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FOLKNOCKA

W dniu 1 4 sierpnia po raz pierwszy w Glinojecku odbyła się Folknocka, nad
którą patronat honorowy objęło Starostwo Powiatowe w Ciechanowie oraz
Burmistrz Miasta i Gminy Glinojeck.

Czytaj na str. 12

Więcej na str. 2

I Ty możesz decydować
W piątek 28 sierpnia w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Glinojecku od-
było się spotkanie konsultacyjne zorganizowane przez Stowarzyszenie Spo-
łecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania w Ciechanowie mające na
celu zachęcenie społeczności do składania propozycji odnośnie rozwoju na-
szej gminy, dzielenia się pomysłami dotyczącymi jej wyglądu i funkcjonalno-
ści, a docelowo współtworzenia nowego dokumentu programowego
-    Lokalna Strategia Rozwoju na lata 201 4-2020.

Więcej na str. 7

Świat ma uśmiech dziecka
Minutą ciszy ku pamięci zmarłego w kwietniu dyrektora S.P. im. Marii
Konopnickiej w Glinojecku Piotra Stasiaka rozpoczęta została inauguracja
nowego roku szkolnego 201 5/201 6, w której udział wzięl i zaproszeni goście
na czele z burmistrzem Waldemarem Godlewskim, uczniowie wraz
z  opiekunami oraz nauczyciele.

Więcej na str. 5

Tegoroczne inwestycje

Inwestycje w tym roku dotyczyły głównie prac remontowo-budowlanych na te-
renie gminy oraz przebudowy dróg gminnych. W tym numerze przedstawimy
tylko niektóre z nich, a szerszy materiał zamieścimy w jednym z kolejnych
wydań naszego dwumiesięcznika.

Czytaj na str. 2

Zwycięstwo OSP Szyjki
W dniu 1 8 lipca 201 5 roku w Ojrzeniu odbyły się złożone z dwóch konkurencji
Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze, w których o zwycięstwo rywalizowało
1 6 drużyn z terenu trzech gmin: Ciechanów, Ojrzeń i Glinojeck. Z naszej gminy
startowały cztery jednostki OSP: z Glinojecka, Malużyna, Ościsłowa i Szyjk.

Czytaj na str. 6

KLASYCYSTYCZNA PERŁA
GMINY

Dwór w Sulerzyżu prawdopodobnie wzniesiony został dla rodziny
Kanigowskich. Jego okres powstania mieści się w granicach około 1 780-1 830.
W 1 945 roku Wanda Kanigowska dokonała parcelacji dóbr między 23 rolników.
Dwór został przeznaczony na szkołę podstawową. Szkoła ta funkcjonowała do
1 972 roku. Następnie znajdowała się tam świetlica, w której urządzane były
potańcówki oraz prowadzona była działalność klubowo-kulturalna.

Więcej na str. 10
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Dyżur dziennikarski
Informujemy, że w każdą środę w godzinach 9.00 – 1 3.00 w Urzędzie

Miasta i Gminy w  Glinojecku odbywa się dyżur redaktor naczelnej

„Wieści Glinojecka”.

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

Redaguje: Małgorzata Żdanowska
Łamanie i korekta: Krystian Michał Błaszkowski

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

Druk: Drukarnia SPRINT
06-400 Ciechanów, ul. Pułtuska 70, tel . /fax 23 673 34 30

Tymi słowami pokrótce scharakte-
ryzować można klimat panujący
w  ciągu ostatnich dwóch miesięcy.
Upał i brak deszczu dały się we
znaki wszystkim mieszkańcom na-
szego kraju, zwłaszcza rolnikom.

Kilka dni temu rząd podjął uchwałę
w sprawie ustanowienia programu,
mającego na celu pomoc rolnikom
i   producentom rolnym, którzy ze
względu na wielotygodniową suszę
ponieśl i znaczne straty.

Na mocy znowelizowanego rozpo-
rządzenia w sprawie szczegółowego
zakresu i sposobów realizacji niektó-
rych zadań Agencji Restrukturyzacji
i   Modernizacji Rolnictwa poszkodo-
wani gospodarze od dnia 1 1 wrze-
śnia będą mogli składać wnioski
o  udzielenie pomocy. Maksymalna
wysokość pomocy wynosi 800 zł/ha
owocujących drzew i krzewów owo-
cowych, 400zł/ha pozostałych upraw
rolnych. Te kwoty będą pomniejszo-

ne o 50%, w przypadku gdy co naj-
mniej 50% powierzchni upraw nie
było ubezpieczonych.

Zapewnione zostały również inne
formy pomocy, czyl i: dopłaty do
oprocentowania kredytów preferen-

cyjnych przeznaczonych na wzno-
wienie produkcji, odroczenie terminu
płatności bieżących składek KRUS
i  rozłożenie ich na dogodne raty, od-
roczenie terminu płatności i rozłoże-
nie na raty z tytułu umów sprzedaży
i dzierżawy nieruchomości Zasobu
Własności Rolnej Skarbu Państwa
oraz udzielenie ulg w czynszu oraz
możliwość stosowania przez wójtów,
burmistrzów lub prezydentów miast
ulg w podatku rolnym.

Warunkiem uzyskania pomocy jest
posiadanie protokołu z oszacowania
szkód, potwierdzonego przez woje-
wodę. Więcej informacji na temat
dopłat znaleźć można na stronach
internetowych ARiMR oraz Minister-
stwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Procedura przyjmowania wniosków
do UMiG w Glinojecku celem spo-
rządzenia protokołów o oszacowanie
szkód spowodowanych suszą dla
Mazowieckiego Urzędu Wojewódz-
kiego trwa już od połowy lipca. Do-
tychczas z terenu naszej gminy
wpłynęło ich ponad 1 30 i ta l iczba
rośnie z dnia na dzień. Ze względu
na suszę ucierpiały przede wszyst-
kim: pszenica, łąki, owies, użytki zie-
lone, zboża jare, ziemniaki i inne rośliny
okopowe, saradela, w mniejszym odset-
ku zboża ozime i uprawy sadownicze.

Saharyjski wręcz klimat dał się we
znaki również strażakom, którzy kil-
kukrotnie wyjeżdżali do pożarów,
m.in. lasów w Woli Młockiej, Pieńkach
Faustynowskich, a także Śródborzu
w  sąsiedniej gminie Baboszewo.

MaŻ

Sucho i upalnie TEGOROCZNE INWESTYCJE
Na terenie gminy tegoroczne Inwestycje dotyczyły głównie prac remon-
towo-budowlanych oraz przebudowy dróg gminnych. W tym numerze
przedstawimy tylko niektóre z nich, a szerszy materiał zamieścimy w jed-
nym z kolejnych wydań naszego dwumiesięcznika.

W ramach przebudowy dróg gminnych wykonane zostały prace w: Dreglinie,
na odcinku od Sulerzyża do Chotumia, w Wólce Garwarskiej - Kolonii oraz
Glinojecku na ul. Wojska Polskiego i Krzywej, gdzie wykonana została
kanalizacja deszczowa. Niektóre z tych przedsięwzięć zrealizowane zostały
poprzez współdziałanie UMiG ze Starostwem Powiatowym.

Ponadto podpisana została umowa na remont drogi w Malużynie na odcinku
od mostku w kierunku Sadku. Na etapie planowania są także projekty
budowlane obejmujące przebudowę dróg gminnych: Krusz-Kamionka, Krusz-
Dukt, Faustynowo (Parcele) oraz nowej ul icy w Glinojecku, a także ulic:
Ogrodowej i Parkowej. Na zdjęciu droga w Wólce Garwarskiej po położeniu
nowej nawierzchni.

Czytaj dalej na stronie 3



3Wieści Glinojecka Lipiec - Sierpień

dokończenie ze str. 2
W trakcie trwania prac na drogach
wykonane zostało również oświetle-
nie, m.in. w Budach Rumockich,
gdzie postawione zostały nowe słupy
wraz z lampami. Montaż oświetlenia
przeprowadzono także w  Luszewie,
Bielawach oraz Rumoce - Budzince
oraz we Wkrze - Kolonii, zaś poje-
dyncze lampy wymieniono w Brodach
Młockich i   Ogonowie. Według infor-
macji pochodzących z UMiG na eta-
pie projektowania są prace nad
oświetleniem drogi w Wólce Garwar-
skiej w kierunku Luszewa i Lipinach
oraz doświetlenia ul. Wojska Polskie-
go i ul. Wiejskiej. Na zdjęciu żwirówka
w Rumoce - Budzince tuż po monta-
żu nowych lamp.

Po niespełna dwóch latach przebywania w Szkole Podstawowej w Glinojecku
nowe, długo wyczekiwane lokum otrzymała Miejsko-Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w Glinojecku. Siedziba ta mieści się w budynku byłego posterunku poli-
cji. Natomiast gmach Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ościsłowie zyskał
docieplenie i piękną, nową elewację. Termomodernizacji poddane zostały rów-
nież siedziby MOPS-u i M-GOK-u. Prace remontowe przeprowadzono także
w  świetlicy w Woli Młockiej, Sulerzyżu oraz w SPZZOZ w Glinojecku, gdzie
m.in. wymienione zostały posadzki. Bliskie ukończeniu są działania wewnątrz
kamienicy przy ul. Polnej, tzw. czerwonej murowanki, której wnętrze uległo
zniszczeniu w wyniku pożaru w 201 3 roku.

SSzzkkoo łłaa ww OOśścc iiss łłoowwiiee

KKaammiieenn iiccaa pprrzzyy uu lliiccyy PPoo llnnee jj`̀

NNoowwaa eelleewwaacc jjaa bbuuddyynnkkuu MMOOPPSS.. .. ..

.. .. .. oo rraazz MM--GGOOKK

RRoozzbbuuddoowwaa śśwwiiee ttlliiccyy ww KKoowwaalleewwkkuu -- SSzzyy jjkkaacchh

PPllaacc zzaabbaaww ww ZZaalleess iiuu ..

Oprócz wyżej wymienionych prowadzone są prace przy przebudowie sieci
centralnego ogrzewania w Glinojecku oraz już zakończono roboty przy sieci
wodociągowej w miejscowości Rumoka - Budzinka.

Z funduszy sołeckich remonty przeprowadzono m. in. w Kondrajcu Pańskim
(Gałczynie), Żeleźni, Nowym Garwarzu oraz Zalesiu, gdzie powstał obiecują-
cy plac zabaw dla dzieci.

Dzięki GDDKiA pojawiły się również nowe barierki wzdłuż ul icy Płockiej.
M.Ż.

PPrrzzeebbuuddoowwaa ss iieecc ii cceenn ttrraallnneeggoo ooggrrzzeewwaann iiaa
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W dniu 30 lipca odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Rady Miejskiej. W ciągu kil-
ku godzin obrad podjętych zostało pięć uchwał dotyczących m.in. zmian w  uchwale
budżetowej oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Glinojeck.

Oprócz już wymienionych przyjęto uchwałę w sprawie kontynuowania człon-
kostwa naszej gminy w Lokalnej Grupie Działania prowadzonej przez Stowa-
rzyszenie Społecznej Samopomocy w Ciechanowie w  okresie programowania
201 4-2020, kiedy to zgodnie z perspektywą PROW kontynuowane będą do-
tychczasowe działania w ramach osi IV Leader z  Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich finansowanego z  Europejskiego Funduszu Rolnego. Możliwość
wsparcia dla naszej gminy z  tego funduszu uwarunkowane jest członkostwem
w SSS LGD.

Kolejna, podjęta uchwała dotyczyła przystąpienia do opracowania i   wdrażania
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy, który wiązał się będzie z działa-
niami w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, podniesienia efektyw-
ności energetycznej, zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
Plan ten oprócz oczywistych korzyści ekonomicznych, społecznych i środowi-
skowych będzie również jednym z  warunków ubiegania się o dofinansowanie
w nowym okresie programowania 201 4-2020.

Ostatnia uchwała dotyczyła zasięgnięcia informacji od Komendanta Wojewódz-
kiego Policji o czterech kandydatach na ławników zgłoszonych w  wyborach na
kadencję 201 6-201 9.

Więcej informacji na temat w/w uchwał odnaleźć można w Biuletynie Informa-
cji Publicznej Urzędu Miasta i   Gminy Glinojeck.

M.Ż.

Lipcowa sesja Rady

Informacja o dofinansowaniu do usuwania
wyrobów zawierających azbest (płyt eternitowych)

na terenie Miasta i Gminy Glinojeck

Nasza gmina już po raz kolejny zorganizowała akcję usuwania i unieszkodli-
wiania wyrobów zawierających azbest (płyt eternitowych) pochodzących
z  budynków z terenu gminy.

Zadanie pn. „Demontaż i utyl izacja wyrobów zawierających azbest na terenie
Miasta i Gminy Glinojeck – etap V” zostało dofinansowane przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Naro-
dowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w formie dotacji,
w  kwocie 25.586,00 zł”.

Akcje usuwania azbestu cieszą się dużym zainteresowaniem mieszkańców,
dlatego w miarę możliwości będą kontynuowane w kolejnych latach.

Aktualne przepisy zobowiązują do usunięcia azbestu z terenu kraju do 2032
roku.

Przypominamy, o możliwości składania wniosków do Urzędu Miasta i Gminy
Glinojeck, o sfinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest na rok
201 6.

Druki wniosków i załączników, jak również Zasady i tryb finansowania usuwa-
nia wyrobów zawierających azbest dostępne są w Urzędzie Miasta i Gminy
w  Glinojecku, pok. nr 1 9 oraz na stronie internetowej www.gl inojeck.net.

Monika Sarnecka

W związku z bardzo wysokim zagro-
żeniem pożarowym obszarów le-
śnych z dniem 20 sierpnia 201 5 roku
Nadleśnictwo Ciechanów, Przasnysz
oraz Płońsk wprowadziło okresowy
zakaz wstępu do lasów stanowiącym
własność Skarbu Państwa. Zakaz
wstępu do lasów obowiązuje do od-
wołania.

Źródło: KPPSP w Ciechanowie

ZAKAZ
WSTĘPU DO

LASÓW

W związku z pismami Mazowieckie-
go Urzędu Wojewódzkiego w War-
szawie z dnia 21 l ipca 201 5 r. znak
SPN-IV.750.1 .1 92.201 5.DG i Staro-
stwa Powiatowego w Ciechanowie
z  dnia 30.07.201 5r. znak RSD.61 64.
23.201 5.JP, uprzejmie informujemy
o  rozpoczęciu przez pracowników
przedsiębiorstwa państwowego
z  Biura Urządzania Lasu i Geodezji
Leśnej prac związanych z wykony-
waniem opracowania pod nazwą
Wykonanie Wielkoobszarowej In-
wentaryzacji Stanu Lasu w kraju
w  latach 201 5 – 201 9, w lasach
wszystkich form własności na terenie
całego kraju, także w lasach niesta-
nowiących własności Skarbu Pań-
stwa. Celem tego opracowania jest
określenie, a następnie monitorowa-
nie stanu lasu oraz tempa i trendu
zachodzących w nim zmian. Wyniki
inwentaryzacji będą wykorzystywane
wyłącznie dla celów statystycznych,
które poza dostarczaniem danych
o  lasach polskich dla sprawozdaw-
czości krajowej i międzynarodowej,
banku danych o lasach będą również
służyły formułowaniu, realizacji
i   oceny polityki leśnej Państwa.
Przedmiotowe prace inwentaryzacyj-

ne są zgodne z art. 1 3a ust. 2 usta-
wy z dnia 28 września 1 991 roku
o  lasach (tekst jednolity: Dz. U.
z  201 4r. poz. 1 1 53).

Prace terenowe będą związane
z  założeniem powierzchni próbnych
według zasad określonych w In-
strukcji wykonywania wielkoobszaro-
wej inwentaryzacji stanu lasu,
zatwierdzonej przez Ministra Środo-
wiska z dnia 27 lutego 201 5 r. i będą
wykonywane w każdym roku 5-let-
niego cyklu w miesiącach: czerwiec,
l ipiec, sierpień i wrzesień.

W związku z powyższym, prosimy
o  umożliwienie pracownikom przed-
siębiorstwa państwowego z Biura
Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
wstępu na teren lasów w celu wyko-
nania prac terenowych na obszarze
tych lasów. Prace w poszczególnych
latach 5-letniego cyklu obejmą 20%
powierzchni lasów i będą polegały
na pomiarach i obserwacjach na
stałych powierzchniach próbnych
zakładanych w tzw. traktach roz-
mieszczonych w sieci 4x4 km.

Sporządziła: Monika Sarnecka

Informacja dla właścicieli lasów

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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Minutą ciszy ku pamięci zmarłego
w  kwietniu dyrektora S.P. im. Marii
Konopnickiej w Glinojecku Piotra Sta-
siaka rozpoczęta została inauguracja
nowego roku szkolnego 201 5/201 6,
w  której udział wzięli zaproszeni go-
ście na czele z burmistrzem Walde-
marem Godlewskim, uczniowie wraz
z opiekunami oraz nauczyciele.

W swoim przemówieniu Krzysztof Tu-
ralski, zajmujący od sierpnia br. sta-
nowisko dyrektora glinojeckiej podsta-
wówki, podziękował Ewie Walczak za
trud i pracę włożone w  sprawne funk-
cjonowanie szkoły w ciągu ostatniego
półrocza w  czasie, gdy pełniła ona
obowiązki dyrektora po śmierci
Piotra  Stasiaka. Jak stwierdził nowo
mianowany dyrektor podziękowanie
nie ma żadnego związku z  przerwa-
niem współpracy z Ewą Walczak,

gdyż funkcję zastępcy dyrektora bę-
dzie ona sprawować nadal.

"GDY UŚMIECHA SIĘ DZIECKO,
UŚMIECHA SIĘ CAŁY ŚWIAT” -
przywołując te słowa wybitnego pe-
dagoga Janusza Korczaka, dyrektor
odniósł się również do kwintesencji
pracy pedagogicznej oraz celu dzia-
łań edukacyjno - wychowawczych,
w  których najważniejszym dobrem
jest dobro dziecka.

W trakcie uroczystości głos zabrał
również Waldemar Godlewski, który
w swojej wypowiedzi wyraźnie zazna-
czył, że glinojecka podstawówka jest
placówką ogólnodostępną, w której
każdy uczeń ma prawo czuć się bez-
piecznie, a jego potrzeby edukacyjne
powinny być w niej zaspokajane.

Red

Świat ma uśmiech dziecka

Zgodnie z rozwiązaniami zapropono-
wanymi w programie w 201 5 r. po-
mocą w formie dofinansowania
zakupu podręczników do kształcenia
ogólnego, w tym podręczników do
kształcenia specjalnego lub pod-
ręczników do kształcenia w zawo-
dach, dopuszczonych do użytku
szkolnego przez ministra właściwe-
go do spraw oświaty i   wychowania,
obejmie się:

-uczniów uczęszczających w roku
szkolnym 201 5/201 6 do klasy I I I
szkoły podstawowej, klasy I I I ogól-
nokształcącej szkoły muzycznej
I   stopnia i klasy IV technikum,

-uczniów słabowidzących,

-uczniów niesłyszących,

-uczniów słabosłyszących,

-uczniów z niepełnosprawnością in-
telektualną w stopniu lekkim,

-uczniów z niepełnoprawnością inte-
lektualną w stopniu umiarkowanym
lub znacznym,

-uczniów z niepełnosprawnością ru-
chową, w tym z afazją,

-uczniów z autyzmem, w tym z ze-
społem Aspergera,

-uczniów z niepełnosprawnościami
sprzężonymi, w przypadku gdy jedną
z niepełnosprawności jest niepełno-
sprawność wymieniona powyżej,

-uczniów posiadających orzeczenie
o  potrzebie kształcenia specjalnego,
o którym mowa w art. 71 b ust. 3
ustawy z dnia 7 września 1 991 r.
o  systemie oświaty, zwanej dalej
„ustawą”, uczęszczających w roku
szkolnym 201 5/201 6 do szkół dla
dzieci i młodzieży: szkół podstawo-
wych, z wyjątkiem klas I , I I i IV, gim-
nazjów, z  wyjątkiem klasy I , szkół
ponadgimnazjalnych: zasadniczych
szkół zawodowych, l iceów ogólno-
kształcą- cych, techników lub szkół
specjalnych przysposabiających do
pracy dla uczniów z upośledzeniem
umysłowym w stopniu umiarkowa-
nym lub znacznym oraz dla uczniów
z niepełnosprawnościami sprzężo-
nymi, lub do ogólnokształcących
szkół muzycznych I stopnia, z wyjąt-
kiem klas I , I I i IV, ogólnokształcą-
cych szkół muzycznych I I stopnia,
z  wyjątkiem klasy I , ogólnokształcą-
cych szkół sztuk pięknych, z wyjąt-
kiem klasy I , l iceów plastycznych lub
ogólnokształcących szkół baleto-
wych, z wyjątkiem klas I i IV.

W przypadku uczniów z niepełno-
sprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym lub znacznym oraz
uczniów z niepełnosprawnościami
sprzężonymi, w przypadku gdy jedną
z niepełnosprawności jest niepełno-
sprawność intelektualna w stopniu
umiarkowanym lub znacznym,
uczęszczających w roku szkolnym
201 5/201 6 do szkół dla dzieci i mło-
dzieży: szkół podstawowych, z wy-
jątkiem klasy IV, gimnazjów,
z  wyjątkiem klasy I , szkół ponadgim-

nazjalnych, dofinansowanie obejmo-
wać będzie również zakup materia-
łów edukacyjnych, z wyjątkiem uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu umiarkowanym lub znacz-
nym oraz uczniów z niepełnospraw-
nościami sprzężonymi, w  przypadku
gdy jedną z niepełnosprawności jest
niepełnosprawność intelektualna
w  stopniu umiarkowanym lub znacz-
nym, uczęszczających w roku szkol-
nym 201 5/201 6 do klasy I i I I szkoły
podstawowej, w przypadku gdy
uczniowie ci skorzystają z  podręcz-
nika do zajęć z zakresu edukacji: po-
lonistycznej, matematycznej, przyro-
dniczej i społecznej, zapewnionego
przez ministra właściwego do spraw
oświaty i wychowania, o którym mo-
wa w art. 22ad ust. 1 ustawy o sys-
temie oświaty.

Materiały edukacyjne dla uczniów
z  niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu umiarkowanym lub znacz-
nym oraz uczniów z niepełnospraw-
nościami sprzężonymi, w przypadku
gdy jedną z niepełnosprawności jest
niepełnosprawność intelektualna w  stop-
niu umiarkowanym lub znacznym są
to, w szczególności, książki pomoc-
nicze, karty pracy, ćwiczenia rewali-
dacyjne oraz opracowania wykorzy-
stywane w edukacji przedszkolnej, które
są wykorzystywane przez nauczycieli
w  procesie kształcenia tych uczniów.

Równocześnie uczniowie z niepeł-
nosprawnością intelektualną w stop-
niu umiarkowanym lub znacznym
oraz uczniowie z niepełnosprawno-

ściami sprzężonymi, w przypadku
gdy jedną z niepełnosprawności jest
niepełnosprawność intelektualna
w  stopniu umiarkowanym lub znacz-
nym uczęszczający do klasy I szkoły
podstawowej będą miel i prawo do
otrzymania pomocy w formie pełne-
go dofinansowania do zakupu mate-
riałów edukacyjnych, w przypadku
gdy uczniowie ci nie skorzystają
z  podręcznika do zajęć z zakresu
edukacji: polonistycznej, matema-
tycznej, przyrodniczej i społecznej,
zapewnionego przez ministra do
spraw oświaty i wychowania.

W przypadku uczniów, którzy będą
ubiegać się o pomoc na podstawie
kryterium dochodowego w 201 5r. dla
uczniów z wszystkich klas objętych
programem utrzymano w projekcie
programu jednolite kryterium docho-
dowe, z ustawy o świadczeniach ro-
dzinnych. Oznacza to, że w br. kwota
uprawniająca do otrzymania pomocy
wynosić będzie 574 zł na osobę
w  rodzinie.

Ministerstwo Edukacji Narodowej
szacuje, że w 201 5 r. z programu
będzie mogło skorzystać ok. 227 tys.
uczniów, w tym ok. 1 05 tys. uczniów
z orzeczeniem o potrzebie kształce-
nia specjalnego.

Wnioski należy składać do 1 5 wrze-
śnia br. Szczegółowe informacje
można uzyskać w szkołach oraz na
www.men.gov.pl

Źródło: www.men.gov.pl

Rządowy program pomocy uczniom w 2015r.
„WYPRAWKA SZKOLNA”
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Zwycięstwo OSP
Szyjki

W dniu 1 8 l ipca 201 5 roku w Ojrze-
niu odbyły się złożone z dwóch kon-
kurencji Gminne Zawody Sportowo -
Pożarnicze, w których o  zwycięstwo
rywalizowało 1 6 drużyn z terenu
trzech gmin: Ciechanów, Ojrzeń
i   Gl inojeck. Z naszej gminy startowa-
ły cztery jednostki OSP: z Glinojec-
ka, Malużyna, Ościsłowa i Szyjk.

Pierwszą z konkurencji była sztafeta
pożarnicza z przeszkodami, takimi
jak ściana o wysokości 1 ,5m, płotek
lekkoatletyczny, równoważnia, bieg
między tyczkami. Druga to ćwiczenie
bojowe, czyl i zbudowanie l inii ssaw-
nej, przez którą motopompa pobiera
wodę, a następnie zbudowanie l inii
gaśniczych.

O laurze zwycięstwa w zawodach
decydowała komisja sędziowska po-
wołana przez komendanta powiato-
wego PSP w Ciechanowie st. bryg.
Arkadiusza Muszyńskiego. Jednost-
ka OSP Szyjki uzyskując najlepsze
czasy zarówno w sztafecie pożarni-
czej oraz ćwiczeniu bojowym wygra-
ła gminną rywalizację. Warto
również zaznaczyć, że ćwiczenie bo-
jowe wykonane przez strażaków
z  Szyjk uzyskało drugi czas spośród
drużyn z trzech startujących w zawo-
dach gmin. Na drugim miejscu w ka-
tegorii Gminy Glinojeck uplasowała
się drużyna z Malużyna, a na trze-
cim z Ościsłowa.

Skład zwycięskiej drużyny: dowód-
ca- Dawid Marczewski, przodownik
roty I- Mateusz Ropelewski, pomoc-
nik roty I- Adrian Dąbrowski, przo-
downik roty I I - Rafał Sitek,
pomocnik roty I I - Robert Pawlicki,
rozdzielaczowy- Hubert Sitek, me-
chanik- Grzegorz Nitczyński, łącznik-
Grzegorz Ropelewski, zawodnik re-
zerwowy- Jakub Makowski.

Zawody tego typu są formą inten-
sywnego szkolenia pożarniczego,
niezbędnego w przygotowaniu do
działań ratowniczych. Ich celem jest
w szczególności mobil izacja do sta-
łego doskonalenia strażackiej umie-
jętności obsługi sprzętu, ocena
stanu wyszkolenia pożarniczego, po-
pularyzacja wśród społeczeństwa
zagadnień ochrony przeciwpożaro-
wej oraz przygotowanie drużyn do
startu w zawodach wyższego szczebla.

Dawid Marczewski
fot. Małgorzata Jasińska

ÓSMA PRZEPROWADZKA
Na okres tymczasowy ponad 1 roku 8
miesięcy Miejsko-Gminna Biblioteka
Publiczna w Glinojecku mieściła się
w  Szkole Podstawowej w Glinojecku.
Zajmowała jedną klasę. Skromne wa-
runki lokalowe nie pozwoliły wówczas
na udostępnienie całego księgozbioru
biblioteki i stanowiły niedogodności
dla użytkowników.

W chwili obecnej od 1 1 sierpnia b.r.
Biblioteka znajduje się w budynku
usytuowanym w dobrym punkcie przy

ul. Płockiej 20. Zajmuje parter budyn-
ku po dawnym Komisariacie Policji, na
piętrze znajduje się Zakład Komunal-
ny. Obie instytucje posiadają osobne
dogodne wejście do budynku przysto-
sowane dla osób niepełnosprawnych.

Biblioteka zajmuje lokal o powierzchni
95 m2 świeżo po kapitalnym remon-
cie. Znajdują się w nim: 3 przestronne
pomieszczenia na książki, 3 stanowi-
ska komputerowe dla użytkowników
biblioteki, pokój do pracy wewnętrz-
nej, pomieszczenie socjalne i sanita-
riaty. Utworzone są miejsca dla
czytelników korzystających z księgozbio-
ru podręcznego oraz czytających prasę.

Obecnie w nowym, odpowiednim,
funkcjonalnym lokalu Biblioteka może
zapewnić wysoki poziom usług
świadczonych swoim czytelnikom
oraz dogodne godziny otwarcia.
W  dużej mierze jest to również zasłu-
gą władz, które rozumieją potrzeby
kulturalne swojej społeczności i dbają
o to aby czytelnicy dobrze czuli się
w  tym miejscu.

KILKA SŁÓW O BIBLIOTECE

Wszyscy mówią, że bibliotekarz to taki
“czysty” zawód, który tylko czyta albo,
tak jak napisał Umberto Eco, najlepiej
powiedzieć, że czegoś nie ma a kata-
log tak stworzyć, żeby nikt nie mógł
niczego znaleźć. Ale my tak nie dzia-
łamy, staramy się wychodzić naprze-
ciw naszym czytelnikom, na bieżąco
zakupując nowości wydawnicze, do-
stosowując literaturę do wymagań
czytelników, doposażając księgozbiór
naukowy i dziecięcy, oprócz tego od-
bywają się tu m.in. konkursy, lekcje
biblioteczne, spotkania ze znanymi
autorami. Więc to jest gest dla nich.

Poza tym jesteśmy prężni, zespół jest
fajny, skuteczny, dobrze działający.
Nie zawsze jest łatwo, ale myślę, że
dajemy radę.

Mamy nowy system biblioteczny Ma-
teusz, stronę internetową na której za-
mieszczamy aktualne informacje
i   wydarzenia biblioteczne. Wiele udało
się już osiągnąć ale jeszcze wiele jest
do zrobienia. Chciałabym aby wkrótce
było możliwe zamawianie książek on-
line oraz poszerzenie oferty usług

o  e-booki i audiobooki, jest to bardzo
potrzebne dla osób chorych, osób
niewidomych, starszych, którzy nie
mogą już czytać, a także dla ludzi mło-
dych, którzy preferują książkę mówioną.

CZYTELNICTWO

U nas czytelnictwo utrzymuje się na
wysokim poziomie, odwiedza nas
średnio 40 czytelników dziennie, rocz-
nie notujemy blisko 1 2 tysięcy wypo-
życzeń, więc jestem w tym temacie
pełna optymizmu. Nie bez znaczenia
jest tu bogata oferta naszej biblioteki
w szeroką gamę nowości wydawni-
czych i prasy, które możemy zakupy-
wać dzięki środkom finansowym
otrzymanym od Samorządu Gminnego
oraz z Biblioteki Narodowej.

Jednakże powszechnym problemem
jest to, że trzy czwarte Polaków nie
chodzi w ogóle do bibliotek, że 61 %
z  nich nie przeczytało żadnej książki
w ciągu ostatniego roku. I nie widzi
potrzeby, aby czytać. Wcale im tego
nie brakuje. Z nieczytaniem jest tak
jak z bezrobociem - ciężko z niego
wyjść, jak się przyzwyczaimy.

Dzisiejsza biblioteka to nie tylko półki
z książkami, to także jedyne miejsce
powszechnej i bezpłatnej edukacji.
Biblioteka zyskuje często status jedy-
nej instytucji, do której można pójść
i   bez wstydu poprosić o naukę. Obec-
nie jest to często jedyne miejsce
w  wielu gminach, do którego przycho-
dzą osoby bezrobotne w poszukiwa-
niu pracy, gdyż tylko tam mają dostęp
do komputera oraz internetu.

Mam nadzieję, że z czasem w pol-
skich szkołach zaczynając od takich
rzeczy, jak wychowanie muzyczne czy

plastyczne, dojdziemy do ogólnego
wychowania kulturalnego. Uważam,
że należy zadbać o to, aby jego braki
nie były przeszkodą w rozwoju na-
szych pociech, a to można uczynić
przez biblioteki i szkoły. Muszą więc
istnieć instytucje zarażające kulturą
lub uzależniające od niej.

Rola bibliotekarki w tym temacie jest
ogromna. Zdarzają się u nas historie
gdzie dziecko przyszło do biblioteki po
prostu „się wygadać” bo rodzice nie

mogli poświęcić mu w domu wystar-
czającego czasu i uwagi. Bibliotekar-
ka jest często jedyną osobą, która ma
czas i cierpliwość, żeby zwrócić uwa-
gę na problemy jakie przeżywa dziec-
ko, ale przede wszystkim na pasje
dziecka i wspólnie z nim popracować
nad ich rozwojem, zainspirować do
realizacji marzeń. Bez względu na to,
czy jest to fascynacja teatrem, śpie-
wem, literaturą, czy też recytowaniem
wierszy. Takiemu dziecku można
wskazać książki lub w obecnej, cyfro-
wej rzeczywistości - portale interneto-
we, które pozwolą mu się odnaleźć
i   osiągnąć więcej. Bardzo często to
biblioteki pełnią funkcję miejsca
awansu społecznego, zwłaszcza, że
dwie trzecie bibliotek publicznych
w  Polsce znajduje się na wsi lub ma-
łych miasteczkach. Jest to rola na
pewno nie do przecenienia.

REFLEKSJA KOŃCOWA

Rodzimy się jako analfabeci i nie po-
trzebujemy kultury. Dopiero w proce-
sie wychowania nabywamy uza-
leżnienia od kultury, a przynajmniej
powinniśmy. Inną sprawą natomiast
jest atmosfera wokół czytania. Ale jest
światełko w tunelu, biblioteki zaczyna-
ją zyskiwać na atrakcyjności, dzięki
inwestycjom samorządów, ale także
programom takim, jak Biblioteka+ Mi-
nisterstwa Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego oraz Instytutu Książki lub
Programowi Rozwoju Bibliotek. Nie
bez znaczenia jest też położenie bi-
blioteki i jej standard np. w Skandyna-
wii biblioteka jest w centrum miasta
i   bardzo często usytuowana w najbar-
dziej okazałym budynku.

Urszula Wróblewska
Kierownik Miejsko-Gminnej Biblioteki

Publicznej w Glinojecku

OOdd lleewweejj:: UUrrss zzuu llaa WWrróóbb lleewwsskkaa ,, EEwwaa CCzzuubbaakk ,, PPaattrryycc jjaa KKrruu ss zzeewwsskkaa
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G A L A D I S C O P O L O

W przedostatni piątek sierpnia w na-
szym mieście odbyła się długo wy-
czekiwana przez mieszkańców Gala
Disco Polo, podczas której na scenie
zaprezentowało się siedem zespo-
łów, wykonujących muzykę z nurtu
skocznej i tanecznej. Organizatorem
wydarzenia była firma Imprezy Dłu-
gołęka, która zajmuje się tego typu
cyklicznymi przedsięwzięciami od
początku sezonu.

Zebranych widzów przywitał zespół
Team z Pułtuska, a tuż po nim za-
prezentował się Power Play, czyl i trio
z Zamościa, które wykonało kilka
swoich największych hitów oraz po-
rwało do tańca zgromadzoną na
glinojeckim stadionie publiczność.

Tuż po nich przyszedł czas na Zeno-
na Martyniuka i zespół Akcent, który
od lat utrzymuje się w czołówce sce-
ny disco polo. Niewątpl iwie był to
niekwestionowany król tego wyda-
rzenia, na występ którego od same-
go początku z niecierpl iwością ocze-
kiwali lokalni miłośnicy zabawy i mu-
zyki tanecznej.

Kolejnymi wykonawcami byli: Pu-
dzian Band, Soleo, Danielo i Focus.
Koncert trwał do późnych godzin
nocnych i bawiło się na nim rekordo-
wo pod względem frekwencji około
2-3 tysięcy osób z terenu naszej
gminy oraz przyjezdnych gości.

M.Ż.

Na zakończenie sezonu sekcji te-
atralnej w M-GOK dwadzieścia
dwoje młodych aktorów z prowadzo-
nej przez Małgorzatę Żdanowską
Grupy Teatralnej „Na OpAk” zapre-
zentowało zgromadzonej na widowni
publiczności przedstawienie pt. „Kla-
syka dla Smyka”.

Złożona z ośmiu scen inscenizacja
była swobodną interpretacją wierszy
klasyków literatury dziecięcej m. in.
Jana Brzechwy, Marii Konopnickiej
i   Jul iana Tuwima.

Wystąpili:

Zuzanna Zmysłowska, Damian
Góźdź, Wiktoria Małecka, Jul ia Go-
dlewska, Jul ia Wasilewska, Alicja
Wróblewska, Kinga Lubińska, Liwia

Wasilewska, Jul ia Zmysłowska, Pa-
trycja Przybysz, Amelia Szymańska,
Aleksandra Żdanowska, Jul ia Le-
wandowska, Sandra Przybyszewska,
Maja Kiełkiewicz, Oliwia Jasińska,
Wiktoria Wiśniewska, Weronika Be-
tlewicz, Jakub Łasiński, Fabian Dą-
browski, Piotr Dębski, Zuzanna
Borek.

Reżyseria: Małgorzata Żdanowska

Oświetlenie i efekty specjalne:
Piotr Bielski

Udźwiękowienie: Krystian Błaszkowski

Zdjęcia: Adam Błaszkowski

Źródło: M-GOK

„Klasyka dla Smyka”
W piątek 28 sierpnia w Miejsko-
Gminnym Ośrodku Kultury w Glino-
jecku odbyło się spotkanie konsulta-
cyjne zorganizowane przez Sto-
warzyszenie Społecznej Samopo-
mocy - Lokalna Grupa Działania
w  Ciechanowie mające na celu za-
chęcenie społeczności do składania
propozycji odnośnie rozwoju naszej
gminy, dzielenia się pomysłami do-
tyczącymi jej wyglądu i funkcjonal-
ności, a docelowo współtworzenia
nowego dokumentu programowego -
Lokalna Strategia Rozwoju na lata
201 4-2020.

Udział w nim wzięl i: Andrzej Długo-
łęcki - prezes honorowy, a zarazem
przewodniczący Rady LGD, Przemy-
sław Iwański - z-ca burmistrza Glino-
jecka, Łukasz Kowalski - przedsta-
wiciel Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa oraz Łukasz
Kapczyński - członek Rady LGD,
a  także przedstawiciele instytucji,
przedsiębiorcy oraz mieszkańcy Gli-
nojecka i okolic.

Podczas ożywionej dyskusji powsta-
ło kilka projektów, z których więk-
szość dotyczyła zagospodarowania
rzeki Wkry, w tym przygotowania
nadrzecznej bazy rekreacyjnej. Ze-
brani zgłosil i również postulaty doty-
czące ścieżek rowerowych, uni-
wersytetu I I I wieku, programu posze-
rzającego świadomość ekologiczną
wśród mieszkańców, modernizacji
różnego rodzaju obiektów oraz utwo-
rzenia siłowni na powietrzu. O tym,
które z tych pomysłów trafią do Lo-
kalnej Strategii Rozwoju będzie
można mówić po jej opracowaniu.

Konsultacje w Glinojecku otworzyły
cykl trzynastu spotkań, które będą
odbywać się w każdej z gmin poło-
żonych w obszarze działania SSS
LGD. Są to gminy: Strzegowo, Bie-
żuń, Szreńsk, Radzanów, Wiśniewo,
Lipowiec Kościelny, Żuromin, Sie-
miątkowo, Lutocin, Lubowidz, Kucz-
bork - Osada i Lidzbark.

Red

I Ty możesz decydować
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Rozmowa z Łukaszem Kapczyńskim
– radnym powiatowym na lata 2014-
2018, członkiem zarządu powiatu,
kierownikiem wydziału rolnictwa, śro-
dowiska i działań antykryzysowych
Starostwa Powiatowego w Ciechano-
wie. Nasz rozmówca jest absolwen-
tem prawa i administracji Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego, ukończył
również studia podyplomowe na kie-
runku bezpieczeństwo i higiena pracy
oraz od wielu lat zawodowo związany
jest z samorządem.

Czym zajmujesz się w Radzie Po-
wiatu i w Starostwie Powiatowym
w Ciechanowie ?

Łukasz Kapczyński: Przede
wszystkim reprezentuję naszą gminę
w Radzie Powiatu, gdzie staram się
jak najlepiej dbać o interesy jej
mieszkańców. Jednocześnie człon-
kowie Rady Powiatu wybrali mnie do
Zarządu, na którego czele stoi staro-
sta. Jako wyzwanie i zaszczyt traktuję
możliwość bycia pierwszym w historii
samorządu powiatowego po reformie
członkiem Zarządu Powiatu z gminy
Glinojeck. Ponadto koordynuję pracę
wydziału rolnictwa, środowiska i dzia-
łań antykryzysowych starostwa. Za-
kres pracy tego wydziału jest bardzo
szeroki, począwszy od ochrony przy-
rody i środowiska, przez regulację
stosunków wodnych, wydawaniem
kart wędkarskich, rejestrację stowa-
rzyszeń, do działań związanych
z  przeciwdziałaniem kryzysowi
i   utrzymaniem bezpieczeństwa na te-
renie powiatu ciechanowskiego.

W latach 2006-201 0 piastowałeś
funkcję radnego gminy Glinojeck.
Jak w  twojej ocenie od tamtego
czasu zmieniło się nasze miasto
i   cała gmina?

Łukasz Kapczyński: Glinojeck to
moje miasto rodzinne i jestem z nim
związany bardzo emocjonalnie. Czę-
sto żartuję, że gdyby nie Warszawa
to Glinojeck byłby stol icą Polski.
Zmiany można rozpatrywać na wielu
płaszczyznach i w wielu obszarach.
Na terenie niemal całej gminy mamy
niezłe drogi, gmina jest zwodociągo-
wana i skanalizowana, posiadamy
obiekty sportowe. Wykorzystal iśmy
skutecznie środki unijne z poprzed-
niego okresu programowania. Oczy-
wiście zawsze znajdą się takie
elementy, które można byłoby po-
prawić. Myślę, że warto pomyśleć
o  ścieżkach rowerowych, które łą-
czyłyby twardą infrastrukturę z ak-

tywnością i sportem, a na terenie na-
szej gminy są ku warunki oraz chętni
do korzystania z tej formy rozrywki.

W zeszłorocznych wyborach do
Rady Powiatu otrzymałeś duże po-
parcie społeczeństwa. W jaki spo-
sób Twoja działalność w powiecie
może przyczynić się do rozwoju
miasta i glinojeckiej gminy?

Łukasz Kapczyński: Duże poparcie
daje ogromny zastrzyk do aktywno-
ści. Dziękuję wszystkim, którzy wzięli
udział w wyborach oraz za każdy
głos oddany na mnie. Rada Powiatu
ma do realizacji określone przepisami
prawa zadania. Wiele działań podej-
mowanych przez ten organ wiąże się
ze ścisłą współpracą. Trzeba łączyć,
a nie dzielić. Współpraca jest po-
trzebna wewnątrz rady, ale także na
zewnątrz, poprzez współpracę z sa-
morządami czy organizacjami poza-
rządowymi, stowarzyszeniami itp.
Tylko dzięki współpracy można zre-
alizować konkretne działania takie jak
gminne ćwiczenia służb, inspekcji
i   straży zorganizowane w Glinojecku,
czy inwestycja kanalizacji deszczowej
oraz chodnika przy ulicy Wojska Pol-
skiego w Glinojecku. Zarząd Powiatu,
którego jestem członkiem, wsparł fi-
nansowo oraz objął patronatem ho-
norowym Gminny Turniej Sołectw
oraz Folknockę. W planach mamy
przebudowę drogi w kierunku Starego
Garwarza wraz z budową ścieżki ro-
werowej i chodnika.

Bierzesz udział w wielu inicjaty-
wach społeczno-kulturalnych.
Wspierasz organizacje pożytku pu-
blicznego nie tylko z racji urzędu,
ale zupełnie prywatnie, grasz w lo-
kalnym Teatrze Amatorskim, widać
cię na zawodach sportowych, po-
święcasz temu wszystkiemu wiele
czasu i uwagi. Skąd w tobie tyle za-
pału, nowych pomysłów, energii?

Łukasz Kapczyński: Przede
wszystkim lubię ludzi. Lubię z nimi
przebywać, rozmawiać, czerpać
energię, słuchać różnych pomysłów,
a realizując różne przedsięwzięcia
człowiek się rozwija. Po drugie -
uważam, że nie ma rzeczy niemożli-
wych. Trzeba tylko znaleźć sposób
na ich realizację. Teatr daje możli-
wości wcielania się w różne role, ale
także pozwala spojrzeć na wiele
spraw z boku, z dystansem na co-
dzienność. Zawsze byłem związany
z kulturą i sportem. Sport zaszczepia
dyscyplinę i zorganizowanie. Dobra
kondycja fizyczna wpływa na spokój
psychiczny i stąd zapał oraz energia
do realizacji działań.

Rozmawiała Małgorzata Żdanowska

Lubię ludzi
Rozmowa o pasjach, codzienności
i planach na przyszłość ze zwy-
ciężczynią tegorocznego konkursu
ENGLISH SONG, przyszłoroczną
maturzystką - Kają Klimkiewicz.

Od kiedy interesujesz się muzyką?

Kaja Klimkiewicz: Muzyką interesuję
się odkąd pamiętam. Tak naprawdę
to chyba od czasów przedszkolnych,
kiedy to ujawniły się moje pierwsze
uzdolnienia w tym kierunku. Później
rodzice zapisali mnie do szkoły mu-
zycznej, gdzie mogłam się rozwijać
i   tak trafiłam na scenę.

Czy śpiewasz wyłącznie hobbi-
stycznie, czy również pracujesz gło-
sem zawodowo?

Kaja Klimkiewicz: W obecnej chwil i
udało mi się znaleźć pracę w tym
zawodzie. Od niedawna współpracu-
ję z agencją artystyczną PRO-MUZ
Tadeusza Stępniewskiego, a oprócz
tego biorę udział w koncertach cha-
rytatywnych. Ostatnio w Mławie.

Niedawno brałaś udział w konkur-
sie piosenki angielskiej, na któ-
rym zdobyłaś pierwszą nagrodę.
Czy to było dla ciebie pierwsze te-
go typu przedsięwzięcie?

Kaja Klimkiewicz: Przygodę z kon-
kursami rozpoczęłam od glinojeckie-
go Rechotu, na którym zajmowałam
kilkukrotnie pierwsze miejsca. Póź-
niej stwierdziłam, że nie będę starto-
wać i choć może to dziwnie zabrzmi
– dam szansę innym. W tym roku
postanowiłam jednak wrócić do kon-
kursów, więc pojechałam na jeden
z  ogólnopolskich, gdzie otrzymałam
wyróżnienie, potem wzięłam udział
w ogólnopolskim konkursie piosenki
francuskiej i na nim zajęłam II miej-
sce, a na ENGLISH SONG w Cie-
chanowie - pierwsze.

Czy będąc laureatką tylu wyróżnień
swoje plany zawodowe ściśle wią-
żesz z muzyką?

Kaja Klimkiewicz: Raczej nie.
Szczerze mówiąc interesuję się psy-
chologią, którą chcę studiować, więc
to z nią wiążę swoje poważne plany
na życie.

Co skłoniło cię do wyboru psy-
chologii, jako kierunku studiów?

Kaja Klimkiewicz: Zawsze się tą
dziedziną wiedzy interesowałam.
W  tej chwil i na rynku pracy należy

być bardzo elastycznym i nie wolno
zamykać się tylko w jednym zawo-
dzie, a psychologia daje możliwość
dość niekłopotl iwego przekwalifiko-
wania się.

Czym jeszcze oprócz muzyki się
interesujesz?

Kaja Klimkiewicz: Jest tego dużo. . .
Interesuję się głównie motocyklami,
a co za tym idzie większość życia
mogłabym spędzać w garażu dłu-
biąc w silniku. Obecnie jeżdżę Hon-
dą CBR. Drugim moim
zainteresowaniem są konie. Jeź-
dziectwo uprawiam od ponad sze-
ściu lat i na ich przestrzeni brałam
udział w wielu zawodach jeździec-
kich m. in. w Poczerninie. Od nie-
dawna pracuję również z młodymi
końmi w stadninie w Sarbiewie. Moja
praca polega przede wszystkim na
ich układaniu. Uczymy je chodzenia
pod siodłem, w bryczce oraz wielu
innych rzeczy. Generalnie wakacje
mam bardzo pracowite i w rodzin-
nym domu bywam przeciętnie raz na
dwa tygodnie.

Z tego co mówisz można w sto-
sunku do ciebie śmiało użyć
określenia „kobieta renesansu”.

Kaja Klimkiewicz: Coś w tym jest.
(śmiech)

Czy te dość ekstremalne, jak na gli-
nojeckie warunki hobby spowodo-
wane jest u ciebie potrzebą ciągłego
utrzymywania wysokiego poziomu
adrenaliny we krwi, chęcią przygód,
czy czymś zupełnie innym?

Kaja Klimkiewicz: W naszym spo-
łeczeństwie przyjęło się, że kobieta
nie powinna zajmować się takimi
rzeczami jak perkusja, czy motocy-
kle, bo to działka mężczyzn. Uwa-
żam, że zainteresowania nie mają
płci i każdy ma prawo budować swo-
je pasje, a przez nie rozwijać same-
go siebie. Ja to robię. Ich mnogość
spowodowana jest pewnie tym, że
nie potrafię długo usiedzieć w jed-
nym miejscu, nie lubię bezczynności
i stagnacji. Cały czas muszę coś ro-
bić, więc jeśl i mam okazję do spo-
żytkowania skumulowanego we mnie
nadmiaru energii w jakiś pożyteczny
sposób to bez wahania podejmuję
takie działanie.

Rozmawiała Małgorzata Żdanowska
*wywiad nieautoryzowany

Kobieta
Renesansu
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Ledwie umilkły echa ostatniego
dzwonka w szkole, a już trzeba się
było szykować do wyjazdu na kolo-
nie do Zakopanego. W tym roku
z  kolonii letnich organizowanych
przez ŚOW „PROMYK” skorzystało
dwadzieścia siedmioro dzieci. Kiedy
dzieci wypoczywały w górach, na
świetl icy trwały intensywne prace re-
montowe. W efekcie zwiększyła się
powierzchnia wykorzystywana do
prowadzenia zajęć. Ponieważ prace
remontowe prowadzone były w od-
powiednim tempie udało nam się za-
kończyć remont do powrotu dzieci
z  kolonii. Przez cały okres wakacji
dzieci mogły korzystać z oferty świe-
tlicy a, działo się w tym okresie wiele:

- dzień morski – dzieci mogły zapo-
znać się z tajemnicami dna morza,

- dzień włoski – poznanie tradycji,
kultury włoskiej, dzień zakończył się
wyprawą na pizzę,

-dzień w kosmosie – dzieci mogły
zapoznać się z Układem Słonecz-
nym, podróżowały też w przestrzeni
kosmicznej skonstruowaną przez
pracowników świetl icy rakietą,

- wycieczki rowerowe – zwiedzanie
okolic Glinojecka,

- zajęcia kulinarne – czyli coś sma-
kowitego dla podniebienia,

- zajęcia plastyczne, gry i zabawy.

Za chwilę rozlegnie się pierwszy
dzwonek w nowym roku szkolnym.
Wakacje szybko minęły, ale wspo-
mnienia będą zapewne towarzyszyły
do następnego lata.

Leszek Wróblewski

Wakacje z „PROMYKIEM” Z WIZYTĄ U RADZIWIŁŁÓW

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
w  ramach projektu „Wakacje w mie-
ście” w dniu 20.07.201 5 roku zorga-
nizował wycieczkę do Nieborowa
i   Arkadii, w której udział wzięło 38
osób wraz z opiekunem.

Wycieczka z powodu anomalii pogo-
dowych, jakie miały miejsce w ostat-
ni weekend w ostatniej chwil i zmienić
musiała swój program. Ostatecznie
uczestnicy wyjazdu zwiedzil i pałac
w  Nieborowie, a po obiedzie udali się
do Niepokalanowa, gdzie podziwial i
bazyl ikę oraz obejrzel i Misterium
Męki Pańskiej, Panoramę Tysiąclecia
oraz otwarte muzea.

W dobrych humorach, przy sprzyja-
jących warunkach atmosferycznych
wycieczkowicze ku uciesze najmłod-
szych zakończyli wyjazd w płońskim
McDonaldzie.

Uczestnikami wycieczki były dzieci,
młodzież i dorośl i, a rozpiętość wie-
ku oscylowała między 4 a 76 rokiem
życia.

Wszystkim wycieczkowiczom ser-
decznie dziękujemy za miłe towarzy-
stwo i wyrozumiałość.

Małgorzata Iwańska

Pierwsze spotkanie w czwartek 17 września o godzinie 17.00.
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„Mazowiecka Akademia Seniora”

Seniorze bądź bezpieczny jako
uczestnik ruchu drogowego i nie daj
się oszukać- pod takim hasłem od-
było się spotkanie z seniorami
z  Ościsłowa w gm. Glinojeck. Inicja-
torem spotkania policjantów z senio-
rami był Lider Mazowieckiej
Akademii Seniora, a także radny po-
wiatu ciechanowskiego Łukasz Kap-
czyński. Spotkanie odbyło się
w  remizie strażackiej dzięki uprzej-
mości pani sołtys Bożenie Banasiak.

Głównym celem spotkania było
uświadomienie osób starszych
i   przekazanie im wiedzy na temat
zagrożeń, jakie mogą spotkać ich w
codziennym życiu, w tym związanych
z oszustwami metodą „na wnuczka,

krewnego czy administratora”. Omó-
wiono podstawowe zasady i przepisy
dotyczące pieszego w ruchu drogo-
wym. Seniorzy zostal i uświadomieni
jak ważną rolę w bezpieczeństwie
odgrywają odblaski oraz jak one
działają. Seniorzy miel i również
możliwość poznać swojego dzielni-
cowego, który był obecny podczas
spotkania. Była to doskonała okazja
do osobistego poznania z policjan-
tem pierwszego kontaktu. Spotkanie
to przebiegło w miłej, przyjaznej at-
mosferze, oraz pozostawiło w świa-
domości seniorów wiedzę dotyczącą
podstawowych zasad bezpieczeń-
stwa.

sierż. szt. Jolanta Bym
Źródło: KPP w Ciechanowie

Na łonie przyrody
9 lipca br. Klub Seniora z Glino-
jecka wybrał się na piknik do
pięknego zakątka naszej gminy,
mieszczącego się w Strzeszewie.
Gościliśmy u państwa Bołtuć w ich
gospodarstwie agroturystycznym
„Folwark Żabowo”.

Czekały na nas same atrakcje –
altana umiejscowiona przy dość
obszernym stawie przewidziana dla
wczasowiczów i gości przyby-
wających na jednodniowy pobyt.
Chętni do żeglowania miel i do swojej
dyspozycji łódkę, natomiast węd-
karze doskonałe miejsce do połowu
przy akompaniamencie rechotu żab.

Gospodarstwo otoczone jest różnymi
gatunkami drzew, a po jego środku
rośnie piękny, świerkowy lasek. Na
terenie folwarku nawet najmłodsi nie
będą miel i okazji do nudy, ponieważ
znajduje się tam plac zabaw,
wyposażony we wszystkie nie-
zbędne urządzenia, mające za za-
danie umil ić dzieciom pobyt. Na

wczasowiczów czekają pokoje cztero-
osobowe z pełnym wyposażeniem
i  wszystkimi wygodami: aneks kuchen-
ny, łazienka, telewizor, Internet. Tym
wszystkim, którzy uwielbiają błogą
ciszę i spokój oraz wypoczynek na
łonie natury zdecydowanie polecam
to miejsce i zachęcam do pobytu.

Klubowicze bawil i się tam wspaniale.
Były śpiewy, tańce i opowiadanie
dowcipów. Na rozgrzanym do
czerwoności gril lu smażyliśmy
kiełbaski i inne rarytasy. Nieodłą-
czną atrakcją kulinarną były pomi-
dory i ogórki prosto z krzaczka
podarowane nam przez gospodarzy.
A że bawil iśmy się wesoło dokładnie
widać na załączonym zdjęciu.

W bieżącym roku planujemy jeszcze
jedno spotkanie w tym uroczym
zakątku, a za gościnę serdecznie
dziękujemy gospodarzom.

Barbara Gajewska

Fot. Henryk Cichocki

W Zajeździe "TUR"

W dniu 1 8.08.201 5r. Klub Seniora
z  Glinojecka wyjechał na Piknik do
Zajazdu “Tur” w Niestumiu. Właści-
ciele Zajazdu czekali na nas z suto
zastawionym potrawami z gril la sto-
łem. Były kiełbaski, kaszanka, kar-
kówka, chleb ze smalcem, ogórki
małosolne, napoje, kawa i herbata.

Ucztowaliśmy w altanie usytuowanej
w parku, porośniętym pięknymi sta-
rodrzewami, którymi których delikat-
ny szum, jak balsam działał kojąco
na kazdego z nas. W Zajeździe
można było zwiedzać mini ZOO

a  niektórzy seniorzy wrócil i do “prze-
szłości”, zwiedzając posiadłość
bryczką zaprzęgniętą w dwa konie,
którą powoził przystojny woźnica.

Właściciele Zajazdu “TUR” nasz po-
byt uprzyjemnil i muzyką. Były tańca
i   śpiew, spacery po parku oraz po-
dziwianie przyrody. Byliśmy bardzo
zadowoleni, aż żal było wyjeżdzać.

Za gościnę właścicielom Zajazdu
“TUR” bardzo dziękujemy.

Barbara Gajewska
Fot. Henryk Cichocki

Dwór w Sulerzyżu prawdopodobnie
wzniesiony został dla rodziny Kani-
gowskich. Jego okres powstania
mieści się w granicach około 1 780-
1 830. W 1 945 roku Wanda Kanigow-
ska dokonała parcelacji dóbr między
23 rolników. Dwór został przezna-
czony na szkołę podstawową. Szko-
ła ta funkcjonowała do 1 972 roku.
Następnie znajdowała się tam świe-
tl ica, w której urządzane były potań-
cówki oraz prowadzona była
działalność klubowo-kulturalna. Po
1 974 roku budynek został opuszczo-
ny i zdewastowany przez okoliczną
ludność. W 1 976 roku naczelnik gmi-
ny Glinojeck nakazał rozebrać dwór
i   sprzedać ozdobne piece. Jednak
dzięki interwencji WKZ w Ciechano-
wie obiekt pozostawiono. Od 1 979
roku prace przy nim podjął dyrektor
PGR w Księżnym Dworze – Kazi-
mierz Pąk. Kilka lat później, jeszcze
przed ukończeniem prac w dworze
został on podpalony. Dopiero pod
koniec lat 80 ubiegłego wieku obecni
właściciele dworku poprowadzil i dal-
sze działania remontowe i konser-
wacyjne.

Dwór parterowy wybudowany został
na planie prostokąta. Jest drewniany
o konstrukcji zrębowej i oszalowany.
Wnętrze budynku stanowi sień ze
schodami prowadzącymi na podda-
sze , salon i kuchnia z dużym trzo-
nem kuchennym. Budynek ten
zlokalizowany jest między dwoma
stawami. Na południowym wscho-
dzie znajduje się obszar dawnego
folwarku, na którym można wyróżnić
murowany magazyn i spichlerz. Na
zachód i południe występują pozo-
stałości parku krajobrazowego ogro-
dzonego drewnianym płotem.

Znajdujący się w Sulerzyżu dawny
budynek dworski wraz z parkiem jest
własnością prywatną. Obiekt ten jest
zadbany, w dobrym stanie. Do bu-
dynku prowadzi droga. Drzewostan
parku liczący około 90 lat, pomimo
dewastacji przedstawia dużą wartość
przyrodniczą w krajobrazie natural-
nym. Stanowi on również cenną
oprawę dla zabytkowego budynku
dawnego dworu.

Aneta Licnerska
zdjęcia pochodzą ze zbiorów

Anny Pośpiech

Klasycystyczna perła gminy
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O puchar burmistrza

Na początku sierpnia w Glinojecku
odbył się Turniej Tenisa Ziemnego
o  Puchar Burmistrza Miasta i Gminy
Glinojeck, w którym udział wzięło
kilkanaście pasjonatów tenisa ziem-
nego w trzech kategoriach: męż-
czyzn, kobiet oraz dzieci.

W kategorii mężczyzn na podium
stanęli : I miejsce - Tadeusz Lubiń-
ski, I I miejsce - Przemysław Stolarski
i I I I miejsce - Marcin Orłowski.
Wśród kobiet zwyciężczynią turnieju
została Justyna Szymańska, I I miej-
sce zajęła Eliza Sałkowska, a I I I
miejsce - Marcelina Wiśniewska.
W  kategorii dziecięcej najlepszy oka-
zał się Mikołaj Wiśniewski, który za-
jął I   miejsce na podium.

Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz
puchary z rąk burmistrza Glinojecka
- Waldemara Godlewskiego.

M.Ż.

Turniej siatkówki

W dniu 29 sierpnia na hali sportowej
w Glinojecku odbył się Turniej Siat-
kówki, który w bardzo aktywny spo-
sób zakończył tegoroczne wakacje.
Wzięło w nim udział pięć drużyn

mieszanych. Pierwsze miejsce zajęl i
przedstawiciele Banku Spółdzielcze-
go, drugie - gracze z Płaciszewa,
a  trzecie - drużyna Kaktusa.

M.Ż.

1 0 tysięcy kroków, czyl i około 5 km
należałoby pokonywać każdego
dnia, by długo cieszyć się zdrowiem,
wspaniałą sylwetką, świetnym sa-
mopoczuciem i coraz lepszą formą.

Liczba ta nie wydaje się być trudną
do osiągnięcia , ponieważ ciągle
chodzimy – do pracy, do szkoły,
w  domu, do sklepu, czy na spotka-
nia. W rzeczywistości nie wygląda to
tak różowo. Większość z nas nie po-
konuje nawet 5.000 kroków dziennie,
czyl i połowy tego dystansu. Dotyczy
to głównie osób pracujących w biu-
rach, przed komputerami lub za kie-
rownicą samochodu. Jak alarmują
specjal iści rekordziści robią nawet
mniej niż 1 000 kroków dziennie.

By zakwalifikować się do grupy prze-
ciętnej aktywności fizycznej należy
wykonywać około 5-7 tysięcy kroków
każdego dnia. Osoby pokonujące

więcej niż 7,5 tysiąca są już przypo-
rządkowywane do grupy aktywnych
fizycznie, natomiast te które na swo-
ich krokomierzach zarejestrują l iczbę
powyżej 1 0 tysięcy są uznawane za
prawdziwych sportowców.

Marsze nie tylko przygotowują do
biegania, zapobiegając niejako póź-
niejszym, ewentualnym kontuzjom,
ale również są bardzo pomocne w
spalaniu nadprogramowych kalorii.
Szacuje się, że przy pokonywaniu
każdego dnia dystansu około 5 km
w  ciągu tygodnia spalić można na-
wet około 3000 kalorii.

A to wszystko mimochodem, bez do-
datkowych opłat, katowania się na
siłowni, czy radykalnych zmian w ży-
wieniu. Wystarczy włożyć wygodne
buty i wybrać się na dłuższy niż
zwykle spacer, czego Państwu i so-
bie najserdeczniej życzę.

M.Ż.

5 km dla zdrowia
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Fo l k n o ck a
W dniu 1 4 sierpnia po raz pierwszy
w Glinojecku odbyła się Folknocka,
nad którą patronat honorowy obję-
ło Starostwo Powiatowe w Ciecha-
nowie oraz Burmistrz Miasta  i   Gmi-
ny Glinojeck.

Zgromadzonych pod sceną widzów
przywitała Orkiestra Dęta OSP, łą-
cząca muzyków z Glinojecka oraz
Strzegowa, a tuż po niej nastąpił wy-
stęp Szkolnego Zespołu Ludowego
„Krajkowiacy”, który zaprezentował
się w tradycyjnych tańcach ludowych
m.in. kujawiaku, polce, polonezie,
oberku i wielu innych.

Po młodzieży z Krajkowa na scenę
zawitał Zespół Folklorystyczny

„Kurpianka” z Kadzidła, który przed-
stawił zgromadzonym program arty-
styczny pt. „Wesele kurpiowskie”.

Gwiazdą wieczoru był natomiast
olsztyński zespół folkowy „Tuhaj-bej”,
posiadający w swym dorobku twór-
czość z pogranicza rocka oraz naro-
dowej muzyki ukraińskiej.

Występy muzyczne uświetnił swym
ogniowo-pirotechnicznym pokazem
Teatr Ognia „Widmo”.

Zwieńczeniem wydarzenia był trwa-
jący do późnych godzin nocnych pro-
gram artystyczny „Biesiada bez
granic” w wykonaniu artystów
z  Agencji Artystycznej „Pro – Muz”.
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