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DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI 201 5

1 1 listopada br. w  sali widowiskowej M-GOK uczniowie z  glinojeckiego gimnazjum oraz
liceum przedstawili licznie zgromadzonej publiczności uroczysty program artystyczny,
poświęcony odzyskaniu przez Polskę niepodległości w  1 91 8 roku.

Więcej na str.   3

XV FINAŁ SZLACHETNEJ PACZKI
Uśmiechy na twarzy, iskierki w  oczach, podskoki, tańce radości, wzruszenie, zasko-
czenie, łzy szczęścia i  brak tchu z  emocji. To nie relacja z  finału jakiegoś talent show,
a  z  finału XV edycji Szlachetnej Paczki. To wszystko przeżyli po raz drugi mieszkań-
cy naszej gminy oraz wolontariusze podczas dostarczania paczek. Magia przekazy-
wania dobra dotknęła również niektórych darczyńców, którzy zdecydowali osobiście
ucze-stniczyć w  przekazywaniu paczek.

Można powiedzieć śmiało, że Święta zaczęły się już w  weekend 1 2-1 3 grud-
nia, bo właśnie wtedy, każdy kto był związany ze Szlachetną Paczką na pewno
je poczuł. W  te właśnie dni sala widowiskowa naszego domu kultury przeobra-
ziła się w  magazyn paczek, które darczyńcy dla rodzin z  gminy Glinojeck przy-
wozil i już od 8 grudnia. Dla wszystkich 20 rodzin, które zakwalifikowały się
w  tym roku do projektu, udało się zorganizować pomoc.

Czytaj na stronie 2

Poświęcenie nowego wozu
strażackiego dla OSP

w  Glinojecku
W  sobotę 21 listopada 201 5r. odbyła się
uroczystość poświęcenia i  przekazania
nowego średniego wozu ratowniczo-ga-
śniczego z  napędem 4x4 dla Ochotniczej
Straży Pożarnej w  Glinojecku.

Uroczystość rozpoczęła się od złoże-
nia meldunku przez dowódcę uroczy-
stości druha Dariusza Lewandowskiego
Komendantowi Powiatowemu PSP
w  Ciechanowie st. bryg. Arkadiuszowi
Muszyńskiemu.

Czytaj na str.   3

Tuż przed Bożym Narodzeniem dzieci i   wychowawcy z  Placówki Wsparcia Dzien-
nego “Promyk” wraz z  zaprzyjaźnionymi ze świetlicą nauczycielami, seniorami,
przedstawicielami instytucji oraz osobami prywatnymi zaprezentowali glinojeccza-
nom jasełka pt.” Brama do nieba jest ciasna”.

Więcej na str.   5

Jas e łka wed ług PROMYKA



2 Wieści Glinojeckalistopad - grudzień

Uśmiechy na twarzy, iskierki w  oczach,
podskoki, tańce radości, wzruszenie, za-
skoczenie, łzy szczęścia i  brak tchu
z  emocji. To nie relacja z  finału jakiegoś
talent show, a  z  finału XV edycji Szla-
chetnej Paczki.

To wszystko przeżyli po raz drugi miesz-
kańcy naszej gminy oraz wolontariusze
podczas dostarczania paczek. Magia
przekazywania dobra dotknęła również
niektórych darczyńców, którzy zdecydo-
wali osobiście uczestniczyć w  przekazy-
waniu paczek. Można powiedzieć
śmiało, że Święta zaczęły się już
w  weekend 1 2-1 3 grudnia, bo właśnie
wtedy, każdy kto był związany ze Szla-
chetną Paczką na pewno je poczuł. W  te
właśnie dni sala widowiskowa naszego
domu kultury przeobraziła się w  maga-
zyn paczek, które darczyńcy dla rodzin
z  gminy Glinojeck przywozili już od 8
grudnia. Dla wszystkich 20 rodzin, które
zakwalifikowały się w  tym roku do pro-
jektu, udało się zorganizować pomoc.
W  wielu przypadkach darczyńcy przygo-
towali paczki, które przerosły oczekiwa-
nia rodzin i  wolontariuszy.

Ciężko wszystkim podziękować z  osob-
na (niektórzy też wolą pozostać anoni-
mowi), ale warto wymienić kilka instytucji

XV FINAŁ SZLACHETNEJ PACZKI

lokalnych, grup społecznych, firm i  osób
prywatnych, które podjęły wyzwanie:
Urząd Miasta i  Gminy Glinojeck, Radni
Miasta i  Gminy Glinojeck, Liceum Ogól-
nokształcące w  Glinojecku, Przedszkole
Niepubliczne Akademia Małego Smerfa
w  Glinojecku, Miejsko – Gminny Dom
Kultury, Zespół Szkół Ogólnokształcą-
cych w  Ościsłowie, Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej, Grupa
Motocyklowa Freewind Glinojeck, Adam
Nowakowski - Wapnopol).

Podziękowania należą się również salonom
kosmetycznym w  Glinojecku. Salony te za-
fundowały metamorfozy włosów i  paznokci
dla kilku pań biorących udział w  projekcie.

Dziękujemy również Klubowi Seniora
i  Związkowi Emerytów i  Rencistów zawypiek
ciast, którymi częstowaliśmy darczyńców.

Na koniec nie można zapomnieć oczy-
wiście o  podziękowaniach dla wolonta-
riuszy i  l idera rejonu – Wojtka Bruździń-
skiego, bo to właśnie dzięki tym 1 6
wspaniałym osobom te wszystkie cu-
downe emocje, o  których pisałam na
początku, miały szanse zaistnieć w  na-
szej gminie.

Aneta Betlewicz
specjalista d.s.   promocji

Opłatek w  Malużynie
W  sobotę, 1 9 grudnia, w  kościele para-
fialnym w  Malużynie odbyły się Adwen-
towe Zamyślenia Strażackie. Obejmo-
wały one mszę świętą, koncelebrowaną
przez gminnego kapelana strażaków,
proboszcza malużynskiej parafii –
ks.   Krzysztofa Kozłowskiego i  probosz-
cza parafii w  Tłuchowie, diecezjalnego
kapelana Straży Pożarnej – ks.   Andrze-
ja Zakrzewskiego oraz spotkanie opłat-
kowe, w  którym udział wzięły jednostki

strażackie wraz z  pocztami sztandaro-
wymi z  OSP Młock, OSP Glinojeck,
OSP Ościsłowo, a  także delegacja
z  KPPSP w  Ciechanowie, zastęp z  Szyjk
i  gospodarze z  OSP Malużyn. W  nabo-
żeństwie uczestniczyli także przedstawi-
ciele UMiG w  Glinojecku oraz kilku
radnych. Za oprawę muzyczną odpo-
wiadał zespół z  Baboszewa.

Red
fot. L.Nowakowski

Trzy sesje Rady Miejskiej
W  listopadzie i  grudniu odbyły się łącz-
nie trzy sesje Rady Miejskiej, podczas
których radni podjęli uchwały  m.in.
w  sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju
Gminy Miejsko-Wiejskiej Glinojeck do
roku 2030, będącej dokumentem okre-
ślającym cele i  główne kierunki długo-
terminowego rozwoju gminy, a  także
określającym najważniejsze działania
i  priorytety gminnego samorządu.

Obradowano również nad przyjęciem
Gminnego Programu Profilaktyki
i   Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych oraz Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na rok
201 6, jak i   Planu Gospodarki Nisko-
emisyjnej dla Gminy Glinojeck, a  tak-
że podjęto uchwały w  sprawie konty-
nuacji członkostwa Gminy Glinojeck
w  Stowarzyszeniu Społecznej Samo-
pomocy - Lokalna Grupa Działania
w  okresie programowania 201 4-2020
oraz w  sprawie wysokości i   zasad
otrzymywania diet dla sołtysów z  te-
renu Gminy Glinojeck. Zajmowano
się również ustaleniem wysokości po-
datków i   opłaty targowej oraz cen
skupu żyta.

Na posiedzeniu radni upoważnil i bur-
mistrza do złożenia wniosku o  dofi-
nansowanie w  ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i   Środo-

wisko, w  którym ujęte zostały zagad-
nienia związane z  adaptacją do
zmian klimatu oraz budowę kanali-
zacji w  Ościsłowie i   oczyszczalni
ścieków w  Starym Garwarzu. Koszt
tej inwestycji szacowany jest na pra-
wie 8,5  mln   zł, z  czego wkład wła-
sny gminy wyniesie 1 5%.

Podjęto również uchwałę w  sprawie
wyrażenia zgody na odpłatne udo-
stępnienie na rzecz woj. mazowiec-
kiego części komunalnych nieru-
chomości gruntowych w  Kondrajcu
Szlacheckim i   Dukcie z  przeznacze-
niem na realizację projektu pod na-
zwą: „Internet dla Mazowsza”. Na
podstawie tej uchwały województwo
dzierżawić będzie gminne grunty do
2035 roku za roczną odpłatnością
1 98zł za grunty w  Kondrajcu i   1 23zł
za część działki położoną w  Dukcie.

W  związku z  rezygnacją sołtysa Wólki
Garwarskiej Andrzeja Kwiatkowskiego
z  piastowanej funkcji, podjęto uchwałę
zarządzającą przeprowadzenie wybo-
rów uzupełniających na to stanowisko,
które odbyć się powinny w  terminie do
5 marca 201 6r.

Więcej na temat podjętych uchwał
przeczytać można na stronie inter-
netowej: www.glinojeck.bipgmina.pl

Małgorzata Żdanowska
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Poświęcenie nowego wozu
strażackiego dla OSP w  Glinojecku

W  sobotę 21 listopada 201 5r. odbyła się
uroczystość poświęcenia i  przekazania
nowego średniego wozu ratowniczo-ga-
śniczego z  napędem 4x4 dla Ochotni-
czej Straży Pożarnej w  Glinojecku.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia
meldunku przez dowódcę uroczystości
druha Dariusza Lewandowskiego Komen-
dantowi Powiatowemu PSP w  Ciechano-
wie st. bryg. Arkadiuszowi Muszyńskiemu.

Następnie zabrał głos z-ca Burmistrza
Miasta i  Gminy Glinojeck Przemysław
Iwański, który powitał zaproszonych go-
ści w  osobach: Sławomira Morawskiego
– prezesa Zarządu Oddziału Powiatowe-
go Związku Ochotniczych Straży Pożar-
nych RP w  Ciechanowie, starosty
ciechanowskiego; Arkadiusza Muszyń-
skiego – komendanta Powiatowego Pań-
stwowej Straży Pożarnej w  Ciechanowie,
Zbigniewa Andres – z-cę komendanta
Powiatowego Policji w  Ciechanowie,
Wiesława Olszewskiego – kierownika
Posterunku Policji w  Glinojecku, Krzysz-
tofa Kozłowskiego - proboszcza parafii
w  Malużynie, Adama Staniszewskiego -
proboszcza glinojeckiej parafii, Łukasza
Kapczyńskiego – radnego powiatowego,
radnych Rady Miejskiej w  Glinojecku
wraz z  jej przewodniczącym – Grzego-
rzem Sikorskim oraz druhów z  wszyst-
kich jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych Gminy Glinojeck.

Następnie Przemysław Iwański przedsta-
wił koszt zakupu pojazdu i  źródła jego fi-
nansowania: samochód został zakupiony
w  201 5 r. w  przedsiębiorstwie specjali-
stycznym „BOCAR” Sp. z  o.o.   z  siedzibą
w  miejscowości Korwinów, koszt samo-
chodu to 675 000,00 złotych.

Środki przeznaczone na ten cel pocho-
dziły z  czterech źródeł: 1 48 500,00  zł

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowi-
ska i  Gospodarki Wodnej w  Warszawie;
1 50 000,00  zł Związek Ochotniczych
Straży Pożarnych RP w  Warszawie; 1 00
000,00  zł Komenda Główna PSP
w  Warszawie; 276 500,00  zł przezna-
czono z  budżetu Gminy Glinojeck.

W  dalszej części uroczystości odbyło się
poświęcenie pojazdu przez Kapelana
Gminnego Strażaków Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych z  terenu Miasta i  Gminy
Glinojeck – proboszcza Parafii Malużyn –
ks.  kanonika Krzysztofa Kozłowskiego
wraz z  proboszczem naszej parafii ks.   ka-
nonikiem Adamem Staniszewskim.

Następnie druh Lesław Nowakowski od-
czytał akt przekazania samochodu,
a  przecięcia symbolicznej wstęgi i  przeka-
zania kluczyków do samochodu dokonali
Sławomir Morawski i  Przemysław Iwański.

Po przekazaniu pojazdu głos zabrali:
starosta Powiatu Ciechanowskiego –
Sławomir Morawski oraz komendant
powiatowy PSP w  Ciechanowie – st.
bryg. Arkadiusz Muszyński, którzy
w  swoich wystąpieniach gratulowali za-
kupu nowego, dobrze wyposażonego
pojazdu, który znacząco wpłynie na
wzrost gotowości bojowej, a  tym samym
poprawi bezpieczeństwo mieszkańców
Miasta i  Gminy Glinojeck.

W  końcowym wystąpieniu głos zabrał
prezes OSP w  Glinojecku – Jan Ga-
domski, który podziękował za zakup sa-
mochodu. Ostatnim akcentem
uroczystości było wykonanie pamiątko-
wej fotografii uczestników uroczystości
na tle nowo zakupionego samochodu
oraz poczęstunek strażacki.

Anna Pośpiech
fot. Ola Żdanowska

DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI 2015

1 1 listopada br. w  sali widowiskowej M-
GOK uczniowie z  glinojeckiego gimna-
zjum oraz liceum przedstawili licznie
zgromadzonej publiczności uroczysty
program artystyczny, poświęcony odzy-
skaniu przez Polskę niepodległości
w  1 91 8 roku. Nad właściwym jego prze-
biegiem czuwali przedstawiciele kadry
pedagogicznej: Aldona Wiśniewska oraz

Sławomir Konstantynowicz. Tuż po wy-
stępie młodzieży na scenie zaprezento-
wała się glinojecko-strzegowska Orkie-
stra Dęta OSP pod kierownictwem
kapelmistrza Witolda Nowakowskiego,
która wykonała wiązankę pieśni patrio-
tycznych oraz kilka utworów z  gatunku
muzyki filmowej i  popularnej.

Źródło: M-GOK
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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
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Otwarte Drzwi do Kultury

W  poniedziałek, 7 grudnia 201 5 w  ramach kampanii społecznej Otwarte
Drzwi do Kultury organizowanej przez Fundację LEGALNA KULTURA przy
współpracy z  M-GOK odbyło się całodzienne, połączone z  projekcją trzech
filmów, spotkanie warsztatowe uczniów szkół z  terenu naszej gminy i   grona
pedagogicznego, które poprowadziły przedstawicielki fundacji.

Dzięki kampanii dzieci z  klas IV-VI szkół podstawowych mogły bezpłatnie
obejrzeć „Małego Księcia”, natomiast dla młodzieży z  gimnazjów i   l iceum
przewidziano projekcję filmu „Carte Blanche”. Tuż po warsztatach dla nauczy-
ciel i wyświetlono film pt. ”Chce się żyć”.

Warsztaty zaś dotyczyły przede wszystkim ochrony własności intelektualnej
i   prawa autorskiego. Prowadzone one były w  trzech blokach.

Źródło: M-GOK

MGOPS w  Glinojecku - ZAWSZE
POMOCNI

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w  Glinojecku został wyróż-
niony znakiem „Zawsze Pomocni”. Wy-
różnienie jest przyznawane  m.in. za
pracę socjalną za rzecz osób wyklu-
czonych społecznie.

21 listopada w  całej Polsce obchodzo-
ny był Dzień Pracownika Socjalnego.
To święto wszystkich osób, które dzia-
łają na rzecz pomocy innym.

Kilka dni później, czyli 25 listopada pod-
czas konferencji „Zmiany w  systemie po-
mocy społecznej na Mazowszu”, która
została zorganizowana w  ramach pod-
sumowania projektu systemowego „Ra-
zem dla Mazowsza – Edukacja w  dzia-
łaniu”, odbyło się uroczyste wręczenie
wyróżnień „Zawsze pomocni”. Jest to
nagroda przyznawana przez marszałka
województwa mazowieckiego dla jedno-
stek organizacyjnych pomocy społecznej
prowadzących działania na rzecz aktyw-
nej integracji.

Podczas tegorocznej konferencji pt.
"Zmiany w  systemie pomocy społecz-

nej na Mazowszu" zorganizowanej
przez Mazowieckie Centrum Polityki
Społecznej w  Warszawie Miejsko-
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w  Glinojecku został uhonorowany zna-
kiem "Zawsze pomocni".

Znak "Zawsze pomocni" został wypraco-
wany przez Mazowieckie Centrum Poli-
tyki Społecznej w  geście wyróżnienia
instytucji realizujących dobre praktyki ak-
tywnej integracji społeczności lokalnych
w  zakresie wspierania osób i  rodzin znaj-
dujących się w  trudnej sytuacji życiowej.
Wyróżnienie z  rąk Wojewody Mazowiec-
kiego - Jacka Kozłowskiego oraz Wice-
marszałka Województwa Mazowieckiego
- Krzysztofa Strzałkowskiego odebrała
Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w  Glinojecku – Pa-
ni Teresa Sosińska.

Otrzymane wyróżnienie oznacza, że
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej rozwija się w  dobrym kie-
runku, inwestując w  kadrę i   stale po-
szerzając ofertę pomocową. Mamy
ogromną satysfakcję, że marszałek
dostrzegł działania naszego Ośrodka.
Wyróżnienie to jest miłą niespodzian-
ką, zwłaszcza, że na 31 3 Ośrodków
Pomocy Społecznej działających na
terenie województwa mazowieckiego
wyróżnienie otrzymało 31 Ośrodków
w  tym 2 z  terenu powiatu ciechanow-
skiego w  tym Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w  Glinojecku.

Źródło: MGOPS

Jasełka według PROMYKA

Tuż przed Bożym Narodzeniem dzieci
i   wychowawcy z  Placówki Wsparcia
Dziennego “Promyk” wraz z  zaprzyjaź-
nionymi ze świetlicą nauczycielami, se-
niorami, przedstawicielami instytucji oraz
osobami prywatnymi zaprezentowali gli-
nojecczanom jasełka pt.” Brama do nie-
ba jest ciasna”, wprowadzając mie-
szkańców gminy w  prawdziwie świą-
teczny, pełen ciepła i  refleksji nad wła-
snym życiem, jego sensem, sprawami
w  ludzkim odczuciu ważnymi, a  nieistot-
nymi z  perspektywy wieczności, nastrój.

Aktorzy-amatorzy nad wyraz klarownie
przekazali widzom meritum Bożego Na-
rodzenia, łącząc w  dwóch aktach arche-
typy postaci biblijnych z  teraźniejszością
i  nowoczesnością zaznaczając, że waż-
niejsze od dóbr materialnych, czy za-
szczytów są: prawda, miłość, rodzina,
uczciwość i  szacunek dla drugiego czło-
wieka, bo kierowanie się w  życiu tymi
wartościami sprawi, że ciasna brama
niebios wcale nie będzie taka ciasna.

Red

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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S p o tkan i e w i g i l i j n e 2 0 1 5

W  poniedziałek, 21 grudnia w  M-GOK’u   bożonarodzeniowa atmosfera rozgo-
ściła się na dobre. Tego dnia dzieci i   młodzież wszystkich sekcji domu kultury
wraz z  dyrekcją, pracownikami i   instruktorami dziel iły się wspólnie chlebem,
brały udział w  świątecznych zabawach oraz tradycyjnie ulepiły ogromny, kolo-
rowy łańcuch, który kilka chwil później przystroił choinkę. Nie zabrakło kolęd
zaśpiewanych przez dzieci z  Wesołych Nutek oraz nastrojowego akompania-
mentu w  wykonaniu podopiecznych Ogniska Muzycznego.

Red
fot. Ola Żdanowska

Spotkanie z   l eśniczym

1 9 listopada 201 5 roku w  Miejsko-
Gminnej Bibliotece Publicznej w  Glino-
jecku odbyło się spotkanie poświęcone
pracy leśniczego. W  zajęciach udział
brała grupa dzieci z  klasy II Szkoły
Podstawowej w  Glinojecku wraz z  wy-
chowawcą grupy Bożeną Więckowską.
Gościem specjalnym był Gwidon Ząb-
czyk- leśniczy Leśnictwa Luszewo.

Pan leśniczy opowiedział o  zmianach
w  przyrodzie, jakie możemy zaobser-
wować wraz z  nadejściem zimy. Dzie-
ci dowiedziały się jak poszczególne
zwierzęta w  czasie jesieni przygoto-
wują się do zimy, które z  nich zapada-
ją w  sen zimowy oraz jakie zwierzęta

i   ptaki zamieszkują nasze okoliczne
lasy. Ponadto dzieci dowiedziały się
jak ważne jest dokarmianie ptaków
i  zwierząt aby te przetrwały zimę,
o  gromadzeniu zapasów na zimę dla
leśnych zwierząt, a  także o  pracy le-
śników: o  corocznym sprzątaniu bu-
dek lęgowych dla ptaków, o  zasadach
według których leśnicy realizują plan
gospodarki leśnej tj. powszechnej
ochrony lasów, trwałości utrzymania
lasów, ciągłości i   zrównoważonego
wykorzystania wszystkich funkcji lasu,
powiększania zasobów leśnych. Dzie-
ci słuchały tych opowieści z  zacieka-
wieniem, chętnie mówiły o  swoich
historiach i   zadawały pytania. Spotka-
nie upłynęło w  miłej atmosferze.

Na koniec zajęć dzieci nauczyły się
pozdrowienia, którym witają i   żegnają
się leśnicy, czyli "darzbór", a  potem
w  podziękowaniu za ogrom otrzyma-
nej wiedzy wręczyły leśniczemu laur-
kę z  podpisami całej grupy.

Źródło: MGBP

CECYLIADA 201 5

W  przededniu wspomnienia św.   Cecylii,
w  sobotę 21 listopada w  M-GOK-u  od-
były się XXII Spotkania z  Muzyką Reli-
gijną „Cecyliada 201 5”, w  których udział
wzięły cztery formacje muzyczne.

Liczną widownię przywitały „Wesołe
Nutki”, czyli podopieczni Magdaleny
Witkowskiej, instruktora sekcji wokal-
nej. Tuż po nich wystąpiła reprezenta-
cja szkoły podstawowej w  Glinojecku,
czyli „Rodzynki”, śpiewające pod bacz-
nym okiem Magdaleny Jędrzejewskiej.

Następnie na scenie zaprezentował się
żeńsko-męski chór z  Kościoła św.  Anny
ze Strzegowa, a  po nim utworzony spe-

cjalnie na tę okoliczność zespół mu-
zyczny, łączący kilku instrumentalistów
oraz dwie wokalistki, działających na co
dzień w  różnych projektach scenicznych.

W  trakcie koncertu miłym akcentem było
wystąpienie o.   Ashenafi - przybysza z  Etio-
pii, misjonarza ze zgromadzenia Misjona-
rzy Matki Bożej Pocieszenia, który szybko
zintegrował się z  lokalną społecznością,
skutecznie zachęcając zgromadzoną pu-
bliczność do śpiewu i  tańca na chwalę
Pana Boga, a  także zaangażowanie
ks.   proboszcza Adama Staniszewskiego,
który tego wieczoru rozdał dzieciom pa-
miątki w  postaci obrazków.

Źródło: M-GOK

Akcja poboru krwi
Dnia 1 7 listopada 201 5 r ze współpraca z  Regionalnym Centrum Krwiodawstwa
i  Krwiolecznictwa w  Warszawie oraz z  PCK Ciechanów i  LO im. St. Wł. Reymonta
w  Glinojecku odbyła się kolejna akcja poboru krwi. Możliwość oddania krwi miał
każdy kto ukończył 1 8 rok życia i  nie miał ku temu zdrowotnych przeciwskazań.
Punkt poboru był czynny w  godzinach 9.00 – 1 2.00. Za oddanie 450 mililitrów krwi
otrzymać można było 8 czekolad, batonik, soczek oraz dzień wolny od pracy.
W  tej akcji oddało krew 25 osób, to więcej niż w  poprzedniej akcji która miała
miejsce w  marcu. Panie pielęgniarki były bardzo miłe dbały, aby atmosfera była
przyjemna i  sprzyjała krwiodawstwu.

Sebastian Gosik

W  październiku w  naszej parafii prze-
żywaliśmy piękne chwile spotkania
z  Maryją w  czasie peregrynacji Kopii
Jasnogórskiego Obrazu MB Często-
chowskiej i   XV Dzień Papieski pod ha-
słem „Jan Paweł II – Patron Rodziny”,
który zawsze jest dziękczynieniem za
kanonizację Największego Polaka.

W  tym roku po raz kolejny uczniowie
Zespołu Szkół Ogólnokształcących im.
Żołnierzy AK w  Ościsłowie przygoto-
wani pod kierunkiem p. Bożeny Załuski
wzięli udział w  Ogólnopolskim Konkur-
sie Papieskim organizowanym przez
Instytut Papieża Jana Pawła II w  War-
szawie. Celem konkursu jest pogłębie-
nie zainteresowania uczniów osobą
i  nauczaniem Świętego Jana Pawła II.
Laureaci są nagradzani za subtelną
i  mądrą myśl, oryginalną formę, wrażli-
wość na problemy współczesności
i   autentyczne zaangażowanie.

Dwie uczennice naszej szkoły zakwalifi-
kowały się do ścisłego 20 - osobowego
grona laureatów X edycji tego konkursu ,
która obejmowała szkoły podstawowe,
gimnazja i  szkoły ponadgimnazjalne.
W  kategorii szkół podstawowych w  tym
roku nie udało się nam zakwalifikować
do grona laureatów, zaś w  kategorii gim-
nazjów dwie uczennice klasy III zajęły
miejsca na podium - I   miejsce zajęła
Paulina Łukasik, a  na III miejscu uplaso-
wała się Ilona Rudnicka.

W  sobotę 07.1 1 .201 5r. nasze laureatki
pod opieką dyrektora szkoły p. Marka
Marcinkowskiego wzięły udział w  uro-
czystości wręczenia nagród w  budynku
Instytutu w  Warszawie. Gala rozpoczę-
ła się Eucharystią w  dolnym kościele
Świątyni Bożej Opatrzności, którą od-
prawił ks.   prałat Aleksander Seniuk –
Wicedyrektor Instytutu i  delegat ds. kul-
tury Archidiecezji Warszawskiej.

Sobotnią uroczystość uświetnił występ
chrześcijańskiego zespołu La Pallotina,
którego liderem jest pallotyn, ks.   Andrzej
Daniewicz wraz z  towarzyszącą mu wo-
kalistką – Martyną Melosik. Jest on tak-
że twórcą repertuaru, wokalistą
i  gitarzystą zespołu. Rockowo-ballado-
wy zespół występujący na chrześcijań-
skich festiwalach i  innych imprezach
artystycznych jest nowatorską formą
ewangelizacji młodzieży. Laureaci i   wy-
różnieni oraz ich opiekunowie mieli rów-
nież okazję obejrzeć ekspozycję numi-
zmatyczno-medalierską autorstwa pra-
cownika Archiwum Instytutu pt. Święty
Jan Paweł II oraz wystawę fotograficz-
ną poświęconą ks.   J. Twardowskiemu
pt. Dom księdza Jana.

Serdeczne podziękowania należą się na-
szym uczennicom Ilonce i  Paulince za god-
ne reprezentowanie szkoły i  parafii oraz
Panu Dyrektorowi za opiekę nad laureat-
kami, natomiast przewodniczącej SU gim-
nazjum Angelice za obsługę fotograficzną.

Bożena Załuska
fot. Angelika Tryka

Ogólnopolski Konkurs Papieski 2015
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WYRÓŻNIENIE DLA
REYMONTOWCA

Rozmowa z  Adrianem Makowieckim –
uczniem II klasy Liceum Ogól-
nokształcącego im. Władysława Sta-
nisława Reymonta w  Glinojecku,
stypendystą Prezesa Rady Ministrów
w  roku szkolnym 2015/2016.

Stypendium premiera przyznawane
jest uczniom z  najwyższą średnią
w  szkole lub za wybitne osiągnięcia
w  danej dziedzinie wiedzy, w  której
nie mają sobie równych. Jaką śred-
nią możesz się pochwalić?

Adrian Makowiecki: Na koniec
ubiegłego roku szkolnego uzyska-
łem średnią 4,87. Oprócz tego by-
łem uczestnikiem drużyny, biorącej
udział w  Rejonowych Mistrzostwach
Pierwszej Pomocy PCK, w  których
zajęl iśmy drugie miejsce.

Tak wysoka średnia z  pewnością
wymaga wielu nakładów pracy, ambicji
i  samodyscypliny.

A.M.: Uczę się systematycznie, ale
staram się też znaleźć czas na swoje
hobby i  spotkania ze znajomymi. Od
początku miałem bardzo dobre wyniki
w  nauce i  wiele od siebie wymagałem.
Bodźcem dla mnie jest też fakt, że moja

siostra również bardzo dobrze się
uczyła i  dużo osiągnęła. Nauczyciele
także motywują mnie do dalszej pracy.

Które przedmioty w  szkole lubisz
bardziej, a  które mniej?

A.M.: Największą przyjemność spra-
wia mi nauka fizyki, matematyki, infor-
matyki, a  nieco mniej interesują mnie
przedmioty humanistyczne, chociaż
staram się, by moja wiedza w  tej dzie-
dzinie również była na w  miarę wyso-
kim poziomie.

Gdybyś mógł wybierać – jakiego
przedmiotu chciałbyś w  szkole mieć
jak najwięcej?

A.M.: Jak większość chciałbym mieć jak
najwięcej w-f (śmiech), a  w  dalszej ko-
lejności matematyki i  informatyki.

Jak rozumiem, swoją przyszłość
wiążesz z  przedmiotami ścisłymi.
Co zamierzasz studiować i   jaki
zawód uprawiać?

A.M.: To trudne pytania, nie potrafię
jednoznacznie na nie odpowiedzieć,
ponieważ nie sprecyzowałem do tej
pory swoich planów zawodowych,
ale na pewno będę się starał iść
w  stronę nauk ścisłych.

Czym się interesujesz poza nauką?

A.M.: Sportem i   informatyką. Chciał-
bym wystartować w  biegu na 1 0  km
i   już rozpocząłem przygotowania, by
móc podjąć to wyzwanie, a  oprócz
tego lubię siatkówkę. Jest ona moją
ulubioną grą drużynową.

Bardzo dziękuję za rozmowę i  życzę
dalszych sukcesów.

A.M.: Dziękuję.

Rozmawiała Małgorzata Żdanowska

KONKURS PLASTYCZNY
„MAGIA ŚWIĄT BOŻEGO

NARODZENIA”
ROZSTRZYGNIĘTY !

Do Miejsko-Gminnej Bibl ioteki Publicznej w  Glinojecku wpłynęło łącznie 99
prac (kategoria 5-7 lat – 72 prace; kategoria 8-9 lat – 1 9 prac, kategoria 1 0-1 3
lat – 8 prac) ze ZSO im. Żołnierzy Armii Krajowej w  Ościsłowie, Szkoły
Podstawowej im. Marii Konopnickiej w  Glinojecku, Gimnazjum im. Marka
Kotańskiego w  Glinojecku, Miejsko-Gminnego Przedszkola w  Glinojecku,
Szkoły Podstawowej w  Woli Młockiej oraz Fil i i w  Malużynie.

Celem konkursu było wspieranie rozwoju twórczości dzieci i   młodzieży,
utrwalenie ponadczasowych tradycji poprzez interpretacje plastycznych wy-
tworów dzieci i   młodzieży, możl iwość wyrażenia emocji związanych z  ocze-
kiwaniem na Świętego Mikołaja, przybl iżenie i   zainteresowanie dzieci
i   młodzieży tradycją związaną z  Bożym Narodzeniem, rozwijanie i   kształto-
wanie życiowej wyobraźni plastycznej.

Dnia 1 5.1 2.201 5r. w  siedzibie Miejsko-Gminnej Bibl ioteki Publicznej
w  Glinojecku odbyło się posiedzenie komisji konkursowej „Magia Świąt
Bożego Narodzenia”. Jury w  składzie:

Gabriela Boniewska- instruktor zajęć plastycznych w  M-GOK

Dorota Kraśniewska- wychowawca w  Placówce Wsparcia
Dziennego „PROMYK”

Urszula Wróblewska – kierownik MGBP w  Glinojecku

dokonało wyboru i   oceny prac konkursowych. Oto nasi laureaci:

Kategoria 5-7 lat

I   miejsce- Kamil Kamiński - S.P. w  Woli Młockiej

I I miejsce- Jakub Wino - S.P. w  Glinojecku

I I miejsce- Adam Jakubowski - ZSO w  Ościsłowie

I I I miejsce- Jakub Bandych - ZSO w  Ościsłowie

I I I miejsce – Jakub Liberadzki - S. P. w  Woli Młockiej

Wyróżnianie:

Jul ia Głowacka – S. P. w  Woli Młockiej Fil ia w  Malużynie

Otyl ia Gutkowska – Miejsko-Gminne Przedszkole w  Glinojecku

Jakub Kaniecki - ZSO w  Ościsłowie

Maja Kopecka - S. P. w  Woli Młockiej Fil ia w  Malużynie

Kategoria 8-9 lat

I   miejsce- Szymon Wróbel - S. P. w  Glinojecku

I I miejsce- Maria Sikorska - S. P. w  Glinojecku

I I I miejsce- Magdalena Laskowska - S. P. w  Glinojecku

Wyróżnienie:

Oliwia Kamińska – S. P. w  Woli Młockiej

Sara Pomaska – S. P. w  Woli Młockiej

Wiktoria Szczepańska – S. P. w  Glinojecku

Kategoria 1 0-1 3 lat

I   miejsce- Igor Ziółkowski – S. P. w  Glinojecku

Wyróżnienie:

Wiktoria Krysiewicz – S. P. w  Woli Młockiej

Adrian Sikorski - Gimnazjum w  Glinojecku

Wiktor Żochowski - ZSO w  Ościsłowie

Ze względu na małą ilość uczestników w  kategorii wiekowej 1 0-1 3 lat
postanowiono przyznać tylko jedną nagrodę główną i   3 wyróżnienia. Laureaci
konkursu otrzymają nagrody w  postaci gier planszowych, edukacyjnych,
audiobooków i   puzzl i. Wystawę pokonkursową można podziwiać w  Miejsko-
Gminnej Bibl iotece Publicznej w  Glinojecku. Gratulujemy Zwycięzcom!

Rozdanie nagród i   dyplomów odbędzie się po uzgodnieniu terminu ze
szkołami, dzieci zostaną powiadomieni przez pedagogów szkół.

Składamy serdeczne życzenia wszystkiego co najlepsze w  każdym dniu
Nowego Roku 201 6, mieszkańcom gminy.

Urszula Wróblewska – kierownik MGBP

Wizyta
w  SPZZOZ
w  Glinojecku

20.1 1 .201 5r. przedszkolaki z  naszego
przedszkola odwiedziły miejscowy
zakład opieki zdrowotnej, gdzie zapo-
znały się z  pracą pań pielęgniarek
i   lekarzy oraz poznały podstawowe
zasady udzielania pierwszej pomocy.

Agnieszka Stańczak
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Dzieciaki Brzechwiaki
Konkurs poezji Jana Brzechwy to
w  naszej szkole już tradycja. Organi-
zowany jest dla uczniów klas pierw-
szych. Kiedyś był to konkurs gminny,
na który przyjeżdżali uczniowie z  oko-
licznych szkół. Od kilku lat ma charak-
ter wewnątrzszkolny więc bawimy się
we własnym gronie. 25 listopada
o  swoich zdolnościach recytatorskich
przekonało nas 20 uczestników. Pię-
ciu uczniów z  każdej klasy przedsta-
wiło wybrane wiersze Jana Brzechwy
starając się zabawić widownię i   zado-
wolić jury, które oceniało znajomość
tekstu, poprawność wymowy, sposób
interpretacji i   ogólne wrażenie. Jurorzy
w  składzie: p.   J.Dobrzyńska, p.   A.Do-

łęgowska i  p.   B.Ciarcińska miało twar-
dy orzech do zgryzienia. Ostatecznie
przyznało dwie równorzędne nagrody
pierwsze – Amelia Mikołajczak z  klasy
I   c i   Zuzanna Wiśniewska z  klasy I   d.
Drugie miejsce zajął Mateusz Balicki
z  klasy I   b. Miejsce trzecie zajęły Julia
Banul z  klasy I   c i   Kasia Stańczak
z  klasy I   a. Wszyscy laureaci otrzymali
nagrody książkowe. Pozostali uczest-
nicy odebrali pamiątkowe dyplomy
i  plany lekcji, a  uczniowie klasy II
a  dedykowali im krótki występ wokalno
– taneczny. Konkurs, choć stresujący,
przebiegł w  miłej atmosferze. Za rok
spotkamy się znowu. Do zobaczenia.

Bożena Więckowska

Recytujemy... romantycznie
W  czwartek, 1 9.XI. odbyła się w  Powia-
towym Centrum Kultury - Kawiarni Arty-
stycznej kolejna edycja "Konkursu
Poezji Romantycznej". Uczestnicy kon-
kursu rywalizowali ze sobą w  kilku kate-
goriach: szkół podstawowych, gim-
nazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz
w  kategorii dorosłych. Poza recytacją
prezentowano się także w  formach te-
atralnych. Łącznie w  konkursie uczest-

niczyło kilkudziesięciu miłośników po-
ezji. Naszą szkołę reprezentowały: Zo-
fia Grochowiecka, Natalia Nebeluk oraz
Julia Ziółkowska. Wszystkie dziewczy-
ny spokojnie poradziły sobie z  tekstem,
a  zdaniem jury najlepiej z  nich zarecyto-
wała Zosia, której przyznano wyróżnie-
nie. Gratulujemy uczennicy klasy 3C
oraz pani polonistce, Beacie Małeckiej.

Źródło: www. gimglin.pl

Wycieczka do cukrowni
1 2 i   1 3 listopada uczniowie klas trze-
cich dzięki staraniom pani Bożeny Mi-
siurskiej miały wyjątkową okazję
zwiedzić miejscową cukrownię, naj-
większy w  tej branży zakład produk-
cyjny w  Polsce i   jeden z  największych
w  Europie. "Nasza" cukrownia, jak się
okazuje nie nazywa się, jak niegdyś,
Cukrownią Glinojeck, lecz jest firmą
działającą w  ramach spółek: Pfeifer &
Langen Polska S.A. i   Pfeifer & Lan-
gen Glinojeck S.A., w  ramach których
działają jeszcze 3 inne cukrownie.

Podczas wędrówki po hali produkcyj-
nej, laboratorium, centrach sterowania
zakładu oraz w  czasie autokarowego
spaceru po terenie wokół cukrowni
naszym przewodnikiem była pani He-
lena Stryjewska piastująca w  cukrow-
ni stanowisko automatyka.

Na początku zostaliśmy zapoznani
przez inspektora BHP, pana Wiesława
Kapczyńskiego, z  przepisami w  zakre-
sie bezpieczeństwa obowiązującymi
nas podczas poruszania się po terenie
zakładu pracy. Następnie pani Stry-
jewska bardzo szczegółowo zapozna-
ła nas z  procesem technologicznym
produkcji cukru. Dowiedzieliśmy się
również, że oprócz cukru zakład
w  Zygmuntowie produkuje szereg in-
nych "słodkich" artykułów, ale także
paszę dla zwierząt, a  nawet energię
elektryczną z  biogazu oraz węgla.

Serdecznie dziękujemy kierownictwu
Cukrowni za umożliwienie nam zwie-
dzenia zakładu, pani B. Misiurskiej
za zorganizowanie wycieczki oraz
pani H. Stryjewskiej za profesjonalne
sprawowanie funkcji przewodnika.

Źródło: www.gimglin.pl

Niezwykły koncert w  gimnazjum
Tak można nazwać dzisiejsze wyda-
rzenie mające miejsce w  czasie
czwartej  lekcji (dla połowy szkoły) i   po-
wtórzone w  czasie 5. godziny dla dru-
giej części gimnazjalnej społeczności.

Na nowoczesnym instrumencie klawi-
szowym, bezbłędnie emulującym for-
tepian, zagrał nam dziś kilka utworów
Fryderyka Chopina uczeń LO, nasz
absolwent, Mikołaj Wiśniewski. Wy-
stęp Mikołaja był urozmaicony krótką
prezentacją sylwetki kompozytora
przygotowaną przez panią Aldonę Wi-
śniewską wraz z  uczniami klasy 1 A
oraz prezentacją multimedialną miejsc
i  pamiątek związanych z  życiem wiel-
kiego twórcy.

Spore zdziwienie i   wręcz wielki za-
chwyt gimnazjal istów wywołała dru-
ga część koncertu, gdy Mikołaj
zaprezentował owoc swojej własnej
kompozycji. A  już "kapary" opadły
nam wszystkim, gdy dowiedziel iśmy
się, że otrzymał on od jednej z  ame-
rykańskich firm propozycję skompo-
nowania muzyki do komputerowej
gry strategicznej.

Miło było usłyszeć też kilka zdań
skromnego bohatera dzisiejszej uro-
czystości nawiązujących do jego
wielkiej pasji, jaką jest gra na instru-
mencie oraz komponowanie wła-
snych utworów muzycznych.

Źródło: www.gimglin.pl

Pasowanie na ucznia

30 października 201 5 r. odbyła się
w  naszej szkole uroczystość ślubowa-
nia klas pierwszych. Na początku od-
była się część artystyczna w  wyko-
naniu dzieci. Następnie uczniowie
złożyli uroczystą przysięgę przed
sztandarem szkoły. Ślubowali być pil-
nymi i   wzorowymi uczniami, dobrymi
kolegami, a  swoim zachowaniem i  na-
uką sprawić radość rodzicom i  nauczy-

cielom. Po złożeniu przysięgi pan dy-
rektor Krzysztof Turalski dokonał uro-
czystego pasowania każdego ucznia.
Na pamiątkę tego wydarzenia dzieci
otrzymały dyplomy i  upominki. Na uro-
czystość przybyło liczne grono rodzi-
ców dumnych ze swoich pociech.
Naszym pierwszakom życzymy wielu
sukcesów szkolnych.

Małgorzata Gadomska
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"Królewna Śnieżka i  siedmiu
krasnoludków”

W  dniu 23 listopada 201 5 r. w  przed-
szkolu miejskim odbyło się długo
oczekiwane przedstawienie pt. „Kró-
lewna Śnieżka i   siedmiu krasnolud-
ków”. Rodzice przedszkolaków z  Miej-
sko–Gminnego Przedszkola w  Glino-
jecku przygotowali dla swych pociech
oraz uczniów młodszych klas Szkoły
Podstawowej w  Glinojecku wspaniałą
ucztę duchową. Dzieci mogły na wła-
sne oczy zobaczyć Złą Królową pyta-
jącą się lusterka, kto jest najpięk-
niejszy na świecie. Miały okazję
poznać Krasnoludki , u   których za-
mieszkała Śnieżka. Mogły podziwiać
urodę Śnieżki i   martwić się razem
z  krasnoludkami o  jej zdrowie i   życie.
Na koniec przeżyły radość widząc
Śnieżkę w  objęciach księcia.

Wszystkich widzów i  małych i  dużych
zachwyciła świetna gra aktorów. Uwa-

gę przyciągnęły rekwizyty i  profesjonal-
ne stroje. Widać było, że rodzice coraz
lepiej czują się w  roli aktorów. Świetnie
pamiętamy bowiem wcześniejsze
przedstawienia chociażby „Rzepka” czy
występ z  okazji Świąt Bożego Naro-
dzenia. Serdecznie dziękujemy i  z  nie-
cierpliwością czekamy na kolejne
przedstawienie. Wszyscy aktorzy za-
służyli na gromkie brawa.

Wystąpil i: narrator – Aleksandra Ku-
bińska, Śnieżka – Anita Kowalewska,
Książę – Iwona Kowalska, Zła Królo-
wa – Agnieszka Jasińska, Myśliwy –
Anna Bakierzyńska, Niedźwiadek –
Iwona Pniewska, krasnoludki: Jolanta
Jasińska, Katarzyna Pawlak, Olga
Dymkowska, Wioletta Zdun, Dorota
Bakierzyńska, Elżbieta Kozłowska,
Edyta Hamer.

Katarzyna Pniewska

Witaj Święty Mikołaju!
04 grudnia 201 5 roku miejskie przedszkole odwiedził św.   Mikołaj razem z  po-
mocnikami Elfami. Długo oczekiwany gość wywołał uśmiech na twarzach
przedszkolaków. Św. Mikołaj został gorąco zaproszony przez dzieci do zabawy,
tańca i  śpiewu.

Miło spędzony czas uświetniły wspólne zdjęcia oraz prezenty zarówno dla
dzieci, naszej pani dyrektor i   nauczycielek. Dzieci również dla Mikołaja przygo-
towały własnoręcznie zrobione prezenty.

Przedszkolaki z  ogromną radością zaprosiły św.   Mikołaja za rok, obiecując, że
czekając na niego będą bardzo grzeczne!

Katarzyna Pniewska

Spotkanie z  Klubem Seniora
W  tym roku szkolnym rozpoczynamy
cykl wspólnych spotkań przedszkola-
ków i   członków Klubu Seniora dzia-
łającego przy Miejsko - Gminnym
Ośrodku Kultury w  Glinojecku. Są to
spotkania mające na celu wymianę
doświadczeń międzypokoleniowych.
Jest wspólna zabawa i   radość z  cza-
su spędzonego razem. Seniorzy

śpiewają piosenki z  lat swojej mło-
dości, zachęcają do tańców i   pląsów.

"Jesienna poleczka" stała się prze-
wodnią piosenką naszego spotkania.
Przedszkolaki były zachwycone!
W  miłej atmosferze pożegnaliśmy
seniorów i   obiecaliśmy jeszcze nie
jeden raz się z  nimi spotkać.

Katarzyna Pniewska
fot. Małgorzata Żdanowska

Betlejemskie Światełko Pokoju
Przed Świętami podlegające pod Samorząd instytucje odwiedzil i harcerze
z  ościsłowskiej drużyny harcerskiej „Płomyki nadziei”. Tradycyjnie dostarczyl i
oni Betlejemskie Światełko Pokoju, które do naszej gminy trafiło z  Warszawy.
Z  Polski przekazywane jest ono do Rosji, Litwy, Ukrainy i   Białorusi oraz
Niemiec i   Danii.

Źródło: UMiG
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Wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni do
występów dzieci przygotowanych dla
rodziców, którzy z  ogromnym wzrusze-
niem oglądają swoje pociechy wciela-
jące się w  różne postaci. Ale jak często
można oglądać teatrzyk rodziców i  na-
uczycieli przygotowany specjalnie dla
dzieci? Uczniowie ze Szkoły Podsta-
wowej w  Woli Młockiej mieli okazję po
raz kolejny obejrzeć przedstawienie,
w  którym grali ich rodzice i  nauczyciele
i  był to najlepszy prezent jaki mogli
otrzymać w  Mikołajki.

Uczniowie ze wszystkich klas obejrzeli
przedstawienie pt. „Grudniowy gość”
z  zapartym tchem i  z  niecierpliwością
oczekiwały kolejnych postaci, które po-
jawiały się na scenie. W  przedstawie-
niu można było obejrzeć brawurowe
role Skrzatów, Wróżek, Dzieci, Elfów,
no i  oczywiście Mikołaja. Każda z  po-
staci zagrana została wyjątkowo i  ory-
ginalnie. Doskonałą grę rodziców
i  nauczycieli uzupełniły fantastycznie
dobrane stroje.

Podczas występu z  widowni co chwilę
dobiegały okrzyki: To moja mama!

A  tam moja pani! Uczniowie byli za-
chwyceni i   w  podziękowaniu za tak
piękny występ nagrodzili ich występ
długimi i  głośnymi brawami.

Wysiłek wszystkich rodziców i  nauczy-
cieli biorących udział w  przedstawieniu
został dziś zrekompensowany uśmie-
chami dzieci i   fantastyczną atmosferą
jaka panowała na sali.

W  teatrzyku wystąpili: Anna Dąmbrow-
ska, Małgorzata Sobolewska, Agniesz-
ka Krupińska, Agnieszka Czaplicka,
Ewa Marchlewska, Ewa Sabalska, Ja-
dwiga Piechocińska, Renata Matu-
szewska, Milena Tobolska, Agnieszka
Łukasik, Agnieszka Głowacka, Julita
Włodkowska, Małgorzata Kleczyńska.

Teatrzyk nie był dziś jedyną atrakcją
przygotowaną dla dzieci. Do szkoły
przyjechał również Mikołaj, który bawił
się z  dziećmi podczas mikołajkowej
zabawy. Wiele radości dzieciom spra-
wiły prezenty, które otrzymały od Miko-
łaja w  asyście Skrzatów.

Nadesłane ze S.P. w  Woli Młockiej

Mikołajki

Opłaca się pomagać innym
W  całej Polsce 21 listopada obchodzo-
ny był Dzień Pracownika Socjalne-
go.To święto wszystkich osób, które
działają na rzecz pomocy innym i  wie-
dzą najlepiej, w  jaki sposób realizować
swoje zadania

Wszystkie te osoby łączy jeden cel – bez-
interesowna pomoc drugiemu człowiekowi.

Właśnie 21 listopada w  Dniu Pracow-
nika Socjalnego Pani Teresa Sosińska

oraz Pani Elżbieta Gołębiewska, które
są pracownikami Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w  Glino-
jecku otrzymały od Przewodniczącej
Zarządu Głównego Stowarzyszenia
MONAR, podziękowania za pełną
życzliwości i   zaangażowania współpra-
cę w  niesieniu pomocy podopiecznym
Domu Dla Osób Starszych Monar-Mar-
kot w  Dreglinie.

Źródło:MGOPS

Przedszkolne kolędowanie

Czas oczekiwania na Święta Bożego
Narodzenia w  Miejsko-Gminnym Przed-
szkolu zakończył się wspólnym kolędo-
waniem, które odbyło się 21   grudnia
201 5 roku w  Miejsko- Gminnym Ośrod-
ku Kultury w  Glinojecku.

Dzieci wraz z  przedstawicielami Klubu
Seniora i  Radą Rodzciów przygotowa-
ły przepiękne przedstawienia. Maluszki
wystawiły bożonarodzeniowe jasełka,
natomiast starszaki w  refleksyjny spo-
sób odniosły się do tradycji i   zwycza-
jów Świąt Bożego Narodzenia.

Wszyscy wspólnie kolędowali, dzielili
się opłatkiem, przeżywali razem pod-
niosłe chwile, które nie tylko utrwalą
dzieciom znajomość tradycji i   zwycza-
jów świątecznych, lecz również, co naj-
ważniejsze wzmocnią bliskie i  ser-
deczne relacje.

Niespodziankom nie było końca! Przed-
szkolaki odwiedził Święty Mikołaj razem
ze swoimi elfinkami i  śnieżynkami. Ob-
darował dzieci prezentami ufundowany-
mi przez Radę Rodziców Miejsko -
Gminnego Przedszkola w  Glinojecku.

Na uroczystość przybyli zaproszeni go-
ście  m.in.: zastępca burmistrza Pan
Przemysław Iwański, przewodniczący
Rady Miasta i  Gminy Pan Grzegorz Si-
korski, Pani Skarbnik Celina Czerska,
ksiądz proboszcz Adam Staniszewski,
dyrektorzy szkół z  terenu gminy, kie-
rownik Miejsko – Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w  Glinojecku pani Urszula
Wróblewska, pełnomocnik Pana Burmi-
strza do spraw narkomanii Pan Leszek
Wróblewski, najbliższe rodziny przed-
szkolaków, jak również pracownicy i  by-
łe pracownice Miejsko- Gminnego
Przedszkola w  Glinojecku.

Uroczystość rozpoczęła i  cały czas
wspierała Pani Dyrektor Grażyna Kon-
stantynowicz, która wszystkim zgroma-
dzonym złożyła życzenia:

„Wesołych Świąt, a  w  święta niech się
snuje kolęda i  gałązki świerkowe niech
nam pachną na zdrowie. Wesołych
Świąt! A  z  gwiazdką pod świeczek łuną
jasną życzmy sobie najwięcej – zwy-
kłego ludzkiego szczęścia”.

Agnieszka Stańczak
Katarzyna Frankowska
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Rozmowa z  Piotrem Kowalskim,
mieszkańcem Glinojecka, pasjona-
tem samochodów.

W  dzisiejszych czasach zatłoczone
samochodami wyprodukowanymi
w  japońskich lub niemieckich kon-
cernach ulice stały się codzienno-
ścią i   nie robią już na nikim
większego wrażenia. Co innego,
kiedy widzimy sędziwą lecz staran-
nie utrzymaną wołgę z  czasów,
które kojarzą nam się z  pustymi
półkami w  sklepach. Jedna z  nich
stała się pańską własnością. Skąd
pomysł do nabycia właśnie takie-
go auta ?

Piotr Kowalski: Odkąd tylko pamię-
tam, zawsze ciągnęło mnie do moto-
ryzacji. Niektórzy znajomi twierdzą ,
że bez spalin w  powietrzu zaczął-
bym się dusić. Na co dzień prowa-
dzę mały warsztat samochodowy
i   dlatego jestem na bieżąco z  moto-
ryzacją. Najczęściej naprawy są
dość proste i   nie wymagają większe-
go zaangażowania, w  związku
z  czym brakowało mi bardziej ambit-
nych wyzwań. Tym chyba można tłu-
maczyć moje hobby. Klasyczne auta

zawsze mnie interesowały. Jednym
z  powodów nabycia wołgi były jej
spore gabaryty. Chciałem pomieścić
w  niej całą moją rodzinę - żonę i   trzy
córki. Duży wpływ na podjęcie takiej
decyzji miała niewygórowana cena.
Moim zdaniem wołga urzeka swoją
elegancją . Na portalu aukcyjnym
znalazłem egzemplarz eksportowy
z  1 969 roku. Po rozmowie telefonicz-
nej pojechałem do Lublina i   tam ją
kupiłem. To ostatnia trzecia seria
Wołgi Gaz 21 , bo w  1 973 roku ru-
szyła produkcja Wołgi Gaz 24.

Przebieg renowacji wymaga z  pew-
nością wiele trudu.

P.K.: Zakupu dokonałem wiosną
201 2 roku. Prace ruszyły jesienią.
Porozkręcałem auto na części, nad-
wozie wysłałem do lakiernika. Ja
w  tym czasie zajmowałem się remon-
tem silnika i   układu napędowego. Je-
sienią 201 3 roku zacząłem pracę
nad montażem podzespołów i  wnę-
trza .Trwało to do wiosny 201 4 roku.
W  długi majowy weekend, po raz

pierwszy wyjechałem Wołgą w  pełnej
krasie. W  sumie było to 1 ,5 roku wy-
kradania rodzinie wspólnych chwil,
które spędzałem w  warsztacie. Warto
wspomnieć, że odbudowa pochłonęła
wielokrotność ceny zakupu.

Czy był to jedyny odnowiony przez
pana samochód?

P.K.: Porsche 944, motocykl WFM
z  1 963 roku, nieco później trabant
z  fabrycznym ogrzewaniem postojo-
wym. Obecnie oprócz wspomnianej
wołgi posiadam też toyotę suprę

NA RAT U N E K O D
Z A PO MN I E N I A

W  połowie grudnia odbył się
zorganizowany przez PSL Glinojeck
i  OSP Glinojeck Świąteczny Turniej
Siatkarski, w  którym udział wzięło osiem
drużyn z  terenu woj.mazowieckiego. Na
boisku zaprezentowali się przedstawiciele
miejscowości: Glinojeck, Lelice, Sta-
roźreby, Płaciszewo, Pułtusk, Strzegowo,
Sarbiewo oraz drużynaGminy Glinojeck.

Po emocjonujących rozgrywkach wy-
łoniono najlepszą trójkę, w  której I   miejsce
zajął Świt Staroźreby, II miejsce – Sa-
rbiewo, III miejsce – Volley Lelice. Drużyny
te otrzymały z  rąk Elżbiety Szymanik z-cy
dyrektora MJWPU w  Warszawie, Jana
Gadomskiego prezesa glinojeckiej Ocho-
tniczej Straży Pożarnej i  Marcina
Nowakowskiego członka PSL Glinojeck
puchary ufundowane przez radnego
powiatowego Łukasza Kapczyńskiego.

M.Ż.

Staroźreby
najlepsze

S p a r i n g
w   R a c i ą ż u

We wtorek 1 7 listopada klasa sportowa
(drużyna MKS Kryształ) rozegrała ha-
lowy mecz towarzyski ze swoimi rówie-
śnikami z  Błękitnych Raciąż. Nasi
zawodnicy okazali się wyjątkowo niego-
ścinni i   wysoko pokonali przyjezdnych
1 2 - 5. Spotkanie stało na wysokim po-
ziomie techniczno-taktycznym i  było
doskonałą okazją na sprawdzenie swo-
ich umiejętności przed zbliżającym się
Turniejem Mikołajkowym, który odbę-
dzie się 1 2 grudnia w  Ciechanowie.

Na zdjęciu górny rząd od lewej : Bruź-
dziński Bartek, Frączak Natan, Pionka
Karol, Wołowski Sebastian, Stadnik
Kacper, Boniewski Kamil. Dolny rząd:
Chmielewski Bartek, Mikołajewski Adaś,
Mrozowski Gabryś, Chłondzik Adam,
Wodzyński Wiktor.

Boniewski Kamil

z  1 990 roku. To trochę inne, ale też
ciekawe auto o  pojemności 3 l itrów
z  turbiną i   z  tylnym napędem, które
daje sporo przyjemności z  jazdy.
Między czasie zbudowałem też dwa
buggy. Pierwszy z  silnikiem 0,8 l itra
z  daewoo tico, a  drugi z  silnikiem
2,5-l itrową pojemnością v6 z  silni-
kiem od forda mondeo. To taki tro-
chę „księżycowy” pojazd o  masie
800 kilogramów i  mocy 1 70 KW.

Motoryzacja, to nie tylko prace
w  garażu. Rajdy, akcje charytatyw-
ne, spotkania motocyklowe z  pew-
nością nie są dla pana niczym
obcym?

P.K.: W  l ipcu 201 4 roku zostałem
zaproszony do udziału w  Rajdzie
Pojazdów Zabytkowych w  Ciechano-
wie. Moim pilotem była żona - Iwona
. Były to trzy dni udanej imprezy mi-
łośników dawnej motoryzacji. Latem
201 5 roku wystawiałem wołgę na
„We Love Cars” w  Ciechanowie.
Społeczność motocyklistów znana
jest również z  organizowania

i   uczestniczenia w  akcjach charyta-
tywnych, między innymi angażują się
w  pomoc chorym dzieciom, czy
w  zbiórki honorowego krwiodawstwa.
Z  okazji zakończenia sezonu moto-
cyklowego zaoferowałem swoje
uczestnictwo glinojeckiej grupie mo-
tocyklowej „Freewind”. Moim zamia-
rem było przewożenie osób, którym
miało sprawić to radość, a  głównym
celem – poprowadzenie motocykli-
stów urokliwymi trasami naszej gmi-
ny. Na tej imprezie byłem ze swoją
najstarszą, ośmioletnią córką Korne-
l ią, którą motocykle zachwyciły.

Czym dla pana jest jazdamotocyklem ?

P.K.: To nieopisane poczucie wolno-
ści, które każdy przeżywa inaczej. To
świetny sposób spędzania czasu,
a  przy okazji krzewienie kultury mo-
toryzacyjnej w  społeczeństwie. Li-
czę, że jeszcze kiedyś razem się
przejedziemy, a  może nawet uda się
przy okazji zrobić coś pożytecznego
dla potrzebujących.
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Jasełka według PROMYKA
(galeria)




