Fia tów. Nie któ re

z wy mie nio nych po jaz -
dów uczest ni czą w po -

dob nych raj dach w kra ju
i za gra ni cą.

Ta ka pre zen ta cja na sta dio nie w Gli -
no jec ku wy wo ła ła nie ma ły za chwyt licz -

nie zgro ma dzo nych wi dzów, za rów no
tych młod szych, jak i o wie le star -
szych – wszak mo to ry za cja to ko nik wie -
lu z nas.

Nie któ rzy wła ści cie le chęt nie dzie li li
się uwa ga mi na te mat swo ich za byt ko -
wych ca cek. Jan Dzie wa z Lu bli na,
uczest ni czą cy w raj dzie z mał żon ką Te -
re są, na sa mo cho dzie mar ki Old smo bi le
F 32 Ca po ne z 1932 r., po in for mo wał, że
sa mo chód jest ich wła sno ścią od 10 lat,
pa li… 25 li trów na 100 km (cóż to jest,

Po prze je cha niu przez mia sto kil ka -
dzie siąt za byt ko wych po jaz dów uda ło
się na sta dion, gdzie roz po czął się nie -
zwy kle ory gi nal ny „pik nik”. Wi dzo wie
mo gli do kład nie przyj rzeć się usta wio -
nym obok sie bie sa mo cho dom zro bić
so bie przy nich zdję cie, po roz ma wiać
z krzą ta ją cy mi się przy nich wła ści cie la -
mi. Nie któ rzy z nich wy stą pi li przy tej
oka zji w pięk nych ory gi nal nych stro jach
„z epo ki”, tj. z po cząt -
ków XX wie -
ku, co po tę -
go wa ło kli -
mat z daw -
nych lat.

W raj -
dzie, któ re -
mu or ga ni za -
tor na dał ory gi nal -
ną na zwę „Rajd Ban ko wo Naj lep -
szy”, wzię ło udział po nad 40 mniej
i bar dziej le ci wych po jaz dów. Zde cy do -
wa nie naj star szym oka zał się po jazd na -
pę dza ny pa rą (!) mar ki Gront z 1899 (!)
ro ku – wła sność Mar ka San kow skie go.
Dru gim pod wzglę dem wie ku był prze -
uro czy Brush z 1911 r. – To ma sza
Skrze liń skie go, przy po mi na ją cy bar dziej

… daw ną ka ro cę kon ną niż we hi kuł
na ben zy nę. Tyl ko o rok młod szym
od nie go był Mer ce des 10/20 Po sen
z 1912 r., któ re go wła ści cie lem jest Jó zef
Ko ło czek. (Te dwa po jaz dy nie zja wi ły się
w Gli no jec ku, moż na je by ło po dzi wiać
na pl. Ja na Paw ła II w Cie cha no wie.)

Aż z Opo la przy był na rajd Ste fan
Ta bisz swo im BMW Di xi z 1928 r. Znacz -
nie bli żej miał do nas Apo li na ry Bart nic -
ki, któ ry przy je chał z No we go Dwo ru
Ma zo wiec kie go by za pre zen to wać po -

zwa żyw szy na przy jem ność jaz dy ta kim
cac kiem), właściciele wła śnie szy ku ją się
do ob cho dów 80 rocz ni cy je go uro dzin.

Nie wszy scy chcie li zdra dzać nie -
któ rych ta jem nic do ty czą cych ich „za ba -
wek”. Wła ści ciel Do dge WC 52/52 na ta -
blicz ce in for ma cyj nej przy ru bry ce „zu ży -

cie pa li wa” na pi sał dow cip nie: „i po co
ko mu wie dzieć… jeź dzi i ty le”.

Wśród uczest ni ków raj du obec nych
na gli no jec kim sta dio nie moż na by ło
spo tkać ta kie cie ka we po sta cie, jak np.

Ro bert Bur chard, któ ry re pre zen to wał
Pol skę w bie żą cym ro ku na Raj dzie Sta -
rych Sa mo cho dów w Mon te Car lo.

Na tknę li śmy się rów nież na bio rą -
cych udział w raj dzie cie cha no wian: Ro -
bert Po tor ski i Ja cek Ostro mec ki zja wi li
się te re no wym ARO z 1969 r.

Trze ba ko niecz nie od no to wać, że
wszyst kie te za byt ko we we hi ku ły są
„na cho dzie” i – po za kil ko ma naj star szy -
mi – nie strasz ne im by ły wie lo ki lo me tro -
we tra sy raj du wy ty czo ne w re jo nie Cie -

Stu let nie po jaz dy od wie dzi ły Gli no jeck

Ka wal ka da naj róż niej szych za byt ko wych sa mo cho dów oso bo wych ja -
dą cych 20 lip ca uli ca mi Gli no jec ka wzbu dzi ła ogrom ne za in te re so wa nie
na szych miesz kań ców. To przy był do nas III Rajd Za byt ko wych Sa mo -
cho dów, zor ga ni zo wa ny przez Pol ski Bank Spół dziel czy z Cie cha no wa. 
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cha no wa i oko licz nych gmin. A że…
ben zy ny kon su mu ją przy tym nie ma ło,
to in na spra wa.

Or ga ni za to rzy raj du wspól nie z gli -
no jec ki mi go spo da rza mi do ło ży li wie le
sta rań, by im pre za na sta dio nie by ła
uda na. To też za pa no wa ła tu at mos fe ra
świet nej za ba wy. Zor ga ni zo wa no np.
ple bi scyt wśród wi dzów na naj cie kaw -
szy – ich zda niem – po jazd (wy gra ło
czer wo ne BMW Di Xi z 1928 r.), dla naj -
młod szych od był się kon kurs ry sun ko wy
na… oczy wi ście – naj ład niej szy sa mo -
chód. Dzie cia ki mo gły prze je chać się
wo kół sta dio nu nie któ ry mi za byt ko wy mi
po jaz da mi.

W pro gra mie raj du by ły
ory gi nal ne kon ku ren cje dla
je go uczest ni ków. W Gli no -
jec ku do ta ko wych na le ża ło
strze la nie rzu tów kar nych pił -
ką na bram kę. A że strze la li
prze cież ab so lut ni ama to rzy,
by ła to oczy wi ście rów nież
spo ra za ba wa dla zgro ma -
dzo nych wi dzów. W Opi no -
gó rze, do kąd na za jutrz do -
tarł rajd, je go uczest ni cy ry -
wa li zo wa li w kon kur sie
na naj pięk niej szą kom po zy -
cje z uzbie ra nych po dro dze
kwia tów po lnych.

Sa mo cho dy uczest ni -
czą ce w raj dzie, któ ry trwał w su mie 4
dni, prze je cha ły spo ro ki lo me trów w oko -
li cach Cie cha no wa, mi ja jąc m. in. No we

Mia sto, Świer cze, Sońsk, Opi no gó rę,
Re gi min, Strze go wo. Tyl ko Gli no jeck
miał oka zję go ścić raj dow ców na dłu żej.
Ta kiej im pre zy na sze miast jesz cze nie
wi dzia ło. To by ło bar dzo sym pa tycz ne
prze ży cie dla je go miesz kań ców.

Oso bą, któ ra oprócz ko man do ra raj -
du – pre ze sa za rzą du Pol skie go Ban ku
Spół dziel cze go w Cie cha no wie, An drze -
ja Szwej kow skie go przez ca ły czas to -
wa rzy szy ła raj do wi by ła wi ce pre zes za -
rzą du PBS – Mał go rza ta Ko ła kow ska,
pro wa dzą ca za byt ko we go Mer ce de sa
SLK z 1982 r.

Oto jej wy po wiedź: – Wy bra li śmy
Gli no jeck ja ko bar dzo waż ny punkt eta -

po wy (po za sa mym Cie cha no wem) na -
sze go raj du z kil ku po wo dów. Tu taj ist -
nie je fi lia cie cha now skie go PBS, któ ra

prze pro wa dzi ła się obec nie do no we go
lo ka lu. Po za tym do wie dzie li śmy się, że
w Gli no jec ku wszel kie im pre zy dla pu -

blicz no ści bar dzo do brze uda ją
się. Nie za wie dli śmy się. Im pre za
na sta dio nie zo sta ła świet nie zor -
ga ni zo wa na. Mo gli śmy do brze
wy eks po no wać kil ka dzie siąt za -
byt ko wych sa mo cho dów, zor ga ni -
zo wa li ście cie ka we kon kur sy dla
wi dzów, w tym dla dzie ci, a na -
wet… po tra fi li ście za pew nić świet -
ną po go dę (jesz cze pa rę mi nut
przed przy by ciem do Gli no jec ka
widzieliśmy wi szące nad na mi
desz czo we chmu ry).

Przed przy by ciem do na sze -
go mia sta uczest ni cy raj du od wie -
dzi li gli no jec ką Cu krow nię Pfe ifer
& Lan gen – je den z naj więk szych
te go ty pu za kła dów w Eu ro pie.

Tekst: Ta de usz Wo ic ki 
Fot. Woj ciech Bruź dziń ski
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Pro jek ty unij ne w gli no jec kim przed szko lu
Miej sko –Gmin ne Przed szko le w Gli no jec ku jest ak tyw ną pla ców ką. Re gu lar nie

or ga ni zu je przed się wzię cia kul tu ral ne oraz re kre acyj no –ar ty stycz ne. Pla ców ka sta ra
się po zy ski wać środ ki, któ re za pew nią wzbo ga ce nie ofer ty edu ka cyj nej. Wraz z ro dzi -
ca mi rok rocz nie or ga ni zu je te atrzy ki dla dzie ci, w któ rych ro dzi ce są ak to ra mi oraz co -
rocz ne ba le do cho do we na rzecz przed szko la. 

Od wrze śnia 2011 r. re ali zo wa no w Miej sko – Gmin nym Przed szko lu dwa pro jek -
ty unij ne:

• „Wzbo ga ce nie ofer ty edu ka cyj nej dla dzie ci przed szkol nych z Gmi ny Gli no jeck”
• „Przed szko lak i je go ro dzi ce na tro pie wie dzy”
Udział w pro jek tach po zwo lił dzie ciom sze ścio - i pię cio let nim po sze rzyć wie dzę

na te mat ota cza ją ce go je świa ta, roz wi nąć my śle nie i kon cen tra cję, od kryć swo je ta -
len ty oraz po przez za ba wę opa no wać sztu kę czy ta nia. Do współ pra cy w pro jek tach
za an ga żo wa ni by li rów nież ro dzi ce dzie ci uczęsz cza ją cych do na sze go przed szko la,

dzię ki cze mu i oni mo gli po sze rzyć swo ją wie dzę na te mat roz wo ju psy cho fi zycz ne go
i emo cjo nal ne go dziec ka w wie ku przed szkol nym.

Po mo cą słu ży li im spe cja li ści z za kre su lo go pe dii, psy cho lo gii, pe da go gi ki oraz
pe dia trii. 

Dzię ki re ali za cji pro jek tów pla ców ka do po sa ży ła sa le za jęć w no we me ble, po mo -
ce dy dak tycz ne i za baw ki edu ka cyj ne.

Re ali za cja pro jek tów przy czy ni ła się do po bu dze nia śro do wi ska lo kal ne go i je go
za an ga żo wa nia na rzecz edu ka cji przed szkol nej w Gmi nie Gli no jeck. Pro gra my po -
zwo li ły dzie ciom zdo być wia do mo ści nt. bo gac twa ży cia we wnętrz ne go oraz umie jęt -
no ści. Dzie ci uczy ły się na zy wa nia emo cji i ra dze nia so bie w róż nych sy tu acjach.

Dzie ci pod czas przed szkol nych za baw zdo by wa ją wie le umie jęt no ści

(Tekst na de sła ny przez dy rek cję Miej sko -Gmin ne go Przed szko la w Gli no jec ku.)



Prze targ
Bur mistrz Mia sta i Gmi ny w Gli no jec ku ogła sza nie ogra ni czo ny prze targ ust ny

na sprze daż nie ru cho mo ści grun to wych obej mu ją cych dział ki Nr: 1363/7 o po wierzch -
ni 0,0220ha, 1363/8 o po wierzch ni 0,0220ha, 1363/9 i 1364/4 o po wierzch ni 0,0299ha
/Kw. PL1C/00028473/0 /, po ło żo nych na te re nie ob rę bu: 1-Gli no jeck przy uli cy Wła dy -
sła wa Bro niew skie go, z prze zna cze niem pod usłu gi i urzą dzo ną zie leń
pu blicz ną, z do pusz cze niem za bu do wy miesz ka nio wej dla wła ści cie la
nie ru cho mo ści /104U, ZP/, zgod nie z Miej sco wym Pla nem Za go spo da -
ro wa nia Prze strzen ne go mia sta Gli no jeck.

Dział ki te są w peł ni uzbro jo ne. Ist nie je moż li wość pod łą cze nia
do sie ci wo do cią go wej, sie ci ka na li za cji sa ni tar nej, li nii ener ge tycz nej
i te le fo nicz nej. 

Ce ny wy wo ław cze przed mio to wych nie ru cho mo ści grun to wych wy -
no szą: 
- dla dział ki o Nr: 1363/7 w wy so ko ści: 10.390,00 zł brut to / słow nie:

dzie sięć ty się cy trzy sta dzie więć dzie siąt zło tych łącz nie z 23% VAT
oraz kosz ta mi przy go to wa nia nie ru cho mo ści do sprze da ży /;

- dla dział ki o Nr: 1363/8 w wy so ko ści: 10.240,00 zł brut to / słow nie:
dzie sięć ty się cy dwie ście czter dzie ści zło tych łącz nie z 23% VAT
oraz kosz ta mi przy go to wa nia nie ru cho mo ści do sprze da ży /;

- dla dzia łek o Nr: 1363/9 i 1364/4 w wy so ko ści: 13.810,00 zł brut to
/słow nie: trzy na ście ty się cy osiem set dzie sięć zło tych łącz nie z 23%
VAT oraz kosz ta mi przy go to wa nia nie ru cho mo ści do sprze da ży /.
Po wyż szy prze targ od bę dzie się w dniu 28 wrze śnia 2012 r.
o godz. 11.00 w Urzę dzie Mia sta i Gmi ny Gli no jeck – po kój 13. 
Wa run kiem przy stą pie nia do prze tar gu jest wpła ce nie w go -

tów ce wa dium w wy so ko ści: 10% ce ny wy wo ław czej
tj. 1.039,00 zł; 1.024,00 zł; 1.381,00 zł, na ra chu nek Urzę du Mia sta
i Gmi ny Gli no jeck – Nr 75 8213 0008 2003 0012 6771 0006 PBS Cie -
cha nów O/Mła wa, w ter mi nie do dnia 24 wrze śnia 2012r. / włącz nie /.

Szcze gó ło wych in for ma cji o prze tar gu moż na uzy skać w Urzę -
dzie M. i G. Gli no jeck, uli ca Płoc ka 12 – po kój 19, tel. /23/ 674 – 2803.

Bur mistrz M. i G. Gli no jeck za strze ga so bie pra wo unie waż nie nia
prze tar gu je dy nie z uza sad nio nej przy czy ny.
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Je dzie my na Tur niej Gmin w Bo dza no wie

Przy po mnij my – w ubie głym ro ku
pod czas za cię tej, choć w bar dzo spor to -
wej at mos fe rze pro wa dzo nej wal ce, na -
sza re pre zen ta cja za ję ła II miej sce, ustę -
pu jąc tyl ko go spo da rzom – Gmi nie Bo -
dza nów.

Jak nas in for mu ją or ga ni za to rzy,
w tym ro ku do tur nie ju zgło si ło się 13 sa -
mo rzą do wych ekip: w tym na wet ta kie
eki py, jak Urząd Mar szał kow ski Wo je -
wódz twa Ma zo wiec kie go oraz Sta ro stwo
Po wia to we w Płoc ku, a po nad to Mia sto
i Gmi na Gli no jeck, Mia sto i Gmi na Wy -
szo gród oraz gmi ny: Bul ko wo, Ce głów,
Mo cho wo, Ma ła Wieś, Ro ści sze wo,
Słup no, Słu bi ce, Za łu ski i go spo da rze
czy li Bo dza nów.

Za wo dy roz pocz ną się o godz. 9.00
i – po dob nie jak przed ro kiem po trwa ją
ca ły dzień. Za ba wa za po wia da się
przed nia. Ro ze gra nych zo sta nie kil ka na -
ście kon ku ren cji, przy czym bę dą to bar -
dzo po dob ne kon ku ren cje, jak przed ro -

kiem, a więc turniej siat ków ki, strze la nie
do tar czy, pod no sze nie cię żar ka, ale też
np. prze cią ga nie li ny, wy ści gi w wor -
kach, rzut na od le głość ka lo szem itp.

Re pre zen ta cja Mia sta i Gmi ny Gli -
no jeck skła da ją ca się z pra cow ni ków
Urzę du Mia sta i Gmi ny i pod le głych jed -

no stek, na uczy cie li na szych szkół tu -
dzież in nych sym pa ty ków przy go to wu je
się do wrze śnio wych zma gań. Po sta no -
wi li śmy, że w Bo dza no wie za pre zen tu ją
się na sze wszyst kie po ko le nia: od dzie -
ci po se nio rów (ci ostat ni za śpie wa ją
pio sen kę o Gli no jec ku). Wy stą pi Klub
Tań ca To wa rzy skie go i Te atr Ognia.

W ubie głym ro ku je cha li śmy na tur -
niej jed nym gmin nym au to bu sem, wy da -
je się, że obec nie aby po mie ścić wszyst -
kich człon ków na szej eki py trze ba bę -
dzie uru cho mić dwa au to ka ry.

Na si re pre zen tan ci za po wia da ją, że
w tym ro ku Gli no jeck wy gra ca ły Tur niej
Gmin. Trze ba jed nak po wie dzieć, że nie
bę dzie to ła twe, go spo da rze ta nio swo jej
skó ry nie sprze da dzą.

A gdy by ktoś z miesz kań ców Gli no -
jec ka i na szej gmi ny chciał spę dzić 15
wrze śnia na zna ko mi tej roz ryw ce, za -
chę ca my, by uru cho mić swój sa mo chód
i udać się do nie tak prze cież od le głe go,
sym pa tycz ne go Bo dza no wa. Jak wspo -
mnie li śmy, wszyst ko za czy na się
na miej skim sta dio nie o godz. 9.00.

T. W.

15 wrze śnia w Bo dza no wie
k. Płoc ka od bę dzie się IX Sa mo -
rzą do wy Tur niej Miast i Gmin.
Po raz trze ci w im pre zie tej wy -
star tu je re pre zen ta cja Mia sta
i Gmi ny Gli no jeck.

Przy gro bie Marka Ko tań skie go
19 sierp nia, jak co ro ku, gru pa uczniów i ab sol wen tów gli no jec kie go Gim na zjum, łącz nie 36

osób, wraz z przed sta wi cie la mi dy rek cji szko ły, uda ła się do War sza wy na grób Mar ka Ko tań skie -
go – pa tro na szko ły. Za pa lo no zni cze, a po czet sztan da ro wy Gim na zjum za cią gnął war tę ho no ro wą
przy gro bie.

W wy da rze niu uczest ni czy li też pod opiecz ni Mo nar -u oraz człon ko wie Sto wa rzy sze nia Po mo cy
Bliź nie mu Mar -Kot, a wśród nich pre zes sto wa rzy sze nia Prze my sław Przy bec ki. Pięk nym ak cen tem
by ło utwo rze nie przez wszyst kich ze bra nych „łań cu cha czy stych serc”.

Wcze śniej wszy scy uczest ni czy li w mszy świę tej.

Ekipa Glinojecka na ubiegłorocznym Turnieju Gmin w Bodzanowie
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W bu dże cie Mia sta i Gmi ny Gli no -
jeck na 2012 rok w ra mach fun du szu so -
łec kie go za pla no wa no wy dat ki w wy so -
ko ści 337 966 zł. Każ de z 29 na szych
so łectw otrzy ma ło do dys po zy cji kon -
kret ną kwo tę, w za leż no ści od licz by
za miesz ku ją cych je osób. So łec twa
za pla no wa ły wy dat ko wać przy dzie lo ne
środ ki na: re mon ty i wy po sa że nie
świe tlic – 113 462 zł, re mon ty
dróg – 100 462 zł, za ło że nie punk tów
świetl nych – 63 714 zł, urzą dze nie bądź
ogro dze nie bo isk spor to wych – 46 304 zł,
re kul ty wa cję i od mu le nie ro wów przy -
droż nych – 9 814 zł.

Naj więk szym fun du szem so łec kim
dys po nu je w tym ro ku so łec two Gli no -
jeck – 29 122 zł. Na stęp nie idą so łec twa:
Kon dra jec Pań ski – 17 094 zł (387
miesz kań ców), Ma lu żyn – 16 570 zł
(369 miesz kań ców), Ości sło -
wo – 14 998 zł (315 miesz kań ców), Wo -
la Młoc ka – 14 007 zł (281 miesz kań -
ców), Wkra – 12 930 zł (244 miesz kań -
ców), Kon dra jec Szla chec ki – 12 901 zł
(243 miesz kań ców), Ko wa lew ko -Szyj -
ki – 12 843 zł (241 miesz kań ców),
Ru mo ka – 12 813 zł (240 miesz kań -
ców), Śród bo rze – 12 580 zł (232

miesz kań ców).
Za py ta li śmy soł ty sów nie któ rych so -

łectw: co miej sco wi miesz kań cy pla nu ją
wy ko nać na swo im te re nie w ra mach
fun du szu so łec kie go.

Pa weł Mrocz kow ski – Kon dra -
jec Pań ski: – Czę ścio wo za mie rza -
my wy ko rzy stać pie nią dze na za -
kup sprzę tu spor to we go, chce my
też urzą dzić pia skow ni cę dla dzie -
ci obok blo ków miesz kal nych i za -
ku pić ław ki do par ku. Są to usta le -
nia pod ję te na ze bra niu miesz kań -
ców. 

Woj ciech Pniew ski – Li pi -
ny: – Nasz skrom ny fun dusz
(7 659 zł) chce my wy ko rzy stać
na wy ko na nie do ku men ta cji
oświe tle nia przy droż ne go w tej
czę ści na szej wsi, gdzie jesz cze
go bra ku je.

Grze gorz Sto lar ski – Pła ci sze -
wo: – Ca łość pie nię dzy (10 192 zł)
prze zna cza my na re mont świe tli cy
wiej skiej, któ ra ostat nio pod upa dła.
Za mie rza my wy mie nić okna, drzwi,
po ma lo wać wnę trza (przed 2 la ty na pra -
wi li śmy dach),

Le szek Ma tu siak – Ru mo ka: – Co

do wy ko rzy sta nia fun du szu so łec kie go
ma my am bit ne pla ny, sta wia my
na oświe tle nie ulicz ne: tam gdzie sto ją

tyl ko słu py chce my za in sta lo wać lam py,
po nad to zle ca my wy ko na nie do ku men -
ta cji na no we słu py. W przy szło ści za -
mie rza my utwar dzić te ren przed skle -
pem.

Piotr Ba na szew ski – Gar warz No -
wy: – W na szej wsi pil na jest wy cin ka
krze wów i od mu le nie 600 m bie żą cych
ro wu. Na to pla nu je my prze zna czyć
przy zna ne nam 9 814 zł. Pra ce po win ny
być wy ko na ne je sie nią.

Do ro ta Wer nic ka – Za le sie: – W bie -
żą cym ro ku ca ły fun dusz so łec ki (8 824
zł) wy ko rzy sta li śmy na za kup dział ki
pod bo isko i plac za baw dla dzie ci.

Mo ni ka Pia sec ka – Dre glin: – Dzię ki
fun du szo wi (9 697 zł) mo gli śmy w br.
wy ko nać żwi ro wą nawierzchnię dwóch
wiej skich dróg.

Bo że na Ba nul – Ko wa lew sko-Szyj -
ki: – Za pla no wa li śmy do koń cze nie prac
(ogro dze nie, do po sa że nie) bo iska
w Szyj kach. Dział kę prze ka za ła na rzecz
wsi bez płat nie p. Pod lec ka.

An na Pie lach – Kon dra jec Szla -
chec ki: – Pie nią dze z fun du szu wy da my
na za kup ma te ria łu nie zbęd ne go do re -
mon tu świe tli cy (wy ko na nie da chu), po -
nad to za 2 tys. zł ku pi my ko siar kę
do kon ser wa cji tra wy na wy ko na nym
przez nas no wym bo isku.

Na co rol ni cy wy ko rzy stu ją 
fun du sze so łec kie?

W tym za nie dba nym bu dyn ku w Kon draj cu Szla chec kim bę dzie wiej ska świe tli ca

W Szyj kach po wsta je bo isko. Wy ko na no już spo ro prac.

Dro gi, bo iska, świe tli ce, punk ty oświe tle nio we

Wpro wa dzo ny od nie daw na w Gmi nie Gli no jeck tzw. fun dusz sołec -
ki – to cen ne wspar cie fi nan so we dla ini cja tyw po dej mo wa nych
przez wiej skie spo łecz no ści. I cho ciaż w nie jed nej wsi miesz kań cy
uwa ża ją, że pie nią dze z fun du szu sołec kie go są skrom ne, to jed nak
nie jed no krot nie po zwa la ją one wspo móc wy ko na nie ja kie goś pil ne -
go za da nia.



gól ne go ro dza ju. Nie moż na nie za -
uwa żyć, że pan Sta ni sław był w tym
dniu w zna ko mi tej for mie, rów nież
i on przy czy nił się w du żej mie rze
do te go, iż ości słow skie spo tka nie
po etów prze bie ga ło w swo istej, wy -
jąt ko wo sym pa tycz nej at mos fe rze.

Tra dy cją wszyst kich nie mal spo -
tkań cie cha now skich po etów jest, że
każ dy ma ją cy na to ocho tę czy ta je -
den swój wiersz. Tak by ło i tym ra -
zem, a pły ną cym stro fom po ezji to -
wa rzy szy ła dys kret na, na stro jo wa
mu zy ka Szo pe na. Na strój stwa rzał
też gra ją cy na gi ta rze i śpie wa ją cy
wła sne kom po zy cje zna ny cie cha -

now ski bard Wi told Ro so łow ski.
Wpraw dzie spo tka nia po etów to

uczta du cho wa, ale… nie moż na
prze mil czeć rów nież wspa nia le za -
sta wio ne go sto łu, na któ rym oprócz
świet ne go czer wo ne go wi na kró lo -
wa ły przy sma ki, któ re wy szły spod
rę ki p. An ny.

Nie po win no się mo że w re la cji
z ta kiej po etyc kiej im pre zy wy mie niać
„ofi cjal nych” go ści. Zrób my jed nak wy -
ją tek i za znacz my, że do le śni czów ki
„Ka mion ka” przy by li w tym dniu m. in.:
rad ny Sej mi ku Wo je wódz twa Ma zo -
wiec kie go – Be ne dykt Pszczół kow -

ski, rad ny po wia to -
wy – Ma rek Mar cin -
kow ski, rad ny Mia sta
Cie cha no wa – Da -
riusz Wę cław ski (też
po eta). Niech czy ta ją -
cy tę re la cję wie dzą,
jak po li ty cy cią gną
do po etów.

Lu bią się też bra -
tać z poe ta mi ma la -
rze, o czym świad czy
fakt, że w pew nym

mo men cie w „kró le -
stwie” pań stwa Zdu -
nów zja wi li się pla -
sty cy, uczest ni cy od -
by wa ją ce go się aku -
rat w Cie cha no -
wie VII Ogól no pol -
skie go Ple ne ru Ma -
lar skie go.

Póź nym wie czo -
rem, że gna ją cy się
po eci już uma wia li
się na… ko lej ne po -
dob ne spo tka nie
w go ścin nej le śni -

czów ce „Ka mion ka”.
Szko da, że mo że się to zda rzyć do -
pie ro za rok. 

Ta de usz Wo ic ki
Pra gnie my prze ka zać po dzię ko -

wa nia zna ne mu cie cha now skie mu fo -
to re por te ro wi Ka zi mie rzo wi Ko sma li
za prze ka za nie re dak cji pięk ne go ser -
wi su zdję cio we go z ości słow skich
„Le śnych Im pre sji Po etyc kich”.
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Spo tka nie po pro wa dzi li na zmia -
nę: pre zes Związ ku Li te ra tów na Ma -
zow szu – Te re sa Ka czo row ska,
w jed nej oso bie po eta, rad ny po wia -
to wy, dy rek tor Po wia to we go Cen -
trum Kul tu ry i Sztu ki na urlo pie – Sta -
ni sław Kę sik i sam Sła wo mir
Zdun – rów nież po eta, mi ło śnik la su
i zwie rząt (ma w do mu zie lo ne go le -
gwa na). W peł nie niu ho no rów go -
spo da rzy wspa nia le to wa rzy szy ła

mał żon ka An na. Wspól nie stwo rzy li
zna ko mi ty, nie zwy kle uro czy kli mat
wo kół swe go do mo stwa. Rzecz od -
by wa ła się w ple ne rze, przy pło ną -
cym ogni sku, a kli ma tu te go nie by ły
na wet w sta nie za kłó cić TIR -y prze -

II „Le śne Im pre sje Po etyc kie” 
w le śni czów ce w Ości sło wie

jeż dża ją ce po ło żo ną nie -
opo dal 60-ką.

Pod czas owych „Le -
śnych Im pre sji” od by wa się
pre zen ta cja no we go to mi ku
po ezji jed ne go z człon ków
Związ ku Li te ra tów na Ma -
zow szu. Tym ra zem wy bór
padł na Wik to ra Go lub skie -
go, któ ry prze czy tał sze reg
swo ich wier szy, choć mo że

je go utwo ry trud no na zwać wier sza -
mi, czy na wet po ezją. W sło wie
wpro wa dza ją cym do tej pre zen ta cji
Sta ni sław Kę sik słusz nie za uwa żył,
że ca ły ten to mik jest du żym za sko -
cze niem, że jest to twór czość szcze -

Stro fy po ezji roz brzmie wa ły u An ny i Sła wo mi ra Zdu nów

Już po raz dru gi Zwią zek Li te ra tów na Ma zow szu zor ga ni zo -
wał tzw. „Le śne Im pre sje Po etyc kie” w le śni czów ce „Ka mion -
ka” k. Ości sło wia. W ostat nim dniu sierp nia go ścin ni go spo da -
rze, An na i Sła wo mir Zdu no wie za pro si li do swo je go „kró le -
stwa” wszyst kich cie cha now skich – i nie tyl ko cie cha now -
skich – po etów oraz ich sym pa ty ków.

Teresa Kaczorowska przedstawia poetę Wiktora Golubskiego

Gospodarze spotkania – Anna i Sławomir Zdunowie w towarzystwie Benedykta
Pszczółkowskiego (w środku)

Bard Witold Rosołowski

Stanisław Kęsik – czytał poezje i mówił o dziedzictwie
kulturalnym na Ziemi Mazowieckiej
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Pro du ku je my co raz wię cej od pa dów. Jest to cy wi li za cyj ny ubocz ny aspekt na sze go ży cia. Mu si my mą drze i roz sąd nie z tym pro ble mem so bie po ra dzić, aby nie po -
wo do wać de gra da cji na sze go śro do wi ska. 

Od 1 stycz nia 2012 ro ku we szła w ży cie no wa usta wa o utrzy ma niu czy sto ści i po rząd ku w gmi nach. Jej prze pi sy za czną obo wią zy wać od 1 stycz nia 2013 ro ku.
No wa usta wa do sto so wu je pol skie re gu la cje do naj wyż szych eko lo gicz nych stan dar dów obo wią zu ją cych w kra jach Unii Eu ro pej skiej.

Zmia na prze pi sów ozna cza, że w przy szłym ro ku miesz kań cy nie bę dą mu sie li sa mo dziel nie pod pi sy wać umów na wy wóz od pa dów. Tę ro lę przej mie gmi na, któ ra
bę dzie od po wie dzial na za od biór i uty li za cję od pa dów na te re nie ca łej gmi ny.

Po ni żej przed sta wia my pod sta wo we in for ma cje o zmia nach, ja kie nas cze ka ją w związ ku z no wy mi prze pi sa mi..
Wię cej in for ma cji wkrót ce na stro nie Urzę du Mia sta i Gmi ny Gli no jeck.

Usu waj my azbest
Do fi nan so wa nie do usu wa nia i uty li za cji 

wy ro bów za wie ra ją cych azbest (płyt eter ni to wych)

Na sza Gmi na już po raz trze ci zor ga ni zo wa ła ak cję bez płat ne go usu wa nia i uty li za cji wy ro bów
za wie ra ją cych azbest (płyt eter ni to wych) po cho dzą cych z bu dyn ków miesz kal nych i go spo dar czych
na te re nie Gmi ny. Re ali za cja za da nia pn. „De mon taż i uty li za cja wy ro bów za wie ra ją cych azbest
na te re nie Mia sta i Gmi ny Gli no jeck – etap III” zo sta ła do fi nan so wa na przez Wo je wódz ki Fun dusz
Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej
w War sza wie – w for mie do ta cji, w kwo -
cie 39.399,58 zł, co sta no wi 100 % kosz tów
kwa li fi ko wa nych. Są to kosz ty de mon ta żu
po kryć da cho wych wy ko na nych z płyt
azbe sto wych, za ła dun ku, trans por tu i uty li -
za cji. W wy ni ku re ali za cji za da nia zo sta nie
usu nię te ok. 2 tys. m2 płyt eter ni to wych po -
cho dzą cych z bu dyn ków miesz kal nych
i go spo dar czych z te re nu Mia sta i Gmi ny
przez fir mę po sia da ją cą sto sow ne ze zwo -
le nia w tym za kre sie. 

Ak cje usu wa nia azbe stu cie szą się du -
żym za in te re so wa niem miesz kań ców. Ich
ce lem jest m. in. stop nio wa li kwi da cja wy ro -
bów za wie ra ją cych azbest oraz po moc
miesz kań com Mia sta i Gmi ny w re ali za cji
kosz tow nej wy mia ny płyt azbe sto wo -ce -
men to wych zgod nie z prze pi sa mi pra wa.
We dług obo wią zu ją cych prze pi sów pra ce
po le ga ją ce na usu wa niu wy ro bów za wie ra -
ją cych azbest mo gą być wy ko ny wa ne wy -
łącz nie przez wy ko naw ców po sia da ją cych ze zwo le nie na pro wa dze nie dzia łal no ści, w wy ni ku któ rej
po wsta ją od pa dy nie bez piecz ne. 

Ak tu al ne prze pi sy zo bo wią zu ją do usu nię cia azbe stu z te re nu kra ju do 2032 ro ku.
Ko lej ne zgło sze nia osób za in te re so wa nych usu nię ciem po kryć da cho wych z azbe stem przyj mo -

wa ne bę dą na po cząt ku 2013 r. – w Urzę dzie Mia sta i Gmi ny, po kój 19, tel. 23 – 674 2803.
M. Sar nec ka

Zmia na sys te mu utrzy ma nia czy sto ści i po rząd ku w gmi nach

Ucznio wie zbie ra ją ba te rie
Pi sa li śmy nie daw no o zbiór ce zu ży tych ba te rii przez uczniów Gim -

na zjum w Gli no jec ku. Ta kie go sa me go za da nia pod ję li się ucznio wie
na szej pod sta wów ki. Oto tekst, ja ki na ten te mat na de sła no do na szej
re dak cji:

Ucznio wie Szko ły Pod sta wo wej w Gli no jec ku już ósmy rok zbie ra -
ją zu ży te ba te rie. Wszy scy zda ją so bie spra wę, że żad na ba te ria nie
po win na tra fić do ko sza na śmie ci.

Już pierw szo kla si ści są uświa da mia ni, że po no szą cząst kę od po -
wie dzial no ści za wła ści we po stę po wa nie z ba te ria mi po wy ko rzy sta niu
za war tej w nich ener gii. Wie lo let nia ak cja no si na zwę „Pa ra da ba te rii”
i ma cha rak ter ogól nosz kol ne go kon kur su po mię dzy kla sa mi, co za -
pew nia cią głość i za an ga żo wa nie więk szo ści uczniów. Na uczy ciel ki
Bo że na Więc kow ska i Ma ria Do brzyń ska sys te ma tycz nie dba ją o re -
kla mę, o uświa da mia nie spo łecz no ści szkol nej, o spraw ny prze bieg
przed się wzię cia, mo ni to ro wa nie dzia łań w ko lej nych mie sią cach, in for -
mo wa nie o efek tach zbior ki pod ko niec każ de go mie sią ca, wresz -
cie – o pod su mo wa nie ak cji i po da nie do ogól nej wia do mo ści wy ni ków
ca ło rocz nych.

Ak cję po pie ra i wspie ra wie lu ro dzi ców, na uczy cie li, dy rek cja szko -
ły oraz bur mistrz Mia sta i Gmi ny Wal de mar Go dlew ski. Dzię ki nie mu
naj bar dziej za an ga żo wa ne w ak cję kla sy otrzy mu ją każ de go ro ku cen -
ne na gro dy, któ re wzbo ga ca ją szko łę w po mo ce dy dak tycz ne, uzu peł -
nia jąc warsz tat pra cy na uczy cie li. Są to naj czę ściej ma py geo gra ficz -
ne, glo bu sy, plan sze, in stru men ty mu zycz ne, gry dy dak tycz ne…

W efek cie rze tel nych dzia ła ń uczniów każ de go ro ku od zy sku je my
w szko le 8000-10000 sztuk zu ży tych ba te rii, na le żą cych do tzw. nie -
bez piecz nych od pa dów. Za po bie ga my w ten spo sób skut kom ich nie -
wła ści we go skła do wa nia. W ro ku szkol nym 2011/12 ze bra li śmy
do kład nie 9 288 ba te rii.

Dzię ku je my wszyst kim uczest ni kom ak cji, zwo len ni kom na szych
dzia łań oraz fun da to rom na gród i za pra sza my do dal szej współ pra cy
w ro ku szkol nym 2012/13. 

B. W.
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To ogrom ne wy róż nie nie dla Gli no -
jec ka, że je den z wiel kich kon cer tów
„Ku pal noc ki” od by wa się w na szym mie -
ście.

W bierzącym ro ku fe sti wal od był się
już po raz XXI. Przez te la ta go ści li śmy
ze spo ły pie śni tań ca z 37 państw świa ta,
w tym tak eg zo tycz ne, jak np. In die,

Egipt, Meksyk, Izrael czy Po li ne zja. Wy -
stę pom za gra nicz nym to wa rzy szą za -
wsze wy stę py ze spo łów kra jo wych.

XXI Mię dzy na ro do we Spo tka nia
Folk lo ry stycz ne „Ku pal noc ka” od by ły się
w dniach 3-8 lip ca br. Reprezentacyjne
kon cer ty mia ły miej sce – jak za -
wsze – w Gli no jec ku, Cie cha no wie,
Płoń sku i Se roc ku, przy czym tra dy cyj -
nie otwo rzył je (4 lip ca) kon cert w Gli no -
jec ku, zor ga ni zo wa ny na te re nie obiek -
tów spor to wych przy ul. Par ko wej. Po -
prze dzi ło go „in te gra cyj ne” spo tka nie re -
pre zen tan tów po szcze gól nych ze spo łów
w go ścin nych pro gach bur mi strza Mia -
sta i Gmi ny.

W tym ro ku na szej pu blicz no ści za -
pre zen to wa ły się ze spo ły folk lo ry stycz ne
z Tur cji, Gru zji, Al ba nii i Sło wa cji
(w ostat niej chwi li wy co fał się ze spół
z Bia ło ru si).

Tra dy cyj nie obok za gra nicz nych ze -
spo łów folk lo ry stycz nych w kon cer tach

„Ku pal noc ki” co ro ku wy stę pu je Lu do wy
Ze spół Ar ty stycz ny Cie cha nów. Jest
to zna ko mi ty ze spół, od lat sta no wią cy
du mę Cie cha no wa. Rów nież i w tym ro -
ku za pre zen to wał się pu blicz no ści w Gli -
no jec ku. War to więc po dać nie co in for -
ma cji o tym ze spo le.

Lu do wy Ze spół Ar ty stycz ny „Cie -
cha nów” po wstał w 1985 ro ku przy Do -
mu Kul tu ry w Cie cha no wie. 

Już w 1987 ro ku ze spół uzy skał
upraw nie nia Mi ni stra Kul tu ry na re pre -
zen to wa nie kul tu ry pol skiej za gra ni cą.
W cza sie swo je go 25-let nie go ist nie nia

ze spół dał ok. 1000 kon cer tów w kra ju
i za gra ni cą. Od wie dził mię dzy in ny mi:
Ho lan dię, Ukra inę, An glię, Gre cję, Por -
tu ga lię, Fran cję, Niem cy, Wło chy, Tur cję,
Ma ce do nię, Wę gry, Sło wa cję, Buł ga rię.
Za naj waż niej sze osią gnię cia ze spo łu
uwa ża się: kon cert w Te atrze Wiel kim

w War sza wie, kon cert bo żo na ro dze nio -
wy w Roy al Al bert Hall w Lon dy nie, kon -
cert w Te atrze Pol skim w War sza wie
oraz kil ka kon cer tów wspól nie z Pań -
stwo wym Ze spo łem Pie śni i Tań ca „Ma -
zow sze”.

Na pro gram ze spo łu skła da ją się:
pol skie tań ce na ro do we, tań ce zie mi ka -
szub skiej, kro śnień skiej, pod la skiej,
wiel ko pol skiej, su ita po lek ło wic kich, ta -
niec re gio nal ny Kontro, tań ce opo czyń -
skie, ślą skie, war miń skie, oraz so lo wy
wy stęp ka pe li wraz z chó rem. Ostat nio
re per tu ar ze spo łu wzbo ga cił się o tań ce
Be ski du Ży wiec kie go, a w przy szłym ro -
ku do re per tu aru doj dą tań ce zie mi lu -
bel skiej. 

Ze spół skła da się z trzech grup:
dzie cię cej, mło dzie żo wej i do ro słej. Gru -
pa naj młod sza dzia ła od 2005 r. Two rzą
ją ucznio wie Szko ły Pod sta wo wej nr 5
z Cie cha no wa i tam też od by wa ją się
pró by.

Za ło ży cie lem Lu do we go Ze spo łu
Ar ty stycz ne go Cie cha nów jest Le onard
So bie raj, funk cję kie row ni ka ze spo łu peł -
ni Ri ta Tar czyń ska, kie row ni kiem mu -
zycz nym jest Je rzy Szpo jan kow ski, a in -
struk to rem Ja ro sław Kon ce wicz. 

Na stro nie 12 pre zen tu je my ze spo ły
za gra nicz ne wy stę pu ją ce pod czas te go -
rocz nych spotkań „Ku pal noc ka”.

Ku pal noc ka po raz XXI
Go ści li śmy ze spo ły z Tur cji, Gru zji, Al ba nii i Sło wa cji

Mię dzy na ro do we Spo tka nia Folk lo ry stycz ne „Ku pal noc ka” to fe sti wal
wpi sa ny już na sta łe w ka len darz wy da rzeń kul tu ral nych Ma zow sza, ja -
ko barw ne spo tka nia ar ty stów i pu blicz no ści po świę co ne po zna wa niu
i pro pa go wa niu folk lo ru róż nych kra jów.

Przedstawiciele poszczególnych zespołów zagranicznych na spotkaniu 
u burmistrza Miasta i Gminy Waldemara Godlewskiego

Na zdjęciach: Ludowy Zespół
Artystyczny „Ciechanów”
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Yörem Halk Oy una ri Gençlik ve Spor Kulübü – Tur cja
Klub po wstał w 1985 ro ku pod na zwą Sto wa rzy sze nie Tań ca Lu do we go w re gio nie Izmir.

Lau re aci wie lu prze glą dów. Wy stę pu ją na fe sti wa lach i prze glą dach w kra ju i za  gra ni cą, m. in.: Niem cy, Hisz pa nia, Wę gry, Ma ce do nia, Chor wa cja, Włochy.

She var de ni – Gru zja
Ze spół w 2011 ro ku uzy skał mia no na ro do we go ze spo łu folk lo ry stycz ne go Gru zji. Po cho dzi z mia sta She var de ni.

Folk Gro up BIL BI LI – Al ba nia
Gru pa Folk lo ry stycz na Bil bi li po wsta ła w 1994 ro ku w mie ście Vlo ra i dzia ła pod ju rys dyk cją Cen trum Kul tu ry „AU LO NA” z sie dzi bą w mie ście Vlo ra. Gru pa bra ła udział

i zo sta ła uho no ro wa na na gro da mi na mię dzy na ro do wych fe sti wa lach. Jest człon kiem CIOFF.

Folk lo ry stycz ny ze spół „Gó ral” – Sło wa cja
Ze spół po wstał i dzia ła w miej sco wo ści Su cha Ho ra, nie opo dal Za ko pa ne go. Pre zen tu je folk lor gó ral ski z po gra ni cza Pol ski i Sło wa cji. 


