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„ŁYDYNIA 2015”

Dnia 28 maja 201 5 roku przy hali sportowej w Glinojecku
odbyły się powiatowo – gminne ćwiczenia obronne pod kryp-
tonimem „ŁYDYNIA 201 5”.

Więcej na str. 4

DZIEŃ STRAŻAKA

W tym roku uroczyste obchody Dnia Strażaka odbyły się 30
maja. Wzięły w nich udział: pododdziały z Glinojecka, Ości-
słowa, Malużyna, Szyjk oraz delegaci z OSP Strzegowo.

Więcej na str. 3

Dni Glinojecka 2015

Jak co roku, w ostatni weekend czerwca mieszkańcy naszego miasta hucznie obchodzil i Dni
Glinojecka, którego filarami programowymi były: Ogólnopolski Bieg Uliczny o  Puchar Burmi-
strza Miasta i Gminy Glinojeck, Turniej Sołectw oraz Festyn Wianki.

Więcej na str. 6

ABSOLUTORIUM
DLA BURMISTRZA
Podczas VI Sesji Rady Miej-

skiej Glinojecka, obradującej

25 czerwca radni przyjęl i łącz-

nie czternaście uchwał doty-

czących m. in. dokonania

zmiany Wieloletniej Prognozy

Finansowej Gminy Glinojeck,

zmian w Uchwale Budżetowej

na rok 201 5, przedłużenia

czasu obowiązywania dotych-

czasowych taryf zbiorowego

zaopatrzenia w  wodę i zbioro-

wego odprowadzania ścieków.

Więcej na str. 2

LATO CZEKA… Po sąsiedzku
W ostatni piątek czerwca
uczniowie w całej Polsce za-
kończyli rok 201 4/201 5 i ze
świadectwami w rękach udali
się na wyczekiwane, upragnio-
ne wakacje. W naszej gminie
funkcjonuje kilka instytucji wy-
chowaczo – edukacyjnych. Są
to przedszkola, szkoły podsta-
wowe, gimnazja oraz l iceum.
W tym numerze postanowil i-
śmy zamieścić relacje z uro-
czystego zakończenia roku
szkolnego z wybranych przez
nas trzech placówek.

Więcej na str. 5

W przedostatni czwartek czer-
wca nasza Redakcja zaproszo-
na została na piknik integracyj-
ny do siedziby MONAR-MAR-
KOT w Dreglinie. Ugoszczeni
zostaliśmy iście po staropolsku,
a spędzony w domowej, prze-
miłej atmosferze czas wspomi-
nać będziemy jeszcze bardzo
długo, po cichu licząc na kolej-
ne zaproszenia.

Więcej na str. 7

I MIEJSCE
DLA KAI

1 8 maja w sali widowiskowej

Powiatowego Centrum Kultury

i Sztuki odbyła się wspierana

przez ciechanowską English

School siódma edycja Powia-

towego Przeglądu Piosenki

Angielskiej ENGLISH SONG'

201 5, na którym przedstawi-

cielka naszej gminy – Kaja

Klimkiewicz wykonując utwór

pt. „Hallelujah” z repertuaru

Leonarda Cohena wyśpiewała

sobie I nagrodę w kategorii

szkół średnich.

Więcej na str. 9

Gminny Dzień Dziecka

W sobotę 30 maja, nieco wcześniej niż w kalendarzu, odbył
się Gminny Dzień Dziecka. Na najmłodszych czekały prze-
różne konkursy i zabawy, występy artystyczne dzieci z  sekcji
muzycznej, pokaz aikido, wręczenie nagród laureatom wiel-
kanocnego konkursu plastycznego oraz malowanie twarzy.

Więcej na str. 9
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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

Na podstawie piętnastoletnich badań i obser-
wacji rozwoju samorządów w Polsce redakcja
„Rzeczypospolitej” przy współpracy z Instytu-
tem Studiów Wschodnich podczas przebiegają-
cego pod hasłem: „Europa Regionów – nowe
otwarcie” Europejskiego Kongresu Samorzą-
dów w Krakowie wyróżniła najlepszych w skali
całego kraju samorządowców ćwierćwiecza.

Wśród kandydatów znaleźl i się wójtowie, burmi-
strzowie i prezydenci, którzy przez co najmniej 4
kadencje pełnil i swój urząd, a zarządzane przez
nich jednostki samorządu terytorialnego uzyskały
najlepsze wyniki ekonomiczne, oceniane na pod-
stawie danych Ministerstwa Finansów i Głównego
Urzędu Statystycznego oraz mogły pochwalić się
najlepszym wykorzystaniem środków z Unii Euro-
pejskiej.

Zaszczytny tytuł Lidera Samorządu 25-lecia w ka-
tegorii gminy miejskie i wiejsko-miejskie otrzymał
burmistrz naszego miasta - Waldemar Godlewski .

WALDEMAR GODLEWSKI LIDEREM
Ponadto wyróżnieni zostal i: Grzegorz Czapla –
wójt Ożarowic w kategorii gminy wiejskie, oraz To-
masz Malepszy prezydent Leszna w latach 1 998 –
201 4 w kategorii miasta na prawach powiatu.

Waldemarowi Godlewskiemu Dyplom Lidera Sa-
morządu 25-lecia wręczyli: redaktor naczelny
"Rzeczpospolitej" Bogusław Chrabota i prezes
Najwyższej Izby Kontrol i Krzysztof Kwiatkowski.

„Bardzo gorąco chciałbym podziękować organiza-
torom za to wspaniałe wyróżnienie. Traktuje to
wyróżnienie jako ocenę całego zespołu pracowni-
ków samorządowych, z którymi mam ogromną
przyjemność pracować” – tak skomentował otrzy-
manie dyplomu Waldemar Godlewski.

Uroczystą Galę „Lider Samorządu 25-lecia” popro-
wadzil i: Edyta Przybylska i Piotr Kraśko.

Małgorzata Żdanowska
fot. Cezary Rzemieniewski

ABSOLUTORIUM DLA BURMISTRZA
Podczas VI Sesji Rady Miejskiej Glinojecka, ob-
radującej 25 czerwca radni przyjęli łącznie czter-
naście uchwał dotyczących m.in. dokonania
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gmi-
ny Glinojeck, zmian w Uchwale Budżetowej na
rok 201 5, przedłużenia czasu obowiązywania do-
tychczasowych taryf zbiorowego zaopatrzenia
w  wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
oraz w sprawie powołania zespołu ds. zaopinio-
wania kandydatów na ławników. Jednak najważ-
niejszymi zadaniami przewidzianymi na to
posiedzenie było zatwierdzenie sprawozdania fi-
nansowego za 201 4 rok oraz udzielenie Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Glinojeck absolutorium
z  tytułu wykonania budżetu za rok ubiegły.

Na sesję przybyło trzynastu z piętnastu radnych, któ-
rzy przyjęl i zarówno porządek dzienny obrad, jak
i   protokoły z dwóch ostatnich posiedzeń Rady. Pierw-
sze pytanie pojawiło się tuż po odczytaniu sprawoz-
dania z działalności międzysesyjnej burmistrza.
Dotyczyło ono zmian w zarządzaniu halą sportową,
która od 1 sierpnia podlegać będzie dyrektorowi gim-
nazjum. Taka decyzja wiązała się z l ikwidacją kilku
stanowisk pracy. Radny Marek Hammer zapytał ilu
pracowników w związku z tym zostało zwolnionych.
Waldemar Godlewski odpowiedział, że trzy sprzą-
taczki i kierownik obiektu, a decyzję swoją umotywo-
wał względami oszczędności. Kolejne pytanie
dotyczyło ilości zasiedlenia mieszkań socjalnych
w  Kondrajcu Pańskim, na które odpowiedź brzmia-
ła, że na chwilę obecną 6 z 21 lokali zostało już za-
mieszkanych.

Radni jednogłośnie przyjęl i przedstawione przez
skarbnik Gminy - Celinę Czerską sprawozdanie fi-
nansowe oraz udziel i l i po przeanalizowaniu pozy-
tywnych opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
oraz Komisji Rewizyjnej absolutorium burmistrzo-
wi z tytułu wykonania budżetu za 201 4 rok.

I tak jak wśród radnych najmniejszych wątpl iwości
nie budziło udzielenie absolutorium, tak nad dzia-
łalnością Komisji Rewizyjnej rozgorzała ostra dys-
kusja, sięgająca swym początkiem marcowej Sesji
Nadzwyczajnej, kiedy to podjęto uchwałę w spra-
wie przekazania wojewodzie mazowieckiemu od-
powiedzi na zawiadomienie o wszczęciu postę-
powania nadzorczego w sprawie nieważności
uchwał dotyczących powołania Komisji Rewizyj-
nej. Procedurę postępowania uruchomiła część
radnych, którzy w lutym tego roku zwrócil i się do
wojewody z prośbą o jego wszczęcie zarzucając
podjętym w tej kwestii uchwałom niezgodność

  obowiązującą ustawą. Z ustaleń wynika, że do fi-
nału tejże sprawy jest ciągle daleko, jednak nie-
którzy radni w tej kwestii już wydali osąd, nie
czekając na jednoznaczne ustosunkowanie się w
tej sprawie organów wyższych. Według mecenasa
Roberta Roguskiego Komisja działa zgodnie
z  prawem i do ogłoszenia wyroku sądu może peł-
nić swoje funkcje, tak jak dotychczas to robiła.
Kiedy zostaną wydane stosowne oświadczenia
sądu i wojewody, jeszcze nie wiadomo.

Po zakończeniu owego dyskursu Rada zajęła się
pozostałymi projektami uchwał. Wszystkie przewi-
dziane na to posiedzenie zostały przyjęte jedno-
głośnie. Radni zatwierdzil i zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy i w Uchwale Budże-
towej oraz przyjęl i sprawozdania finansowe SPZ-
ZOZ-u , MOPS-u, Gminnej Komisji Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych Miasta i   Gminy oraz
z realizacji Programu Współpracy Miasta i Gminy
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi pod-
miotami prowadzącymi działalność pożytku pu-
bl icznego. Wszystkie one dotyczyły zeszłego roku.

Podjęto także uchwałę w sprawie przedłużenia
o  rok (od 1 czerwca 201 5 do 31 maja 201 6) obo-
wiązywania dotychczasowych taryf zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków na terenie gminy. Za pobraną wodę bę-
dziemy płacić tak jak do tej pory odpowiednio za
1   m sześcienny: 2,96 zł + VAT z gospodarstw do-
mowych i 3,82 zł + VAT dla pozostałych odbior-
ców, gdzie w obu przypadkach stała opłata
abonamentowa za licznik będzie wynosić 3,38zł
+VAT za miesiąc. Natomiast 1 m sześcienny od-
prowadzanych ścieków kosztował będzie 5zł+VAT
dla gospodarstw domowych i 7,97zł+VAT dla po-
zostałych odbiorców. Stała pozostanie również
opłata za przyłączenie do urządzeń wodno-kana-
l izacyjnych, będących w posiadania ZGK Sp. z  o.o.
w Glinojecku i wynosić ona będzie jak dotychczas
1 36,63zł + podatek VAT.

Z ważniejszych uchwał podjęto jeszcze cztery.
Odnosiły się one do miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego obszarów i działek le-
żących w obrębie gminy. Dokumentacja tych
uchwał pozostawała chyba jednak nie do końca
dla radnych jasna, gdyż kuriozalnym wydaje się
pytanie zadane przed podjęciem jednej z nich.
Radny zapytał, czy na wymienionych numerycznie
i lokalizacyjnie przez przedstawiciela UMiG dział-
kach nie powstaną tzw. „kurniki”. W dokumentacji

projektu uchwał jasno ujęte było możliwe przezna-
czenie wymienionych gruntów. Wynika z nich jed-
noznacznie, że na przykład na obszarze wielkości
około 6 ha, położnym w Kondrajcu Szlacheckim
dopuszcza się możliwość obiektów gospodarczych
związanych z chowem i hodowlą (możliwość pro-
dukcji zwierzęcej powyżej 40 DJP) i produkcją rol-
ną. Co prawda jest to jedno z ewentualności
zagospodarowania tych terenów, ale po ostatnich
protestach mieszkańców Kondrajca może budzić
zrozumiałe ich obawy.

W wolnych wnioskach padło m. in. pytanie do bur-
mistrza odnośnie uruchomienia strzeżonego ką-
piel iska przy ul. Nadrzecznej. Waldemar
Godlewski odpowiedział, że nie przewiduje utwo-
rzenia takiego kąpiel iska ze względu na duże ry-
zyko zamknięcia go przez SANEPID, jak to już
bywało w przeszłości. Zatrudnieni ratownicy, po-
mimo zamknięcia kąpiel iska przez stację sanitar-
no-epidemiologiczną zatrudnieni byl i na cały
sezon, co generowało niepotrzebne, niczym nie-
uzasadnione koszty. Obiecał jednocześnie, że po-
stara się by linia brzegowa w miejscu kąpiel iska
zwyczajowego została uporządkowana i przygoto-
wana na przybycie amatorów kąpiel i rzecznych.

Małgorzata Żdanowska

Dyżur dziennikarski

Informujemy, że w każdą środę w godzinach

8.00 – 1 2.00 w Urzędzie Miasta i Gminy

w  Glinojecku odbywa się dyżur redaktor

naczelnej „Wieści Glinojecka”.
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W tym roku uroczyste obchody Dnia
Strażaka odbyły się 30 maja. Wzięły
w nich udział: pododdziały z Glinojec-
ka, Ościsłowa, Malużyna, Szyjk oraz
delegaci z OSP Strzegowo. Uroczysto-
ści zainaugurowała msza święta w gli-
nojeckim kościele parafialnym, konce-
lebrowana przez proboszcza parafii -
ks. kan. Adama Staniszewskiego wraz
z ks. kan. Krzysztofem Kozłowskim,
proboszczem parafii w  Malużynie, a  za-
razem gminnym kapelanem strażaków.
Po zakończeniu nabożeństwa, przy
asyście orkiestry dętej, nastąpił prze-
marsz zastępów strażackich na plac
przy strażnicy OSP Glinojeck, gdzie
nastąpiło nadanie nowego sztandaru
dla jednostki OSP Glinojeck.

Obchody rozpoczął burmistrz Glino-
jecka - Waldemar Godlewski, który
w  swoim przemówieniu złożył najser-
deczniejsze życzenia pożarnikom
w  dniu ich święta oraz podziękował im
za pracę, ofiarność i odwagę podczas
pełnienia swoich obowiązków, a także
powitał wielu szacownych gości: dy-
rektora Mazowieckiej Jednostki Wdro-
żenia Programów Unijnych – Elżbietę
Szymanik, starostę ciechanowskiego
oraz prezesa Zarządu Pododziału Po-
wiatowego ZOSP RP w Ciechanowie
– Sławomira Morawskiego, komendan-
ta powiatowego PSP w Ciechanowie
– Arkadiusza Muszyńskiego, probosz-
cza parafii w Glinojecku – ks. kan. Ada-
ma Staniszewskiego, ks. kan.
Krzysztofa Kozłowskiego – probosz-
cza parafii w Malużynie, gminnego ka-
pelana strażaków, ks. Adama Gnypa
– prefekta glinojeckiej parafii, zastęp-
cę komendanta Komendy Powiatowej
Policji w Ciechanowie mł. insp. Zbignie-
wa Andresa, kierownika Posterunku
Policji w Glinojecku – asp.sztab. Wie-
sława Olszewskiego, przewodniczące-
go Rady Miejskiej – Grzegorza
Sikorskiego, zastępcę burmistrza –
Przemysława Iwańskiego, sołtysa Gli-
nojecka – Szymona Zalewskiego, rad-
nych gminnych, prezesa P.T.H   „WAPN-
OPOL” – Adama Nowakowskiego, pre-
zesa ZPM Garwarz Stary – Zdzisława
Zielonkowskiego, orkiestrę dętą wraz
z kapelmistrzem – Witoldem Nowakow-
skim, kierownika Wydziału RŚ i Dzia-
łań Antykryzysowych – Łukasza

Kapczyńskiego, prezesa OSP Glino-
jeck – Jana Gadomskiego oraz dyrek-
torów i kierowników jednostek
podlegających Samorządowi.

Po wystąpieniu gospodarza gminy roz-
poczęto ceremoniał pożegnania słu-
żącego przez pół wieku glinojeckiej
OSP sztandaru oraz odczytano akt
nadania nowego, przekazanego stra-
żakom przez przewodniczącego Rady
Sołeckiej sołectwa Glinojeck – Szymo-
na Zalewskiego i starostę ciechanow-
skiego – Sławomira Morawskiego.

W dowód uznania za całokształt służ-
by na rzecz ochrony przeciwpożarowej
przyznane zostały również odznacze-
nia. Za zasługi dla pożarnictwa złotym
medalem uhonorowani zostal i należą-
cy do OSP Glinojeck: druh Marek Ham-
mer oraz druh Adam Nowakowski.
Srebrnym medalem odznaczeni zosta-
l i: dh Piotr Błaszkowski i dh Paweł Le-
wandowski – obaj z OSP Glinojeck oraz
dh Piotr Zawieska z OSP Ościsłowo
i   dh Ireneusz Krawiec z OSP Szyjki.
Natomiast brązowy medal otrzymali:
dh Iwona Banasiak i dh Karolina No-
wakowska z OSP Glinojeck, a także
dh Michał Budyta z OSP Ościsłowo
i   dh Grzegorz Nitczyński z OSP Szyjki.

Odznakę „Strażak Wzorowy” nadano
czworgu przedstawicielom gminnej
OSP. Wyróżniono nią: dh Sylwię Dud-
ka, dh Wojciecha Purzyckiego, dh Ma-
cieja Marka Wasilewskiego z OSP
Glinojeck oraz dh Kamila Żbikowskie-
go z OSP Malużyn.

Odznaki i medale wręczali: prezes ZOP
ZOSP RP w Ciechanowie – starosta
Sławomir Morawski, prezes ZOMG
ZOSP RP w Glinojecku – burmistrz Wal-
demar Godlewski oraz wiceprezes ZOP
ZOSP RP – komendant powiatowy PSP
w Ciechanowie – Arkadiusz Muszyński.

Na terenie gminy Glinojeck działa
sześć jednostek Ochotniczej Straży
Pożarnej. Posiadają one samochody
bojowe, niezbędne wyposażenie oraz
nowoczesny sprzęt. Ze względu na du-
żą aktywność i wysoką sprawność pod-
czas akcji jednostki OSP Glinojeck
i   OSP Ościsłowo włączone są do kra-
jowego sytemu ratowniczo-gaśniczego.

Małgorzata Żdanowska

DZIEŃ STRAŻAKA
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W maju, po raz kolejny w Glinojecku,
odbyły się Targi Ekonomii Społecznej
zorganizowane przez Ośrodek Wspie-
rania Ekonomii Społecznej w subregio-
nie ciechanowskim działający przy Sto-
warzyszeniu „Radomskie Centrum Przed -
siębiorczości” oraz Gminę Glinojeck.

W części oficjalnej głos zabrali m. in. :
Elżbieta Szymanik – z-ca dyrektora
Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Pro-
gramów Unijnych w Warszawie, Łu-
kasz Kapczyński - członek Prezydium
Zarządu Powiatu oraz Przemysław
Iwański - zastępca Burmistrza Miasta
i Gminy Glinojeck.

W programie targów znalazła się m.in.:
prezentacja efektów działalności pod-
miotów ekonomii społecznej, prezenta-
cja spółdzielni socjalnych powstałych
w  ramach projektu "Ośrodek Wspiera-
nia Ekonomii Społecznej w subregionie
ciechanowskim" oraz występy artystycz-
ne, w tym chóru z Gimnazjum im. Mar-
ka Kotańskiego w Glinojecku pod
kierownictwem Aldony Wiśniewskiej oraz
grającej na keyboardzie Mai Trzęsiel.

Celem Targów była promocja idei
przedsiębiorczości społecznej, a tak-
że propagowanie form działalności go-
spodarczej łączących cele społeczne
i ekonomiczne. Zorganizowane przez
OWES Targi były okazją do wymiany
doświadczeń na temat aktywizacji za-
wodowej osób zagrożonych wyklucze-
niem społecznym, poszukujących pracy
oraz niepełnosprawnych.

Zródło: SSS LGD oraz gimglin.pl
Fot. Joanna Stopczyńska

i Paulina Ziejewska

Targi Ekonomii Społecznej w
Glinojecku

PRESTIŻ I OBOWIĄZEK
Rozmowa z Janem Gadomskim,
piastującym funkcję prezesa OSP
Glinojeck od prawie 20 lat, wielo-
krotnie odznaczanym za wzorową
służbę, obchodzącym niedawno 50-
lecie swojej działalności strażackiej.

W jakim wieku rozpoczęła się pań-
ska działalność w straży?

Jan Gadomski: Trudno dokładnie po-
wiedzieć. Najpierw należałem do straży
pożarnej przy cukrowni, jednak wszyst-
kie dokumenty z tego okresu poginęły.
Myślę, że miałem wtedy 1 6 lub 1 7 lat.

To bardzo wcześnie. Co pana skłoni-
ło do wstąpienia w strażackie szeregi?

Jan Gadomski: To był przypadek. By-
łem wtedy przyjęty do cukrowni w cha-
rakterze ucznia w transporcie.
Któregoś dnia straż dostała zgłosze-
nie, że pali się cukrownia w Ciechano-
wie. Wszyscy dostępni w zakładzie
kierowcy rozjechali się w trasy i nie
miał kto pojechać do pożaru. Ówcze-
sny komendant Czesław Szcześniak
wydał mi wtedy polecenie, że to ja
mam w zastępstwie zawodowego kie-
rowcy pojechać na akcję. Pojechałem.

To była pana pierwsza akcja pożarnicza.

Jan Gadomski: Tak. Jeszcze wtedy
nie miałem nawet prawa jazdy, bo wy-
dawane było od 1 8 roku życia.

Po tej akcji uświadomił pan sobie, że
pana miejsce jest w straży pożarnej.

Jan Gadomski: Tak, mimo że zdecy-
dował o tym czysty przypadek.

Jakie były pana dalsze losy w straży?

Jan Gadomski: Po jakimś czasie sta-
ra cukrownia została zamknięta, po-
nieważ powstała nowa, w której
również pełniłem służbę. Potem
przedsiębiorstwo zrezygnowało z wła-
snej straży pożarnej i powstała ona
w  Glinojecku, gdzie działa, jak wiado-
mo, do dziś.

Od jak dawna jest pan prezesem
OSP Glinojeck?

Jan Gadomski: To moja czwarta ka-
dencja. Kadencje trwają po 5 lat, więc
za rok będzie 20 lat jak pełnię tę funkcję.

W ciągu 50 lat służby był pan
uczestnikiem i świadkiem wielu ak-
cji pożarniczych. Czy jest wśród
nich taka, która wyjątkowo utkwiła
panu w pamięci?

Jan Gadomski: Każda z nich była jed-
nakowo dla mnie ważna. W takich sytu-
acjach nie rozpamiętuje się, nie
zastanawia nad tym, co się widzi. Jest
tylko działanie i służba ludziom. Na tym
się zawsze koncentrowałem. Od po-

czątku jasne dla mnie było, że gdy sły-
szę dźwięk syreny to trzeba jechać.
Noc, nie noc, dzień, nie dzień, zima, nie
zima. Pamiętam, gdy kiedyś wybrałem
się do lasu na grzyby. Gdy dowiedzia-
łem się, że na terenie gminy się pali to
rzuciłem wszystko i przyjechałem.

Zawsze interesowało mnie, kto od-
powiedzialny jest za uruchomianie
syreny w strażnicy. Czy ten obowią-
zek wiąże się z pełnieniem dyżurów
w strażnicy?

Jan Gadomski: Ja swojego czasu od-
powiadałem za to po otrzymaniu tele-
fonu z centrali. Teraz syrena włącza się
automatycznie po nadaniu sygnału
w  Ciechanowie.

Ilu strażaków liczy w chwili obecnej
glinojecka OSP?

Jan Gadomski: Około 30 osób. W tym
około dziesięciu kobiet.

Czy one też biorą udział w akcjach
ratowniczo-gaśniczych?

Jan Gadomski: Nie, chociaż niektóre
mają ukończone odpowiednie kursy
upoważniające do udziału w akcjach.
W tej chwili dziewczęta pełnią głównie
funkcje reprezentacyjne.

Odnoszę wrażenie, że czasy gdy
straż wyjeżdżała jedynie do pożarów
minęły bezpowrotnie. Z pewnością
częściej interweniujecie z powodu
wypadków drogowych niż ognia.

Jan Gadomski: Dawno temu
wyjeżdżaliśmy tylko do pożarów.
Obecnie wzywani jesteśmy również
do  wypadków i innych zdarzeń, np.
do  zdejmowania gniazd pszczół lub os,
czy do usuwania szkód wyrządzonych
przez wichury. Mamy na pewno więcej
obowiązków niż kiedyś.

Do ilu zdarzeń przeciętnie w skali
miesiąca wyjeżdżacie?

Jan Gadomski: Średnio około 1 5-20.
Wiąże się to oczywiście z położeniem
Glinojecka przy dwóch ważnych
drogach krajowych.

Jakie według pana cechy charakte-
ru musi mieć dobry strażak?

Jan Gadomski: To trudne pytanie.
Przede wszystkim siłę charakteru i hart
ducha, odwagę i wewnętrzną dy-
scyplinę, a do tego wiele chęci do peł-
nienia społecznej służby.

Czym dla pana jest przynależność
do straży pożarnej?

Jan Gadomski: Zaszczytem.

Rozmawiała
Małgorzata Żdanowska

Dnia 28 maja 201 5 roku przy hali
sportowej w Glinojecku obyły się po-
wiatowo – gminne ćwiczenia obronne
pod kryptonimem „ŁYDYNIA 201 5”.

Tego dnia ćwiczenie stanowił wyjąt-
kowo realistycznie przeprowadzony
pokaz działania sił ratowniczych.
Rozbudowany scenariusz wydarze-
nia obejmował m. in. napad na bank,
uprowadzenie zakładników, wypadek
drogowy, ukazanie budowy oraz funk-
cjonowania szpitala polowego, spraw-
ną akcję antyterrorystów mającą na
celu odbicie zakładników i pojmanie
sprawców napadu na glinojecki bank

oraz postępowanie w  przypadku za-
grożenia środkami pochodzenia che-
micznego i biologicznego.

W pokazie wzięły udział: Państwowa
Straż Pożarna, OSP z Glinojecka,
Szyjk oraz Ościsłowa, zespoły ratow-
nictwa medycznego, policja, ochrona
środowiska, inspekcja sanitarna, we-
terynaria oraz grupa antyterrorystycz-
na policji.

Przeprowadzone ćwiczenia spraw-
dzały gotowość i umiejętność współ-
działania różnych służb w zakresie
prowadzenia akcji ratowniczych w sy-
tuacjach wystąpienia katastrof, klęsk
żywiołowych lub zdarzeń zagrażają-
cych bezpieczeństwu powszechnemu.

„Łydynię 201 5” zakończyła konfe-
rencja podsumowująca działania
uczestników biorących udział w ćwi-
czeniach, których organizatorem by-
ło Starostwo Powiatowe.

Sebastian Gosik

„ŁYDYNIA 2015”
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Kilka dni temu, 3 czerwca 201 5 roku
nasza szkoła obchodziła już po raz
drugi dzień swojego patrona - Żoł-
nierzy Armii Krajowej.

Dzień rozpoczął się od spotkania
naszych uczniów z wychowawcami.
Następnie młodsi uczniowie do klasy
5 włącznie udali się na spotkanie
z  mieszkańcem Ościsłowa panem
Tadeuszem Kowalskim, który pamię-
tał czasy I I wojny światowej i bardzo
ciekawie opowiadał, jak wtedy wy-
glądała rzeczywistość z punktu wi-
dzenia dziecka, które 1 września
miało pójść do klasy drugiej. Tak
jednak się nie stało. Pan Tadeusz
wspominał okrutne czasy pod oku-
pacją niemiecką.

W tym samym czasie starsi ucznio-
wie bawil i się doskonale biorąc
udział w przygotowanych przez na-
szych harcerzy grach i zabawach in-
tegracyjnych. Po wyznaczonym na
te  zajęcia czasie. Starsi udali się na
spotkanie z naszym gościem, nato-
miast młodsi zajęl i się zabawą na
świeżym powietrzu.

Przyszedł również czas na program
patriotyczny, który spotkał się
z  ogromnym zainteresowaniem. Na-
leży przypomnieć, że ten sam pro-

gram artystyczny nasi uczniowie
przedstawil i na uroczystej mszy po-
lowej w lesie ościsłowskim w roku
bieżącym.

Wspólne spotkanie całej naszej spo-
łeczności było doskonałą okazją do
wręczenia nagród laureatom licznych
konkursów, które zostały przeprowa-
dzone w ostatnim czasie. Były to
konkursy zarówno na szczeblu
szkolnym, dekanalnym, gminnym
i  ogólnopolskim.

To jednak nie koniec atrakcji! Na
uczniów czekał jeszcze występ na-
szych absolwentów Adriana i Kamila
Gnasiów, którzy skoczną i wesołą
muzyką rozbawil i zarówno starszych,
jak i młodszych.

Na koniec dla uczniów gimnazjum
i   klasy szóstej zorganizowane zosta-
ło spotkanie z absolwentami , którzy
opowiadali jakie szkoły już skończyli,
czego teraz się uczą i jakie zawody
wykonują. Było wiele pytań szcze-
gólnie do pani Natal ii Studzińskiej
wykonującej zawód pielęgniarki chi-
rurgicznej.

Na tym zakończyły się nasze obcho-
dy Dnia Patrona.

Anna Radziejewicz

Dzień Patrona w Ościsłowie

100% bawełny!

Takie słowa padły z ust klasy I I ID pod-
czas corocznych obchodów Dnia Zie-
mi, w których jej przedstawiciele zajęl i
I miejsce. Wygrali oni szereg konku-
rencji, po których podsumowaniu osią-
gnęli imponujący wynik 73 punktów.

Najbardziej dopasowanym do wyda-
rzenia strojem mogli pochwalić się
uczniowie kl. I I IA, których ekologicz-
ne przebrania doceniło jury w skła-
dzie: pani Joanna Turalska, pan
dyrektor Lech Boniewski i pani Beata
Małecka przyznając im 1 0 punktów.

Największą wiedzą z zakresu ekolo-
gii wykazała klasa IB, która zgroma-
dziła również najpokaźniejszą ilość
makulatury. W klasie I IB pobity za to
został rekord zbiórki zużytych baterii.

Podczas części artystycznej zapre-
zentowano gimnazjal istom prezenta-
cję multimedialną oraz krótki fi lm
o  oszczędzaniu energii, przygotowa-
ny przez kl. I I IC.

Organizatorkami Dnia Ziemi były pa-
ni Bożena Misiurska i pani Monika
Woźniak. Za obsługę techniczną od-
powiedzialny był pan Paweł Lewan-
dowski, a za część artystyczną –
pani Aldona Wiśniewska.

Ola Żdanowska
Źródło zdjęć: www.gimglin.pl

LATO CZEKA…
W ostatni piątek czerwca uczniowie
w całej Polsce zakończyli rok szkol-
ny 201 4/201 5 i ze świadectwami w
rękach udali się na wyczekiwane,
upragnione wakacje. W naszej gmi-
nie funkcjonuje kilka instytucji wy-
chowaczo – edukacyjnych. Są to
przedszkola, szkoły podstawowe,
gimnazja oraz liceum. W tym nume-
rze postanowiliśmy zamieścić rela-
cje z uroczystego zakończenia roku
szkolnego z wybranych przez nas
trzech placówek.

Przedszkole Niepubliczne "Akade-
mia Małego Smerfa"

"Smerfujcie i na szóstki zasługujcie"
- tak nazwano uroczystą galę zakoń-
czenia roku przedszkolnego w Aka-
demii Małego Smerfa. Głównymi
bohaterami były dzieci 5-cio i 6-cio
letnie kończące edukację przed-
szkolną. Dziewczynki i chłopcy pięk-
nie recytowali wierszyki, w których
wspominali swoje dni w przedszkolu.
Nie zabrakło również wesołych pio-
senek o szkole, w której czekają na
nich nowe obowiązki. Podczas wy-
stępów nie obyło się bez łez wzru-
szenia i odwołania do pierwszych
dni pobytu dzieci w placówce w po-
staci pokazu multimedialnego przy-
gotowanego przez wychowawcę
grupy. Po części artystycznej miało
miejsce uroczyste wręczenie dyplo-
mów dla wszystkich przedszkola-
ków. Starszaki opuszczające już
mury Akademii Małego Smerfa
otrzymały dyplomy ukończenia oraz
udekorowane zostały biretami.

Dyrektor Marta Wernicka także uho-
norowała wyróżnieniem rodziców,
którzy w szczególny sposób angażo-
wali się w życie przedszkola wręcza-
jąc im pamiątkowe dyplomy oraz
statuetki. Na koniec uroczystości
głos zabrali również rodzice dzięku-
jąc dyrektor i wychowawczyniom, za
opiekę nad ich dziećmi oraz trud
włożony w ich wychowanie. Po tak
wzruszających chwilach wszyscy
udali się na słodki poczęstunek
w  postaci smerfnego tortu. Dzień ten
pozostanie na długo w pamięci.

Marta Wernicka

Szkoła Podstawowa Zespołu Szkół
Ogólnokształcących im. Żołnierzy
Armii Krajowej wOścisłowie

Zakończenie roku szkolnego 201 4/201 5
przeszło już do historii. Swą obecnością
w tym ważnym dniu zaszczycili nas go-
ście: ksiądz senior Mieczysław Biało-
wąż, radna gminy i miasta Glinojeck -
Bożena Banasiak, Leszek Wróblewski,
radny powiatowy Łukasz Kapczyński
oraz sponsor Stanisław Pawęzka.

Najistotniejszym punktem uroczysto-
ści było wręczenie świadectw i dyplo-
mów uczniom klasy VI , którzy
kończyli szkołę podstawową. Tytuł naj-
lepszego absolwenta SP uzyskał Mi-
kołaj Jabłoński (śr. - 4,91 ) . Wręczono
mu piękny dyplom najlepszego absol-
wenta, a jego rodzicom Marzenie i Ja-
nuszowi Jabłońskim list gratulacyjny.

Klasa szósta w bardzo ciepłych sło-
wach podziękowała wszystkim na-
uczycielom za wkład pracy w ich
edukację i wychowanie. Szczególne
słowa uczniowie skierowali do swojej
wychowawczyni Bogumiły Marcin-
kowskiej. Były to bardzo wzruszające
chwile. Rodzicom, którzy najbardziej
angażowali się w życie klasy i szkoły
dyrektor Marek Marcinkowski wręczył
specjalne podziękowania.

W klasach IV i V świadectwo z wy-
różnieniem otrzymało dziewięcioro
uczniów, których średnia oscylowała
w granicach 5,00 – 4,82.

Szczególne słowa skierowane zo-
stały do uczniów klasy I I I SP, dla
których kończył się pewien etap i za-
czynał kolejny. Od pierwszego wrze-
śnia będą już uczniami klasy
czwartej. Wszystkim zostały wręczo-
ne specjalnie na tę okazję przygoto-
wane dyplomy.

Uroczystość zakończenia roku szkol-
nego stała się okazją do wręczenia
nagród zwycięzcom eliminacji powia-
towych XVII edycji „ Ogólnopolskiego
Konkursu Plastycznego” pod ha-
słem: „ Bezpieczeństwo i rozwaga-
tego od Ciebie każdy wymaga”. Na-
grody dla trojga laureatów wręczał
radny powiatowy Łukasz Kapczyński
- kierownik Wydziału Rolnictwa, Śro-
dowiska i Działań Antykryzysowych
Starostwa Powiatowego.

Na koniec szóstoklasiści kończący
edukacje w SP zaprezentowali za-
bawny program artystyczny. Wszyscy
zebrani świetnie się bawil i. To był bar-
dzo miły gest uczniów ostatniej klasy.

Anna Radziejewicz

Gimnazjum im. Marka Kotańskiego
wGlinojecku

Wreszcie nadszedł ten upragniony
dzień. Czekaliśmy na niego z utęsk-
nieniem chyba przez cały rok szkolny,
który zakończył się uroczyście wła-
śnie dziś. Na początku dyrektor Lech
Boniewski powitał zaproszonych go-
ści, po czym pożegnał odchodzącego
na stanowisko dyrektora Szkoły Pod-
stawowej, Krzysztofa Turalskiego.

Po części powitalno - pożegnalnej na-
stąpiło przekazanie sztandaru klasom
drugim przez uczniów klas trzecich
oraz ślubowanie absolwentów. Po  kró-
tkiej części artystycznej oraz skiero-
waniu przez uczniów klas drugich cie-
płych życzeń pod adresem absol-
wentów, podsumowania minionego
roku szkolnego dokonał pan dyrektor.

Wręczenie nagród za bardzo dobre
i   dobre wyniki w nauce dla 36
uczniów, za 1 00% frekwencję,
za  osiągnięcia w konkursach oraz
wręczenia statuetek za osiągnięcia
sportowe stanowiły ostatni element
uroczystości przed spotkaniem z wy-
chowawcą w klasie, gdzie otrzymali-
śmy upragnione świadectwa.

Źródło: Gimnazjum Nr1 im. M.Kotańskiego
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Jak co roku, w ostatni weekend
czerwca mieszkańcy naszego mia-
sta hucznie obchodzili Dni Glinojec-
ka, którego filarami programowymi
były: Ogólnopolski Bieg Uliczny
o  Puchar Burmistrza Miasta i Gmi-
ny Glinojeck, Turniej Sołectw oraz
Festyn Wianki.

W sobotnie przedpołudnie gminne
święto zainaugurowały zmagania za-
wodników w biegu na dystansie1 0  km,
w którym udział wzięło 84 ochotników
z całego kraju. W kategorii open męż-
czyzn na podium stanęli: Artur Kamiń-
ski z Płocka (32,32) Kamil Artyszuk
z  Warszawy (32,45) oraz Paweł Tade-
jewski z Ostródy (33,05). Najlepszą
kobietą w biegu okazała się Agnieszka
Bakalarz z Krakowa z  czasem 43,04,
tuż za nią uplasowały się: Aneta Sza-
frańska z Ciechanowa (43,41 ) i Aneta
Turalska z Sierpca (44,41 ). W specjal-
nie utworzonej kategorii mieszkańców
miasta i gminy Glinojeck I miejsce za-
jął Mirosław Piechocki z czasem
41 ,09, kolejne miejsca trafiły do: Łuka-
sza Gadomskiego (41 ,24) oraz Jere-
miasza Wiśniewskiego – czas: 44,1 7.

W tegorocznych zmaganiach na me-
cie oprócz pucharów i medali czeka-
ły również nagrody specjalne, czyl i
rower marki Kross, ufundowany
przez Przedsiębiorstwo Transporto-
wo-Handlowe "WAPNOPOL" Adama
Nowakowskiego i tablet, którego
sponsorem była firma WEGAZ" Sła-
womira Wernickiego.

Kolejną atrakcją, tym razem dla naj-
młodszych były zawody rowerowe,
przeprowadzone w czterech katego-
riach wiekowych. W kategorii przed-
szkolnej udział wzięło 8  zawo-
dników, z których najlepszymi oka-
zali się: Kornel Stopczyński, Oskar
Miecznikowski, Mateusz Starczy-
nowski. Największa ilość zawodni-
ków, bo aż 9, startowała w kategorii
klas I-I I , w której na podium stanęli:
Damian Góźdź, Marysia Bakierzyń-
ska oraz Kuba Burakowski. Katego-
ria: klasy I I I -IV l iczyła czterech
uczestników, a zwyciężyl i w niej: Ka-
mil Piórkowski, Mateusz Mrozowski,
Bartosz Silomek. W kategorii naj-
starszej, czyl i klas V-VI udział wzięło
troje kolarzy. Najszybszy wśród nich
okazał się Gabriel Mrozowski, tuż za

nim wyścig ukończyli: Natan Frączek
i Jul ia Burakowska.

Punktualnie o godz. 1 3.00 rozpoczął
się V Turniej Sołectw Gminy Glino-
jeck, w którym udział wzięl i przed-
stawiciele: Faustynowa, Kondrajca
Szlacheckiego, Wkry, Ościsłowa,
Śródborza, Woli Młockiej, Nowego
Garwarza oraz sołectw: Dukt-Krusz
i   Kowalewko-Szyjki. W zmaganiach
o  puchary i atrakcyjne nagrody re-
prezentanci tych miejscowości mu-
siel i wykazać się siłą i sprytem
w  kilku konkurencjach m. in. przecią-
ganiu l iny, biegu w workach, rzutu do
celu, a  także sprawdzić swoją wie-
dzę w teście . Najbardziej emocjonu-
jącą konkurencją było przeciąganie
ogromnego, ważącego około 3 tony
ciągnika marki Ursus, specjalnie na
tę okazję dostarczonego przez Bo-
żenę i Dariusza Kucharskich
ze  Strzegowa, właściciel i FHUP Ma-
szyny rolnicze i części zamienne s.c.

W klasyfikacji końcowej, tak jak w ubie-
głym roku, bezkonkurencyjna okazała
się drużyna z Ościsłowa. Drugie miej-
sce zajęło Zalesie, a trzecie – Nowy

Garwarz. Nagrodami były puchary
oraz atlasy do ćwiczeń dla trzech
pierwszych miejsc, a także drobne
upominki i dyplomy dla wszystkich dru -
żyn, wręczone przez dyrektor Mazo-
wieckiej Jednostki Wdrażania
Projektów Unijnych Elżbietę Szyma-
nik, z-cę burmistrza Gl inojecka Prze-
mysława Iwańskiego, radnego powiatu
ciechanowskiego Łukasza Kapczyń-
skiego oraz Adama Nowakowskiego,
prezesa WAPNOPOLU.

Tuż po zakończeniu Turnieju na sta-
dionie miejskim zaczęli pojawiać się
motocykliści, przybywający na I I Zlot
Motocyklowy, zorganizowany przez
glinojeckich miłośników jednośladów
współpracujących z domem kultury -
Grupę Freewind. Szacuje się,
że  w  tym wydarzeniu wzięło udział
około 1 70 motocykli z terenu całego
Mazowsza, które mieszkańcy gminy
podziwiać mogli zarówno w trakcie
ich przejazdu po okolicznych dro-
gach, jak i wieczorem przy okazji pa-
rady z pochodniami na stadionie.

Tradycji nie mogłoby stać się zadość
bez nawiązania do staropolskich zwy-

czajów świętojańskich, kiedy to  roz-
palano „sobótki” i puszczano po wo-
dzie wianki. Chociaż z przyczyn oczy-
wistych, misternie wykonane przez
dzieci, ekologiczne wianuszki nie po-
płynęły wraz z nurtem Wkry, to ich
młodzi wykonawcy za udział w  kon-
kursie na najpiękniejszy wianek na-
grodzeni zostal i słodkościami. Trochę
szkoda, że z każdym rokiem owych
ukwieconych splotów podczas Wian-
ków pojawia się coraz mniej. Ognie
św. Jana zapłonęły za to pod samo
niebo, zgodnie z pradawnym, ludo-
wym obyczajem.

Festyn Wianki to przede wszystkim
koncerty, a przed nimi niespodzianka
dla najmłodszych mieszkańców,
czyl i teatrzyk dla dzieci, opowiadają-
cy o perypetiach pewnego, ciekaw-
skiego misia.

Tuż po przedstawieniu m-gok’owska
scena zapełniła się muzykującymi ar-
tystami, począwszy od występu orkie-
stry dętej OSP, przez prezentację dzieci
z sekcji wokalnej Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury w Glinojecku i   przed-
stawicieli Klubu Seniora, po show mu-
zyczno-taneczne zespołu Verdis.

Niekwestionowaną i długo wyczeki-
waną przez publiczność gwiazdą
wieczoru był Szymon Wydra  &  Car-
pe Diem. Finalista pierwszej edycji
odkrywającego wokalne talenty pro-
gramu „Idol”, który wraz z towarzy-
szącymi muzykami chwycił za serca
większość przedstawicielek płci

pięknej, rzucając na kolana nawet
najbardziej sceptycznie nastawio-
nych do muzyki rockowej słuchaczy,
podczas godzinnego koncertu wyko-
nał hity z pięciu wydanych przez nie-
go albumów oraz kilka coverów,
w  tym m.in. Grzegorza Ciechowskie-
go. Po tak energetycznym występie
znalazł jednak czas dla swoich fa-
nów i nie stronił od obiektywu apara-
tu, tudzież podpisania około setki
autografów.

Zwieńczeniem wieczoru, tuż po mo-
tocyklowej paradzie z pochodniami,
była zabawa taneczna, kończąca się
w późnych godzinach nocnych.

Sponsorami byl i: Urząd Marszałkowi
- Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich,
Ferma Drobiu Kondrajec Pański
Bartkowski, Koźlakiewicz, Ludwiński
Spółka Jawna, Meble Gucio Salon
Meblowy w Glinojecku, Ferm-Pasz
Baboszewo, Przedsiębiorstwo Tran-
sportowo Handlowe WAPNOPOL
Adam Nowakowski, Starostwo Po-
wiatowe w Ciechanowie, Polski Bank
Spółdzielczy w Ciechanowie, FHUP.
Maszyny rolnicze i części zamienne
s.c. Bożena i Dariusz Kucharscy ze
Strzegowa, sklep "NA TOPIE" Paweł
Ziejewski.

Partnerem wydarzenia była Glino-
jecka Grupa Motocyklowa Freewind,
natomiast patronat medialny objął
nasz dwumiesięcznik oraz portal in-
ternetowy Glinojeck. info.

Małgorzata Żdanowska

DNI GLINOJECKA 2015
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W przedostatni czwartek czerwca
nasza Redakcja zaproszona została
na piknik integracyjny do siedziby
MONAR-MARKOT w Dreglinie.
Ugoszczeni zostal iśmy iście po sta-
ropolsku, a spędzony w domowej,
przemiłej atmosferze czas wspomi-
nać będziemy jeszcze bardzo długo,
po cichu l icząc na kolejne zaprosze-
nia. Z mieszkańcami ośrodka inte-
growaliśmy się w towarzystwie
przedstawiciel i jednostek podlegają-
cych glinojeckiemu samorządowi,
delegacji uczniów i nauczyciel i gim-
nazjum w Glinojecku, Klubu Seniora,
bawiącego gości piosenką oraz re-
prezentantów różnego rodzaju insty-
tucji. Korzystając z wizyty zadaliśmy
kilka pytań odnośnie specyfiki i dzia-
łania ośrodka Joannie Wiktorowicz –
zastępcy kierownika placówki.

Od kiedy funkcjonuje ośrodek
w  Dreglinie?

- Ośrodek w Dreglinie funkcjonuje od
2001 roku. Obecny kierownik objął
w  nim funkcję w 201 0 roku i do dziś
pełni obowiązki kierownika placówki.

Kim są mieszkańcy? Z jakich po-
wodów się tutaj znaleźli?

- Mieszkańcami są osoby bezdomne,
przede wszystkim starsze (wiek
emerytalny, przedemerytalny), scho-
rowane. W ośrodku znaleźl i się
z  różnych powodów, ale dominują-
cym jest brak wystarczających środ-
ków do życia, brak kontaktów z
rodziną, czy lokum do zamieszkania,
choroba dyskwalifikująca ich na ryn-
ku pracy. Średnia wieku mieszkań-
ców objętych opieką ośrodka to 65
lat i więcej.

Jak wygląda codzienność pod-
opiecznych placówki, czym się zaj-
mują, jaka jest organizacja dnia?

- Podopieczni przebywający w pla-
cówce mają rozmaite obowiązki do-
mowe. Mamy dwie zmiany
kuchenne, które przygotowują posił-
ki, są osoby odpowiedzialne za po-
rządki, za ogród, za opiekę nad
zwierzętami domowymi itp. Sami
dbają o prawidłowe funkcjonowanie
ich tymczasowego domu. Dzień za-
czyna się od toalety porannej, potem
o 8.00 jest śniadanie, następnie roz-

chodzą się do swoich prac i powie-
rzonych obowiązków z przerwą na
kawę o 1 0.00. Obiad podawany jest
o 1 4.00, po nim odpoczywają, a tak-
że wykonują dalsze prace, jeśl i są
konieczne. Po kolacji o godzinie
1 8.00 mamy czas wolny.

Na czym polega praca kadry kie-
rowniczej?

- W ośrodku zatrudniona jest minimal-
na ilość osób: kierownik, który jest te-
rapeutą uzależnień, zastępca,
pedagog o kilku specjalnościach oraz
księgowa. Kierownik i zastępca to
osoby wielozadaniowe- dbają o  at-
mosferę panującą w placówce (stara-
ją się zażegnać spory, organizują
spotkania wspólnotowe, festyny, pikni-
ki, wyjazdy integracyjne), dostarczają

wszelkiej pomocy terapeutycznej, pe-
dagogicznej (spotkania z  terapeutą,
umieszczenie w ośrodkach dla uza-
leżnionych, rozmowa, pomoc w ewen-
tualnym wyjściu z  bezdomności) oraz
zajmują się obsługą administracyjną
i   pracami biurowymi. Ściśle współpra-
cujemy z  ośrodkami pomocy społecz-
nej, zajmujemy się transportem
mieszkańców do lekarzy specjal istów,
do  urzędów pracy, pomagamy w  uzy-
skaniu orzeczeń o niepełnosprawno-
ści, robimy niezbędne zakupy.
Księgowa zajmuje się prawidłowym
rozliczaniem wydatków, bilansami
i   obsługą kadrową placówki.

Pod jaką instytucję podlega ośrodek?

- Placówka jest jednostką podlegają-
cą pod Stowarzyszenie MONAR.
Nasze Stowarzyszenie zajmuje się
nie tylko osobami uzależnionymi, ale
również bezdomnymi, matkami
z  dziećmi, osobami starszymi i scho-
rowanymi, znajdującymi się w trud-
nej sytuacji życiowej. Z Glinojeckiem
wiąże nas umowa użyczenia budyn-
ku, na mocy której mamy obowiązek
dbać o obiekt, rozwijać się pracując,
w tym również na rzecz gminy po-
przez współpracę z MOPS-em.

Z kim jeszcze współpracujecie?

- Początkowo, zaraz po przejęciu
funkcji kierowniczej współpracowali-
śmy jedynie z ośrodkami pomocy
społecznej, nie tylko z Glinojecka,

ale również z pobliskich miast i gmin.
Dziś z upływem czasu współpraca
z  innymi instytucjami rozwija się bar-
dzo obiecująco. Mamy bardzo dobry
kontakt z Urzędem Miasta i Gminy
w Glinojecku, na czele z władzami
samorządowymi. Fantastyczne ukła-
dają się nasze kontakty z gimna-
zjum, którego patronem jest
założyciel Stowarzyszenia MONAR
Marek Kotański. Z wychowankami tej
szkoły spotykamy się m. in. podczas
obchodów Dnia Bezdomnego, a po-
tem rewizytujemy ich z okazji organi-
zowanego przez nich Dnia Patrona.
Uczniowie ponadto wspierają nas
poprzez zbiórki żywności przed
świętami. Ściśle współpracujemy
z  Leszkiem Wróblewskim, który mam
wrażenie, już czuje się częścią na-
szej wspólnoty. To dobry duch
wspierający nas w trudnych chwi-
lach, a jego pomysły inspirują nas do
działania. Patronem duchowym na-
szej placówki jest Parafia w Krajko-
wie, pod kierownictwem ks.   Zbi-
gniewa Kluby, który jest spowiedni-
kiem dla naszych podopiecznych,
a  niedawno odwiedził naszą placów-
kę wraz z biskupem Diecezji, co jest
bardzo ważnym i podniosłym wyda-
rzeniem dla naszej placówki. Oczy-
wiście wspierają nas liczne
instytucje: pol icja, lekarze i pielę-
gniarki z SPZZOZ w Glinojecku,
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
oraz radni: Łukasz Kapczyński
i   Małgorzata Iwańska. Mówiąc
o  współpracy nie można zapomnieć
o sołtysie Dreglina, sąsiadach i całej
radzie sołeckiej. To dzięki ich trosce
i   uprzejmości prowadzimy różne pra-
ce ogrodowe, porządkowe, dostaje-
my prawdziwe mleko od krowy,
trociny do rozpalenia w piecu itp.

Z jakimi problemami boryka się
ośrodek? Czego Wam brakuje do
jeszcze efektywniejszego funkcjo-
nowania?

- Może nie wypada o tym wspomi-
nać, ale głównym, najważniejszym
problemem placówek tego typu jest
finansowanie. Brak pieniędzy hamu-
je wiele naszych inicjatyw, nie może-
my zatrudnić dodatkowej kadry, czy
wyremontować dachu. Na szczęście
możemy liczyć na współpracę cho-
ciażby z ośrodkiem zdrowia, w któ-
rym nasi podopieczni mogą bez
problemu się leczyć, a my zaś nie
musimy zatrudniać w tym celu pielę-
gniarki, czy lekarza. Bardzo istotną
sprawą jest zakup opału na zimę. Ta

sprawa spędza nam sen z powiek.
Konieczna jest również zmiana da-
chu, która w obecnej sytuacji ze
względów finansowych jest niemożli-
wa do wykonania oraz remonty
w  pokojach i korytarzu. Niewymier-
ną, ale bardzo istotną kwestię stano-
wi podejście mieszkańców miasta
i   gminy do nas jako placówki i do na-
szych podopiecznych. Słyszymy
często o panującym przekonaniu, że
nasza placówka to "melina, wszy,
brud, smród i pijaństwo". Bardzo
chciel ibyśmy zmienić ten niesprawie-
dl iwy osąd, dlatego postanowil iśmy
wyjść z inicjatywami społeczno-inte-
gracyjnymi, takimi jak dzisiejsze
ognisko integracyjne, a przez to
wskazać też naszym mieszkańcom
alternatywy na życie, na zabawę, na
spędzanie czasu.

W jaki sposób nasi Czytelnicy
mogą was wspomóc?

- Mieszkańcy pomagają nam poprzez
życzliwe spojrzenie na naszą działal-
ność oraz mieszkańców placówki.
Mogą nam pomóc np. w pozyskiwa-
niu materiałów budowlanych, opału,
pościeli i bielizny dla mieszkańców,
ale również poprzez propozycje
udziału w różnych inicjatywach wła-
snych. Przy okazji składamy ogromne
podziękowania dla Klubu Seniora za
zaproszenie nas na organizowane
przez nich spotkania. Być może zna-
lazłby się również ktoś chętny, posia-
dający zdolności w pracach
remontowych do pomocy w odnawia-
niu budynku lub ktoś uzdolniony pla-
stycznie do upiększania naszej
przestrzeni życiowej. Wszelka pomoc
i dobre słowo są mile widziane i dla
nas ogromnie ważne.

Jakie są najbliższe plany miesz-
kańców ośrodka?

W lipcu zaplanowaliśmy upragnioną
i   długo wyczekiwaną przez naszych
podopiecznych wycieczkę do klasz-
toru na Jasnej Górze, a w sierpniu
zaplanowane jest spotkanie wszyst-
kich społeczności Stowarzyszenia
MONAR tzw. MONAROWISKO. We
wrześniu zamierzamy zaprosić kie-
rowników okolicznych ośrodków po-
mocy społecznej na spotkanie
w  ramach współpracy. Dzisiejszy
piknik również mamy nadzieję po-
wtórzyć w niedalekiej przyszłości.

Rozmawiała
Małgorzata Żdanowska

Po sąsiedzku
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Około roku temu razem z przyjacie-
lem Wiktorem Wasilewskim wpadli-
śmy na pomysł stworzenia grupy
motorowerowej. Nazywamy się
Scooter Tuned Group Glinojeck,
jest nas już około 40scioro i ta licz-
ba wciąż rośnie.

Organizowaliśmy już małe "zloty",
czyl i spotkania na których odbywały
się parady i różne konkurencje dla
młodych miłośników dwóch kółek.
Członkowie grupy jeżdżą na prze-
różnych motorowerach - od chińskich
skuterów po markowe pojazdy bie-
gowe. Codzienność STGG to przede
wszystkim praca nad pojazdami, by
były szybsze i ładniejsze, bez szko-
dy dla ich bezpieczeństwa, które
traktujemy priorytetowo.

W tym roku odbyliśmy już dwa wy-
jazdy. 9 maja około 40 naszych mo-
torowerów wyruszyło na rozpoczęcie
sezonu motocyklowego, organizowa-
ne przez raciążską grupę motocyklo-
wą w Krajkowie. Na miejscu
zetknęliśmy się z przeróżnymi pojaz-
dami : motocyklami trzykołowymi,
cruiserami (pojazdami stworzonymi
typowo do turystyki) , ścigaczami

i   motocyklami crossowymi. Łącznie
zebrało się tam około 90 pojazdów.

Natomiast 1 6-tego maja wybraliśmy
się na XI CIECHANOWSKIE OTWA
RTE SPOTKANIE MOTOCYKLOWE.
W  Ciechanowie naszą grupę repre-
zentowało docelowo trzydzieści ma-
szyn. Miłym zaskoczeniem dla mnie,
jako jednego z założyciel i STGG, był
widok niestowarzyszonego z nami
pojazdu, na którym widniała naklejka
naszej grupy. Dzięki temu poczułem
dumę z faktu, iż grupa rośnie a ja je-
stem jednym z założyciel i.

W Ciechanowie spędzil iśmy cały
dzień. Mogl iśmy bez pośpiechu po-
dziwiać przybyłe motocykle oraz
obejrzeć pokaz „stuntu”, czyl i wyczy-
nów kaskaderskich na motocyklach,
polegających na popisowej jeździe
na jednym kole wraz z wykonywa-
niem różnych akrobacji przez do-
świadczonych sportowców. Miel iśmy
także okazję na chwilę przenieść się
do przeszłości, ponieważ na Spo-
tkaniu pojawiły się również motocy-
kle zabytkowe. Po pokazach ruszy-
l iśmy na teren Zamku Książąt Mazo-
wieckich, gdzie odbywał się koncert,
a także istniała możl iwość zwiedza-
nia budowli.

Po odwiedzinach u najbl iższych są-
siadów w Raciążu i Ciechanowie
planujemy zorganizowanie zlotu rów-
nież w naszym mieście.

Kamil Teodorski

Młodzi pasjonaci

Rodzinnie w Woli Młockiej
W dniu 1 6 maja w szkole w Woli Młoc-
kiej odbył się „Festyn rodzinny”.
Głównym jego celem było kształto-
wanie u  uczniów umiejętności spę-
dzania wolnego czasu z całą rodziną.

Wstęp do wspaniałej zabawy uświet-
niły występy artystyczne dzieci klas
młodszych, jak i starszych w oparciu o
scenariusz pt. „Famil iada” przygotowa-
ny przez panie: Agnieszkę Czaplicką,
Annę Dąmbrowską i Iwonę Paczkow-
ską. Zawody sportowe dostarczyły
wszystkim wiele radości, poprzez czyn-
ny udział dzieci z ich rodzicami, nad
którymi czuwał pan Sebastian Rogalski.

Festyny mające na celu zacieśnianie
więzi emocjonalnej w rodzinie organi-
zujemy już od kilku lat. Tym razem ro-
dzice ze swoimi pociechami malowali
farbami na płótnie, a tematem prze-

wodnim była „Rodzinna majówka”. Za-
angażowanie wszystkich rodziców do
pracy na rzecz szkoły umożliwiło funk-
cjonowanie stoisk z loterią fantową, ma-
lowaniem twarzy i gastronomią domową
(ciasta, popcorn, lody, napoje).

Integrację ze środowiskiem lokalnym
wspomogli miejscowi policjanci oraz stra-
żacy poprzez prezentowanie swoich umie-
jętności i pojazdów. W trakcie trwania
uroczystości odbył się konkurs wiedzy o
gminie Glinojeck, który przeprowadziła
pani dyrektor Małgorzata Sobolewska.

Upominki za zawody sportowe z logo
gminy Glinojeck oraz nagrody za kon-
kurs wiedzy zostały ufundowane przez
pana burmistrza Waldemara Godlew-
skiego, za co serdecznie dziękujemy.

Jolanta Koziatek

Hobby ma dwa koła
Grupa Motocyklowa Glinojeck „Fre-
ewind” powstała z początkiem 2013
roku. Pierwszym etapem tworzenia się
na pewien sposób nowej społeczno-
ści były spotkania, które miały na ce-
lu umawianie się na wspólne przejażdżki,
jak również na same pogawędki o te-
matach, które najbardziej nas wszyst-
kich interesowały – motocykle.

Wymiana informacji wśród pasjonatów
(zwłaszcza tych starszych) jednośla-
dów jest zawsze bezcenna. Dość szyb-
ko, bo już po kilku tygodniach od
powstania grupy, założony został pro-
fil na jednym z portali społecznościo-
wych.

Pierwotnie w cyberprzestrzeni widnia-
ła nazwa „Moto Glinojeck”. Jednak po
wspólnym wybraniu i opracowaniu lo-
go, które zostało założone z myślą
o  iększej integracji uczestników i ich
identyfikowaniu się z grupą, nazwa gru-
py została zmieniona i wytrzymała pró-
bę czasu do dziś. Po utworzeniu strony
internetowej grupy liczba jej uczestni-
ków szybko się podwoiła. Efektem są
nowe znajomości, łatwiejszy dostęp do
informacji, dotyczących miejsc i termi-
nów akcji charytatywnych, zlotów mo-
tocyklowych, zorganizowanych prze-
jażdżek „wokół komina” jak i krajoznaw-
czych oraz wielu atrakcji kulturowych.

Zaproszenia na tzw.„obstawki ślubne”,
czy przyłączanie się do uroczystości
szkolnych w różnych częściach woje-
wództwa to regularnie składane nam
propozycje, którym nie zawsze jeste-
śmy w stanie sprostać. Do stałych ak-
cji, w których corocznie bierzemy udział
zal iczyć można: uczestnictwo w nie-
podległościowej paradzie motocyklo-
wej ROCK NIEPODLEGŁOŚCI
odbywającej się 1 1 l istopada w Sule-
jówku, a także MOTOCUD – czyli rocz-
nicy Bitwy Warszawskiej z 1 920r.
upamiętniającej jedno z najważniej-
szych zwycięstw nad bolszewikami.
Dodatkowym atrybutem tego wydarze-
nia są malownicze trasy między Ra-
dzyminem, Serockiem a Wyszkowem.

Następnym, wpisanym na stałe do pro-
gramu glinojeckiej grupy wydarzeniem
jest akcja „Świeć Przykładem Nocą”,
mająca na celu propagowanie zakła-
dania kamizelek odblaskowych przez
kierujących jednośladami, organizowa-

na przez Fundację „ Jednym Śladem”.
Przy okazji organizowana jest tam zbiór-
ka leków dla osób bezdomnych. Orga-
nizatorzy dbają zawsze, aby kończąca
imprezę parada motocyklowa na dłu-
go pozostała wszystkim w pamięci, po-
nieważ jazda w kolumnie 600-700
motocykli przez Warszawę, w środku
nocy, przy wybranych i przepięknie
oświetlonych ulicach, wśród monumen-
talnych budynków jest czymś napraw-
dę wyjątkowym. Są jeszcze „Wianki”
i   Dzień Dziecka w Glinojecku, gdzie
staramy się dołączyć do programu, na
ile jest to możliwe.

Ponadto Glinojecka Grupa Motocyklo-
wa „Freewind” włącza się w szereg in-
nych akcji, których nie sposób
wszystkich wymienić w jednym tekście.
Na uwagę zasługuje fakt, że często na-
sze plany idą w parze z ambicjami za-
przyjaźnionej Grupy Motocyklowej
Raciąż. Większy ( w tym przypadku –
więcej) może więcej.

Dziś grupa liczy ok. 30 uczestników
niezhierarchizowanej społeczności,
którą charakteryzuje budząca co raz
większa pewność siebie, ambicje i pla-
ny na kultywowanie naszej rozpoczę-
tej działalności. Na pewno jest jeszcze
dużo do zrobienia i wiele do zobacze-
nia. Naszymi zasadami, którymi kieru-
jemy się są: być sobą, wrażliwym na
krzywdę innych, pamiętającym o swo-
ich polskich korzeniach, po prostu być
zwykłym człowiekiem.

Warto nadmienić, że opisane wyżej
przykłady działalności grupy motocy-
klowej w różnych akcjach i wydarze-
niach nie są podyktowane chełpieniem
się i chęcią lansowania – jakby niektó-
rzy być może zinterpretowali. Jedy-
nym przesłaniem treści tego artykułu
jest przekonanie jak najwięcej osób,
że można robić to co się lubi, a przy
okazji pomagać innym.

Mariusz Jasiński



9Wieści Glinojecka Maj - Czerwiec

I miejsce dla Kai

1 8 maja w sali widowiskowej Powiato-
wego Centrum Kultury i Sztuki odbyła
się wspierana przez ciechanowską En-
glish School siódma edycja Powiatowe-
go Przeglądu Piosenki Angielskiej
ENGLISH SONG' 201 5, na którym przed -
stawicielka naszej gminy – Kaja Klim-
kiewicz wykonując utwór pt. „Hallelujah”
z repertuaru Leonarda Cohena wyśpie-
wała sobie I nagrodę w kategorii szkół
średnich.

Impreza jak co roku cieszyła się dużym
zainteresowaniem. Wzięło w niej udział
ok. 1 00 wykonawców, ocenianych przez
bardzo wymagające jury w składzie:
Dorota Umińska - przewodnicząca,
Szkoła Językowa „English School”
w  Ciechanowie, Konrad Lusawa – muzyk
oraz Darek Puchalski – muzyk.

Małgorzata Żdanowska

Każdy z nas uwielbia czeko.. . czeko.. . czekoladę- czy to mleczną, gorzką, białą
czy smakową. Ten najpowszechniejszy wyrób cukierniczy obchodzi swoje świę-
to 1 2 kwietnia. Dlatego też Smerfy wraz z Rodzicami 1 3 kwietnia uczcil i jej   święto.

Po śniadaniu wszystkie dzieci zostały zaproszone przez panie nauczyciel i do  jed-
nej z sal, gdzie czekała na nich Wróżka Zdrowia, która przyniosła ze sobą ma-
giczny wikl inowy koszyk zawierający koperty z zadaniami do rozwiązania.
W  programie obchodów były zabawy, których rekwizytem była czekolada.

Podczas spotkania z Wróżką, dzieci dowiedziały się wielu ciekawych informa-
cji o czekoladzie, chociażby tego, że pierwsza tabliczka czekolady powstała
w  Niemczech w 1 839 roku. Była też słodka zabawa, podczas której najmłodsi
rozpoznawali czekolady po smaku: bakaliowa, orzechowa, gorzka, mleczna, tru-
skawkowa…Po wspólnej zabawie, Smerfy wraz z rodzicami zostal i zaproszeni
na małe co nieco. Na sali pojawiły sie dwie fontanny czekoladowe i palma owo-
cowa, których smak był wyjątkowy.

Na koniec imprezy Smerfy z pomocą rodziców wykonały czekoladowe torciki,
które potem skosztowały w domu.

Marta Wernicka

CZEKOLADOWY ZAWRÓT GŁOWY

„Dzień Bociana” to święto, które co roku obchodzone jest w Miejsko-Gminnym
Przedszkolu w Glinojecku.

29 maja 201 5 roku przedszkolacy oraz ich rodzice przygotowali inscenizacje
na temat życia bocianów. Było mnóstwo zabaw, konkursów oraz zagadek na-
wiązujących do zwyczajów i życia bociana białego.

Spotkanie stało się pretekstem do pogłębienia wiedzy dzieci o bocianach, by-
ło także okazją do propagowania postaw proekologicznych. Wspólne zabawy
integracyjne i inscenizacje dostarczyły dzieciom wielu miłych przeżyć
oraz  wzbogaciły ich wiedzę „ornitologiczną”. Zwieńczeniem uroczystości był
tradycyjny przemarsz przedszkolaków do pobliskiego, zaprzyjaźnionego, bo-
cianiego gniazda.

Dzień Bociana stanowił okazję do zwrócenia uwagi na szczególne miejsce
jakie ptak ten zajmuje w polskim krajobrazie i kulturze.

Katarzyna Rubinkowska

BOCIANIE ŚWIĘTO W
PRZEDSZKOLU

W sobotę 30 maja, nieco wcześniej
niż w kalendarzu, odbył się Gminny
Dzień Dziecka. Na najmłodszych
czekały przeróżne konkursy i zaba-
wy, występy artystyczne dzieci
z  sekcji muzycznej, pokaz aikido,
wręczenie nagród laureatom wielka-
nocnego konkursu plastycznego
oraz malowanie twarzy.

Nie lada atrakcją dla najmłodszych
okazał się przyjazd motocyklistów
z  Grupy Motocyklowej FREEWIND,
którzy tak jak w ubiegłym roku, l icznie
przybyli na spotkanie z dziećmi pod-
czas ich święta.

Gromkimi brawami publiczność nagro-
dziła aktorów z grupy teatralnej MI-
KA  ART, którzy tego dnia wystawil i dla

dzieci pełen humoru spektakl z mora-
łem pt. „Królewna i herbatnik”.

Największym jednak powodzeniem
cieszyły się trampolina i urządzenia
pompowane: dmuchany zamek i pirac-
ki okręt firmy Hopahop, z których dzie-
ci podczas trwania imprezy mogły
bezpłatnie korzystać dzięki uprzejmo-
ści Małgorzaty Iwańskiej – radnej
gminnej, będącej sponsorem tych
atrakcji.

Na koniec dla trochę starszych dzieci
i młodzieży zagrał wykonujący hity
z  gatunku muzyki tanecznej, pop
i   disco-polo, zespół DX.

Źródło: M-GOK

Gminny Dzień Dziecka Kilka tygodni temu odbyło się zaini-
cjowane przez Klub Seniora między-
pokoleniowe spotkanie jego repre-
zentantów z wychowankami Miejsko-
Gminnego Przedszkola w  Glinojec-
ku.

Nasi Seniorzy zaprezentowali naj-
młodszym mieszkańcom gminy kilka
utworów muzycznych, nawiązujących
do czasów ich dzieciństwa oraz
uczestniczyl i w licznych zabawach
zaproponowanych przez przedszko-
laków.

Wszyscy uczestnicy tego wydarzenia
bawil i się znakomicie! ! !

Źródło: M-GOK

POWRÓT DO
DZIECIŃSTWA
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Od września 201 5 roku wszystkie in-
stytucje oświatowe obowiązywać za-
czną nowe przepisy dotyczące
żywienia dzieci i młodzieży. W nowym
roku szkolnym zakaz dotyczył będzie
sprzedaży produktów zawierających
znaczną ilość składników negatywnie
wpływających na rozwój dziecka, czyli
cukru, tłuszczu (głównie pochodzenia
zwierzęcego), soli i   sodu.

W praktyce oznacza to, że z auto-
matów, bufetów i sklepików szkol-
nych znikną batoniki, czekolady,
chipsy oraz napoje o wysokiej za-
wartości cukru, a zastąpią je świeże
owoce, soki i pożywne kanapki. No-
wy zapis ustawy o żywieniu na pla-
cówki edukacyjne nałoży ponadto
obowiązek zapewnienia nieograni-
czonego dostępu do wody pitnej dla
wszystkich podopiecznych.

Celem zmian jest ograniczenie epi-
demii otyłości wśród dzieci. Szacuje
się, że średnio prawie 1 9% uczniów
zamieszkałych w województwie ma-
zowieckim zmaga się z nadwagą
i   otyłością. W naszej gminie, według
danych pochodzących z glinojeckie-
go ośrodka zdrowia, zmaga się
z  tymi schorzeniami 1 22 na 1 092
dzieci, co daje wynik 1 1 ,1 %.

Dotychczas stosowanie zasad zdro-
wego żywienia w placówkach oświa-
towych było dobrowolne. Wraz
z  wejściem ustawy za sprzedaż, re-
klamę i promocję w szkołach oraz
używanie do przygotowania posiłków
produktów niedozwolonych nakłada-
ne będą kary od 1 do 5 tys. zł.

Małgorzata Żdanowska

Szkoła na talerzu
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Barszcz Sosnowskiego pochodzi
z  Kaukazu. Do Polski został sprowa-
dzony na początku lat 50-tych do prac
badawczych. Ze względu na dużą ma-
sę jaką wytwarza, sądzono, że pomo-
że on rozwiązać problemy paszowe
rolnictwa i został więc rozpowszech-
niony w niektórych rejonach kraju jako
roślina pastewna. Szybko okazało się
jednak, że wartość paszowa barszczu
Sosnowskiego jest znacznie mniejsza
niż się spodziewano, w efekcie czego
zaniechano jego uprawy, ale przedo-
stał się on do siedlisk naturalnych,
gdzie szybko się rozpowszechnił.
Obecnie jego występowanie jest noto-
wane na terenie całego kraju.

Najczęściej występuje on na terenach
wilgotnych, w pobliżu cieków wod-
nych, kanałów i rowów. Barszcz So-
snowskiego jest rośliną silnie
zachwaszczającą teren, a dodatkowo
włoski na liściach i łodygach wydzie-
lają substancję parzącą. Parzące
działanie tego związku nasila się
podczas słonecznej pogody i wyso-
kiej temperatury oraz dużej wilgotno-
ści powietrza. Kontakt z tymi
roślinami powoduje zapalenie skóry,
powstawanie pęcherzy, nie gojące się
rany i długo nie zanikające blizny
oraz zapalenie spojówek. Działanie to
jest szczególnie niebezpieczne dla
alergików i dzieci.

Najprostszą a zarazem najlepszą me-
todą zwalczania jest metoda mecha-
niczna. Najskuteczniejsze jest nisz-
czenie jesienią roślin jednorocznych.
Barszcz Sosnowskiego można także
niszczyć mechanicznie w drugim roku
wegetacji, gdy wyrastają pędy. Najbar-
dziej powszechną i  skuteczną metodą
jest jego wykaszanie. Na ogół, w ciągu
jednego sezonu, potrzebnych jest co
najmniej od 2 do 4 zabiegów wykasza-
nia. Całkowite wyeliminowanie roślin
polega na ich „zmęczeniu”, czyli bar-
dzo częstym koszeniu.

W takiej sytuacji, w pewnym momen-
cie można przejść na walkę chemicz-
ną, którą w określonych przypadkach
można wykorzystać jako jedyną
i  podstawową metodę. Herbicydy, za-
wierające glifosat, nie są zalecane do
bezpośredniego zwalczania barsz-
czu, ale można z nich skorzystać, ja-
ko że są to środki nieselektywne,
służące do zwalczania zbędnej ro-
ślinności. Roundup 360 SL, lub inne
preparaty oparte na glifosacie zaleca-
ne s ą w dawkach 4,5 do 8 l/ha. Daw-
ki niższe stosuje się podczas wiosny
oraz późnym latem i jesienią na rośli-
ny barszczu w fazie silnie rozrośnię-
tych rozet. Dawki najwyższe zalecane
są na dorosłe rośliny, które zaczynają
wchodzić w okres spoczynku wegeta-
cyjnego.

Stosowanie środka Roundup 360 SL
powoduje osłabienie siły kiełkowania
nasion. Dlatego późne zabiegi nie tyl-
ko osłabiają lub niszczą wieloletnie
rośliny barszczu, ale także osłabiają
zdolność kiełkowania nasion. Dawki
pośrednie, około 6 l/ha, stosuje się na
jednoroczne rośliny wchodzące w  ok-
res kwitnienia lub na rośliny osłabio-
ne poprzednim zabiegiem.

W miejscach, na których doszło do
rozsiania się nasion barszczu, walkę
należy zaplanować na 3 do 4 lat. Za-
biegi opryskiwania można wykonać w
trzech terminach: wiosną do połowy
maja, wczesnym latem, od czerwca,
późnym latem do jesieni.

UWAGA NA BARSZCZ SOSNOWSKIEGO

Gmina Glinojeck realizuje projekt pn.
"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfro-
wemu mieszkańców Gminy Glinojeck"
w ramach Działania 8.3 Przeciwdzia-
łanie wykluczeniu cyfrowemu - e-Inc-
lusion Osi Priorytetowa: 8.3 Społe-
czeństwo informacyjne- zwiększenie
innowacyjności gospodarki Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodar-
ka „Dotacje na innowacje Inwestujemy
wWaszą przyszłość”.

W roku 201 4 w ramach projektu 80
gospodarstw domowych otrzymało
sprzęt komputerowy oraz bezpłatny
dostęp do Internetu. Projekt realizowa-
ny jest z wyodrębnioną jednostką bu-
dżetową gminy Miejsko-Gminnym
Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Dla

Beneficjentów Ostatecznych zostały
zorganizowane szkolenia z zakresu
obsługi komputera i korzystania z In-
ternetu. Szkolenia były przeprowadzo-
ne dla 80 osób, wśród których było 50
dzieci oraz 8 osób niepełnosprawnych.

Drugim działaniem podjętym w ra-
mach projektu była rozbudowa istnie-
jącej na terenie Gminy Glinojeck sieci
szerokopasmowej. Powstało 6 masz-
tów wolnostojących w miejscowo-
ściach: Budy Rumockie, Lipiny,
Żeleźnia, Ogonowo, Sulerzyż, Zalesie
oraz wieża strunobetonowa w Glino-
jecku umożl iwiająca podłączenie się
do sieci mieszkańców miasta Glino-
jeck i najbl iższych miejscowości.

Gmina Glinojeck w trakcie realizacji
projektu uzyskała oszczędności, dla-
tego też w dniach od 25 czerwca do
1 4 lipca 201 5 roku przeprowadzony
będzie dodatkowy nabór w ramach,
którego zostanie wyłonione 20 gospo-
darstw domowych. Beneficjenci otrzy-
mają darmowy sprzęt komputerowy
oraz dostęp do sieci Internet, a  także
wezmą udział w szkoleniu z  zakresu
obsługi komputera i Internetu.

W przypadku niewyłonienia lub nie-
zakwalifikowania się odpowiedniej
l iczny osób Gmina Glinojeck za-
strzega prawo do odstąpienia od re-
al izacji projektu.

Paulina Ziejewska

DODATKOWY NABÓR
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Już po raz drugi w historii drużyna chłop-
ców reprezentujących Gimnazjum Nr 1
w Glinojecku miała zaszczyt wystąpić
w turnieju finału wojewódzkiego rozgry-
wek Coca-Cola Cup rozegranego na
boisku stołecznej „Agrykoli”.

W doskonale zorganizowanym turnie-
ju, którego ambasadorem jest kapitan
reprezentacji Polski w piłce nożnej - Ro-
bert Lewandowski występowało 1 6 mę-
skich i 8 żeńskich zespołów wyłonionych
w drodze eliminacji z kilkuset szkół z te-
renu województwa mazowieckiego.

Nasza drużyna w fazie grupowej turnie-
ju zajęła trzecie miejsce w grupie co
niestety nie pozwoliło nam awansować
do ćwierćfinałów (awans uzyskiwały
dwie najlepsze ekipy z każdej grupy)
i   ostatecznie zostaliśmy sklasyfikowani
na miejscach IX – XII w województwie.

Jednak nasi zawodnicy i tak zasługują
na duże brawa, gdyż sam udział w tak
prestiżowym turnieju jest już dużym wy-
różnieniem.

Wyniki meczów naszej drużyny:

Gimnazjum Nr 1 Glinojeck – Publiczne
Gimnazjum Grudusk 6:1

Gimnazjum Nr 1 Glinojeck – Gimnazjum
Nr 1 Ostrołęka 0:6

Gimnazjum Nr 1 Glinojeck – Gimna-
zjum Węgrów 1 :3

Skład drużyny Gimnazjum Nr 1 Gli-
nojeck: Daniel Radwański, Rafał Wo-
dzyński, Dawid Czajkowski, Krzysztof
Grzymkowski, Mateusz Sitek, Szymon
Zawadzki, Mikołaj Grabowicz, Mateusz
Zieliński, Kacper Winiecki, Igor Klimkie-
wicz.

Marek Mikołajewski

Finał Wojewódzki Turnieju Coca-Cola Cup

1 czerwca na stadionie, dokładnie
w  Dzień Dziecka, odbyły się doroczne
zawody lekkoatletyczne z udziałem
gimnazjów z: Glinojecka, Ościsłowa
i   Polesia. Rywalizacja obejmowała 3
konkurencje: bieg na 1 00 m, rzut pi-
łeczką palantową oraz skok w dal
z  uwzględnieniem kategorii dziewcząt
i chłopców oraz przedziałów wieko-
wych: klasy I , I I i I I I . Przygotowano za-
tem 54 medale złote, srebrne i brązowe.
Wiele emocji wzbudzał bieg na 1 00 m,
zwłaszcza, że tor usytuowany był tuż
przed widownią. Najbardziej jednak wi-
dowiskowy i emocjonujący był, pozo-
stawiony na koniec zawodów, bieg

sztafetowy trójek mieszanych na 400
m. W tej konkurencji wystartowali na-
prawdę najlepsi biegacze reprezentu-
jący wszystkie trzy szkoły. Cieszymy
się, że kolejnym razem najwyższe tro-
feum w tej konkurencji zdobyła repre-
zentacja naszej szkoły.

Podsumowanie zawodów w postaci ze-
stawienia wyników wraz z nazwiskami
zawodników wszystkich konkurencji
zamieścimy natychmiast po ich otrzy-
maniu od uczniów z grupy projektowej
przygotowującej dzisiejszą imprezę.

Marta Łoczkowska

VIII Międzygimnazjalne Igrzyska
Lekkoatletyczne

Najlepsze w historii szkoły
Wmajowy weekend tj. 22-24 uczennice Szkoły Podstawowej prezentowały swoje
umiejętności koszykarskie w XVII Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej.

Wojewódzki etap poprzedziło zdobycie I miejsca w Turnieju Powiatowym,
a  także I miejsce w Mistrzostwach Rejonowych Szkół Podstawowych w mini
koszykówce, które odbyły się w Mławie.

Igrzyska odbywały się w Radomiu, gdzie przybyło 8 drużyn walczyć
o  zaszczytne miejsca w Turnieju.

Grupa A:

1 . Sokołów Podlaski
2. Wołomin
3. Radom
4. Ostrołęka

Grupa B:

1 . Żyrardów
2. Glinojeck
3. Płock
4. Warszawa

Z grupy wyszliśmy z 2 miejsca pokonując Warszawę znaczną ilością punktów
i Płock.

Uplasowaliśmy się na I I miejscu w grupie przegrywając jedynie
z  Żyrardowem, jak się później okazało mistrzami turnieju.

Walkę o I I I miejsce stoczyl iśmy z SP z Sokołowa Podlaskiego. Do połowy
meczu walka była wyrównana wynik 1 6:1 8 dla przeciwników, jednak w drugiej
połowie rywale zwiększyli przewagę punktową wygrywając brąz.

Jednak my i tak czujemy się zwycięsko zajmując IV miejsce na Igrzyskach
Mazowieckich. W historii szkolnej koszykówki to jak dotąd najwyższe
wywalczone w pocie czoła osiągnięcie. Od 201 2r. reprezentowaliśmy nasz
rejon na igrzyskach nie zdobywając wyższych wyników, ten rok jednak
pokazał, że ciężka praca się opłaca, bo tylko w ten sposób można
zapracować na sukces.

Sponsorem XVII IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ RADOM 201 5 była
ENERGA, która obdarowała uczestniczki turnieju prezentami.

Sukces na igrzyskach zawdzięczamy także udziałowi w Mazowieckiej Lidze
organizowanej przez Warszawski Okręgowy Związek Koszykówki
Województwa Mazowieckiego. Rozegraliśmy tam wiele meczy zajmując także
wysokie miejsce 8 na 1 3 zespołów. Wygrane i przegrane mecze nauczyły
nas wiele, przede wszystkim walki do samego końca, obycia i odwagi na
boisku, walki ze stresem towarzyszącym w wyrównanych meczach.

Znaczącą rolę odegrała tu także ilość godzin treningowych, które
zawdzięczamy dzięki utworzonym klasom sportowym, co dało możliwość
wyćwiczenia elementów technicznych, a także taktycznych.

Skład drużyny: Katarzyna Kawczyńska, Natal ia Łurzykowska, Alicja
Plebaniak, Anna Niewiadomska, Małgorzata Stryjewska, Aleksandra
Kowalska, Natal ia Karasiewicz, Maja Mitulska, Zofia Pionka, Paulina
Majewska, Sylwia Boniewska, Martyna Przybyszewska.

Więcej informacji o rozgrywkach ligowych : www.wozkosz.pl oraz na stronie
internetowej naszej szkoły www.sp1 gl inojeck.republika.pl. Zapraszamy do
obejrzenia zdjęć naszych dzielnych zawodniczek na stronę internetową:
www.energabasketcup.pl.

Agnieszka Podlecka

Tabela ligowa
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