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STRAŻACY
ZAPRASZAJĄ

W  dniu 1 5 maja br.
o  godz. 1 2.00 mszą
świętą w  kościele
w  Malużynie rozpocz-
ną się huczne obchody
Gminnego Dnia Stra-
żaka. Po eucharystii

odbędzie się uroczysty apel, podczas którego wręczo-
ne zostaną odznaczenia dla zasłużonych strażaków.

Gminne zastępy OSP zapraszają wszystkich
mieszkańców gminy na to wydarzenie.

M.Ż.

Spektakl niebawem
W  niedalekiej przyszłości działający przy Miejsko-Gmin-
nym Ośrodku Kultury w  Glinojecku Teatr Amatorski pla-
nuje premierę swojej kolejnej klasycznej adaptacji.
Tym razem będzie to sztuka pt.”Gwałtu, co się dzie-
je” na podstawie komedii Aleksandra Fredry pod tym
samym tytułem.

Mistrzowski scenariusz w  groteskowy sposób opo-
wiada o  postawionych wręcz “na głowie” pewnych
aspektach porządku świata. Co wyniknie z  tego po-
mieszania ról i   związanego z  nim ambarasu? Bę-
dzie można przekonać się już na początku czerwca.

Red

TAK dla podwyżek, NIE dla opłaty
adiacenckiej

We wtorek 26 kwietnia br. na kolejnym posiedzeniu Rady Miejskiej obradowano nad dziewięcio-
ma uchwałami, z  czego dwie znacznie podziel iły radnych. Pierwsza z  nich dotyczyła zatwierdze-
nia nowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w  wodę i   odprowadzania ścieków, a  druga –
wysokości opłaty adiacenckiej.

Więcej na str. 3

Wiosna teatralna
Tegoroczny marzec i   kwiecień to nie tylko po-
czątki kalendarzowej wiosny lecz przede
wszystkim pełna kolorów paleta wydarzeń kul-
turalnych z  kręgu teatru. I   choć zwrot „wiosna
teatralna” jest określeniem umownym, to z  całą
pewnością można rozważyć cykliczność tego
typu wyjątkowych, scenicznych zdarzeń.

Czytaj na str. 4

Rechot 201 6
W  piątek 1 8 marca br. po raz kolejny w  M-GOK
odbył się Gminny Przegląd Piosenki Dziecięcej
i   Młodzieżowej „RECHOT”. Wzięl i w  nim udział
reprezentanci przedszkoli i   szkół z  terenu gmi-
ny Glinojeck oraz przedstawiciele naszej pla-
cówki. Jury w  składzie: Anita Ziółkowska -
przewodnicząca, Karol ina Chojnacka i   Woj-
ciech Bruździński wysłuchało 31 prezentacji,
oceniając uczestników w  kilku kategoriach wie-
kowych. Przed ogłoszeniem werdyktu jurorzy
wzięl i pod uwagę dobór repertuaru młodych
wokalistów, dykcję i   emisję głosu oraz ogólny
wyraz artystyczny.

Czytaj na str. 7
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Chcemy podjąć trafną decyzję

O  nowej oczyszczalni, planowanych
podwyżkach cen za dostawę wody
i  odprowadzanie ścieków rozmawia-
liśmy z  Andrzejem Franczakiem -pre-
zesem Zakładu Gospodarki Ko-
munalnej w  Glinojecku.

Od jakiego czasu jest pan prezesem
Zakładu Gospodarki Komunalnej?

Andrzej Franczak: Prezesem je-
stem od 3 lipca 2009r, więc
niedługo minie 7 lat.

To za pańskiej kadencji gmina zy-
skała wodociągi i  sieć kanalizacyjną.

A.F.: Nie do końca tak jest, ponie-
waż nie brałem udziału w  projek-
towaniu tych sieci. Objąłem
funkcję nadzorczą na etapie,
w  którym cała dokumentacja była
już zatwierdzona i   gotowa do
wdrożenia. Uczestniczyłem nato-
miast w  procesie realizacji, czyl i
budowy sieci wodociągowo-kanali-
zacyjnej i   z  racji swojej funkcji na-
dal nadzoruję te działania.

Jak wygląda realizacja tych
przedsięwzięć?

A.F.: Tego typu prace dzielą się na
dwa aspekty: uwarunkowań tech-
nicznych i  finansowych. Ze względu
na to, że w  gminie mamy w  sumie
ponad 1 55  km sieci to wiązało się to
w  kwestii finansowej z  ogromnymi
kosztami. Sieć ta cały czas jest na
bieżąco nadzorowana, ponieważ
musi być ona utrzymywana w  ciągłej
drożności. Na szczęście jest to nowa
sieć, w  przyzwoitym stanie technicz-
nym, jednak należy powoli przygoto-
wywać się finansowo na jej

modernizację, co też ZGK czyni, by
nie zostać bez odpowiednich środ-
ków, gdy sieć z  czasem zacznie się
starzeć. A  takie zjawisko na prze-
strzeni lat z  pewnością nastąpi.

Jak długo bez znaczących dla fi-
nansów prac konserwacyjnych
może ta sieć funkcjonować?

A.F.: Myślę, że inwestycja ta nie będzie
wymuszała dodatkowych kosztów
przez około 1 0 lat. Natomiast koszta
konserwacyjne ponosimy na bieżąco.

Jaki procent gminy został już zwo-
dociągowany i  skanalizowany?

A.F.: Jeśl i chodzi o  wodociągi to
inwestycja została zrealizowana
w  ponad 99%, a  sieć kanalizacyj-
na to około 80% realizacji przed-
sięwzięcia. Uważam, że jesteśmy
jedną z  najlepiej skanalizowanych
gmin nie tylko w  powiecie, czy wo-
jewództwie, ale w  całej Polsce.

Czy tak kosztowna, szeroko za-
krojona inwestycja mogłaby za-
istnieć bez funduszy unijnych
w  tak krótkim czasie?

A.F.: Nie moglibyśmy nawet o  niej
marzyć, ponieważ kwota potrzebna
do zrealizowania tak potężnej inwe-
stycji przerosłaby możliwości gminy
może nawet kilkukrotnie. Gdybyśmy
próbowali dokonać tego własnymi
środkami to całość zajęłaby, po-
wiedzmy - 30 lat, a  nie 3.

Obecnie w  fazie projektu jest no-
wa oczyszczalnia ścieków w  Sta-
rym Garwarzu, choć obecna ma
dopiero 1 0 lat. Czy rzeczywiście
istnieje potrzeba budowy nowej?

A.F.: W  tej chwil i trwają prace, ma-
jące na celu ustalenie stanu tech-
nicznego obecnej oczyszczalni.
Badamy, czy ta oczyszczalnia na-
daje się do modernizacji, czy trzeba
będzie zbudować nową. Szczegól-
nie uważnie przyglądamy się zbior-
nikom, bo to w  nich tkwi sedno
planowanej inwestycji. Chcemy
mieć pewność, że podejmujemy
trafną decyzję. Jednak ze względu
na nowe rozporządzenia, dyrektywy
i   normy, które weszły w  życie z  po-
czątkiem bieżącego roku, prace

nad oczyszczalnią bezwzględnie
muszą zostać podjęte.

Czego konkretnie te nowe prze-
pisy dotyczą?

A.F.: Dotyczą zrzutów ścieków. Są to
wymagania, których już niedługo nie
będziemy w  stanie spełnić, jeśli nie
podejmiemy żadnych działań i  nie za-
stosujemy odpowiednich rozwiązań
technologicznych.

Na jednej z  sesji Rady Miejskiej
padło pytanie, czy można było
przewidzieć odpowiednio wcze-
śniej zaostrzenie tych przepisów?

A.F.: Prawo unijne jest nieprzewi-
dywalne, a  przepisy cały czas się
zmieniają. Unia Europejska jest wy-
jątkowo zbiurokratyzowana, a  decy-
zje w  jej strukturach zapadają
bardzo szybko. Jedenaście lat te-
mu, gdy obecna oczyszczalnia zo-
stała oddana do użytku, nikt nie
mógł przewidzieć, że po dekadzie
będzie trzeba ją w  tak dużym stop-
niu zmodernizować lub wybudować
całkowicie nowy obiekt.

Czym ta nowa oczyszczalnia, je-
śli powstanie, będzie różnić się
od obecnej?

A.F.: Oczyszczalnia, którą wstęp-
nie projektujemy jest obiektem za-
pewniającym wyższą od norm
unijnych jakość zrzucanych ście-
ków. Obiekt ten z  pewnością sta-
nie się wizytówką gminy, tak jak
jest nią już nasza stacja uzdatnia-
nia wody. Planowana oczyszczal-
nia będzie prawdopodobnie jedną
z  najnowocześniejszych w  Polsce.

A  więc - nie modernizacja, ale
budowa nowej.

A.F.: Tak, jak wcześniej powiedzia-
łem - ostateczne decyzje jeszcze nie
zapadły. Powinniśmy jednak pamię-
tać, że mamy obowiązek działać
zgodnie z  przepisami prawa. Nie ma
innej możliwości.

Poza inwestycjami Zakład Gospo-
darki Komunalnej planuje również
podwyżki, nad których wysoko-
ścią będą obradować radni na
najbliższym posiedzeniu.

A.F.: Tak, podwyżki są nieuniknio-
ne. Wynikają one z  wyższych kosz-
tów, jakie ponosi Zakład. Głównym
czynnikiem ich wzrostu jest zwięk-
szona ilość zużytej energii energe-
tycznej. Nie chodzi tutaj o  wzrost
ceny energii, ale o  jej ilość, zużycie.
Na terenie gminy pracuje 1 2 prze-
pompowni, które funkcjonują dzięki
energii elektrycznej. Kilka lat wstecz
nie było takich obiektów, więc i  zu-
życie energii było znacznie mniej-
sze niż teraz.

O  ile wobec tego wzrosną opłaty
za wodę i   ścieki, jeżeli radni po-
dejmą stosowną uchwałę?

A.F.: Zimna woda kosztować bę-
dzie 3,04zł, a  ścieki 5,09zł za metr
sześcienny. Są to ceny netto.

Dwa lata temu, w  sezonie letnim,
mieszkańcy bloków należących do
Spółdzielni Mieszkaniowej Loka-
torsko-Własnościowej w  Glinojec-
ku borykali się z  brakiem ciepłej
wody. ZGK zadecydował o  prze-
rwie w  jej dostawie ze względu na
zadłużenie Spółdzielni i   nietermi-
nowe wpłaty. We wcześniejszych
latach takie sytuacje także miały
miejsce. Czy w  tym roku miesz-
kańcy mają się czym martwić?

A.F.: Mieszkańcy bloków spółdziel-
czych zawsze mają się czym mar-
twić, ponieważ ich zarząd cały czas
zalega z  płatnościami. W  tej chwil i
wykorzystujemy różnego rodzaju
rozwiązania prawne, by tę sprawę
załatwić. Odłączenie ciepłej wody
traktujemy jako ostateczność, ale
takiej możliwości nie wykluczam,
jeśl i owe środki prawne nie przy-
niosą oczekiwanego rezultatu.

Na jaką kwotę w  ZGK zadłużona
jest Spółdzielnia?

A.F.: Na dzień 25 kwietnia to za-
dłużenie wynosi 1 98  tys.zł.

Rozmawiała
Małgorzata Żdanowska

Komentarz: Radni podczas XII
Sesji Rady Miejskiej, która odbyła
się 26 kwietnia br. podjęl i uchwałę
dotyczącą podwyższenia taryf dla
zaopatrzenia w  wodę oraz odpro-
wadzania ścieków na terenie gmi-
ny Glinojeck.

M.Ż.

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

Miasta i   Gminy w  Glinojecku odbywa się dyżur redaktor naczelnej

„Wieści Glinojecka”.

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

Redaguje: Małgorzata Żdanowska
Łamanie i   korekta: Krystian Michał Błaszkowski

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

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

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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KRONIKA KRYMINALNA
Bójka w  Woli Młockiej

Interwencja policjantów z  Posterunku
Policji w  Glinojecku, zakończyła się
zatrzymaniem w  pościgu trzech męż-
czyzn, którzy pobili dwóch mieszkań-
ców gminy Glinojeck. Zatrzymani
spędzili noc w  policyjnej celi.

20 marca około  godz. 1 8:00 poli-
cjanci udali się do miejscowości
Wola Młocka gdzie została zgło-
szona interwencja porządkowa.
Funkcjonariusze po przybyciu na
miejsce przeprowadzil i interwencję
wobec osób, które miały spożywać
alkohol i   zakłócać porządek. Gdy
policjanci miel i już odjeżdżać zoba-
czyl i grupę bijących się mężczyzn.
Agresorzy na widok interweniują-
cych policjantów rozbiegl i się. Po
krótkim pościgu trzech mężczyzn
zostało zatrzymanych. Dwóch z  nich
miało przy sobie metalowe rurki.

Wszyscy zostal i przewiezieni do
pomieszczenia dla osób zatrzy-
manych w  ciechanowskiej komen-
dzie. Sprawcy byli w  wieku 23, 1 9
i   1 6 lat, mieszkańcy gminy Glino-
jeck. Wszyscy byli nietrzeźwi.
Wczoraj dwóch z  nich usłyszało
zarzut pobicia z  użyciem niebez-
piecznego narzędzia (23- i   1 6- la-
tek), a  jeden (1 9-latek) zarzut
pobicia. Mężczyźni byl i już wcze-
śniej notowani przez policję. Męż-
czyźni odpowiedzą teraz przed
sądem. Za pobicie z  użyciem nie-
bezpiecznego narzędzia grozi ka-
ra do 8 lat pozbawienia wolności.

Wypadek niedaleko Cedrobu

21 kwietnia miał miejsce wypadek
drogowy z  udziałem dwóch pojaz-
dów w  miejscowości Ujazdówek na
drodze krajowej nr  60. Dwie osoby
zostały przewiezione do szpitala.

podkom. Jolanta Bym

Z   NOTESU STRAŻAKA
Dnia 1 .03.201 6 około  godz. 1 1
otrzymaliśmy zgłoszenie z  powiato-
wego stanowiska kierowania o  pla-
mie oleju na trasie E7 na wysokości
Cukrowni Glinojeck. Po dojechaniu
na miejsce stwierdziliśmy, iż jezdnia
jest czysta i  było to zgłoszenie fał-
szywe. Na miejsce przybyły również
jednostki z  PSP Ciechanów, PSP
Mława i  OSP Strzegowo.
Dnia 7.03.201 6 o  godz. 1 3.1 4 zo-
stal iśmy zadysponowani do niety-
powego zdarzenia w  miejscowości
Kowalewko. Było to usunięcie bo-
cianiego gniazda z  drewnianego
słupa, który groził przewróceniem
na pobliski budynek gospodarczy.
Działania polegały na zrzuceniu
całego gniazda na ziemię i   zabez-
pieczeniu słupa.
Dnia 1 2.03.201 6 o  godz. 1 0.00
wraz z  zaprzyjaźnioną jednostką
OSP Szyjki zorganizowaliśmy ćwi-
czenia z  zakresu ratownictwa
technicznego. Polegały one na
ugaszeniu podpalonych samocho-
dów, wycięciu poszkodowanych,
wydostaniu ich z  wraku i   udziele-
niu im pomocy medycznej. Za
udostepnienie pojazdów dziękuje-
my firmie Wegaz.
Dnia 22.03.201 6 o  godz. 1 1 .39 wy-
jechaliśmy do pożaru kotłowni
w  miejscowości Śródborze gm. Gli-
nojeck. Po przybyciu na miejsce
okazało się, że w  pomieszczeniu
znajduje się jeszcze osoba dorosła.
Działania polegały na zlokalizowa-
niu tej osoby i  ugaszeniu pożaru.
Działaliśmy wspólnie z  zastępami
PSP Ciechanów i  OSP Ościsłowo
oraz zespołem pogotowia ratunko-

wego. Poszkodowana osoba do
szpitala została przetransportowana
helikopterem medycznym.
Dnia 31 .03.201 6 o  godzinie 1 3.56
otrzymaliśmy zgłoszenie o  poża-
rze traw w  miejscowości Dreglin
gm. Glinojeck. Pożar zagrażał po-
bl iskiemu laskowi i   innym łąkom.
Na miejsce zdarzenia przybyły
również zastępy PSP Ciechanów
oraz OSP Ościsłowo. Akcja trwała
ponad godzinę. Dzięki szybkiej re-
akcji strażaków pożar został dość
szybko opanowany.
Dnia 31 .03.2016 o  godzinie 1 6.09 zo-
staliśmy wezwani do wypadku drogo-
wego na trasie E7, gdzie samochód
osobowy zderzył się z  ciężarówką.
Samochodem osobowym podróżowa-
ły 3 osoby, w  tym dwoje dzieci. Po-
szkodowani zostali przetransportowani
do szpitala przez Zespół Ratownictwa
Medycznego. Kierowca ciężarówki nie
doznał żadnych obrażeń. Działania
straży polegały na udzieleniu pomocy
poszkodowanym, zabezpieczeniu po-
jazdów oraz miejsca zdarzenia. Ruch
w  tym czasie odbywał się wahadłowo.
Na miejsce zdarzenie przybył również
zastęp PSP Ciechanów.
Dnia 22.04.201 6 o  godz. 20.1 2
otrzymaliśmy zgłoszenie o  pożarze
śmieci na działkach gospodarczych
w  Glinojecku. Po przybyciu na miej-
sce okazało się , że palą się śmieci
wyrzucone z  pobliskich działek (sta-
re drzewka, gałęzie , trawa, meble
itp.). Spaleniu uległo 25m2 niele-
galnego wysypiska. W  akcji brała
udział tylko nasz jednostka.

Źródło: OSP Glinojeck

TAK dla podwyżek,
NIE dla opłaty adiacenckiej

We wtorek 26 kwietnia br. na kolej-
nym posiedzeniu Rady Miejskiej ob-
radowano nad dziewięcioma uchwa-
łami, z  czego dwie znacznie podzieliły
radnych. Pierwsza z  nich dotyczyła
zatwierdzenia nowych taryf dla zbio-
rowego zaopatrzenia w  wodę i  od-
prowadzania ścieków, a  druga – wy-
sokości opłaty adiacenckiej.

Uchwała dotycząca podwyżek
opłat za wodę i   ścieki podjęta zo-
stała siedmioma głosami. Ośmiu
radnych w  tej sprawie wstrzymało
się od głosu. Na taki wynik głoso-
wania z  pewnością wpłynęły nie-
ścisłości w  przygotowanej doku-
mentacji, jednak po wprowadzeniu
korekty nowe stawki zostały
uchwalone. Zatem od 1 czerwca br.
za wodę będziemy płacić 3,04 zł,
a  za ścieki 5,09 zł. Podane kwoty
dotyczą metra sześciennego i   są
cenami netto.

W  sprawie opłaty adiacenckiej rad-
ni nie podjęl i uchwały, bo choć taka
opłata bardzo korzystna byłaby dla
budżetu gminy to jednak zdecydo-
wanie niepomyślna dla mieszkań-
ców. Siedmiu radnych głosowało
za jej wprowadzeniem, tyle samo –
przeciw, a  jeden radny wstrzymał
się od głosu.

Opłata adiacencka dotyczy właści-
ciel i lub wieczystych użytkowników
nieruchomości, których wzrost war-
tości jest spowodowany poprzez ich
podział lub scalenie, a  także z  tytu-
łu budowy urządzeń infrastruktury
technicznej z  udziałem środków
Skarbu Państwa, jednostek samo-
rządu terytorialnego, środków po-
chodzących z  budżetu Unii Euro-
pejskiej lub ze źródeł zagranicz-
nych niepodlegających zwrotowi.
Owa opłata nie jest obowiązkowa,
dopóki o  jej ustaleniu dla konkretnej
jednostki administracyjnej nie za-
decyduje wójt, burmistrz lub prezy-

dent miasta, a  radni nie podejmą
uchwały o  jej wysokości, która
w  świetle przepisów nie należy do
najmniejszych. W  odrzuconym
przez Radę projekcie uchwały dla
terenu naszej gminy wysokość
opłaty zaplanowana została na
20% wzrostu wartości nierucho-
mości z  tytułu jej podziału lub sca-
lenia i   30% różnicy między
wartością, jaką nieruchomość mia-
ła przed wybudowaniem w/w  infra-
struktury technicznej, a  wartością
po jej wybudowaniu. Obecnie
z  opłaty adiacenckiej zwolnieni są
rolnicy oraz właściciele gruntów le-
śnych. Nie ulega jednak wątpl iwo-
ści, że pomimo sprzeciwu radnych
sprawa opłaty powróci na posie-
dzeniach niejednokrotnie.

Poza tymi dwoma uchwałami Rada
zgodnie i   jednomyślnie podjęła sze-
reg pozostałych,   m. in. w  sprawie
udzielenia pomocy finansowej
w  formie dotacji w  wysokości
505  tys. zł dla powiatu na budowę
drogi na odcinku Stary Garwarz –
Glinojeck, zmian w  uchwale budże-
towej i   Wieloletniej Prognozie Fi-
nansowej oraz kilka pozostałych,
z  którymi zapoznać się można na
stronie internetowej: www.glino-
jeck.bipgmina.pl.

W  wolnych wnioskach poruszono
zaś kwestie związane z  funkcjono-
waniem fil i i SPZZOZ w  Ościsłowie
i   Woli Młockiej, bezpieczeństwa na
drodze gminnej przebiegającej
przez teren dawnego GS, poprawy
nawierzchni ul . Spokojnej, użytko-
wania boiska sportowego przy ul.
Ciechanowskiej oraz przyszłości
szkół w  Woli Młockiej i   Malużynie,
które obecnie objęte są nadzorem
budowlanym, a  koszt ich wyremon-
towania w  wyznaczonym do końca
sierpnia terminie w  sumie obciąży
budżet gminy na ok. 200  tys. zł.

Małgorzata Żdanowska
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WYSOKIE NOTY
W  KONKURSIE
BIBLIJNYM

W  środę 02 marca br. odbył się
I I   dekanalny etap Konkursu Bibl ijne-
go dla uczniów szkoły podstawowej
i   gimnazjum. Zwycięzcy pierwszego
etapu ze szkół podstawowych spo-
tkali się w  parafii św. Piotra, zaś
gimnazjal iści w  parafii MB Fatimskiej
w  Ciechanowie. W  konkursie brało
udział 21 uczniów.
Uczniowie pisal i test przygotowany
przez Wydział Katechetyczny Kurii
Diecezjalnej w  Płocku . Odpowie-
dzialnym za przeprowadzenie tego
etapu konkursu był ks.   dziekan
Eugeniusz Graczyk. Zgodnie z  re-
gulaminem po dwie najlepsze
osoby z  każdej grupy wiekowej
przechodzą do ostatniego – diece-
zjalnego etapu. Naszą parafię
w  dekanacie Ciechanów- Zachód
reprezentowało czworo uczniów
z  naszej szkoły, którzy uzyskali
następujące wyniki:

Szkoła podstawowa :
III miejsce – Maciej Zmysłowski – klasa 4
IV miejsce – Angelika Perczyńska – klasa 6

Gimnazjum:
I I miejsce – Dawid Pokojski – klasa I I I
I I I miejsce – Julia Szeluga – klasa I I
Dawid Pokojski zakwalifikował się więc
do ostatniego etapu i  będzie reprezen-
tował naszą szkołę, parafię i  dekanat
w  diecezji. Jak pokazują wyniki wszy-
scy byli dobrze przygotowani i  zajęli
wysokie miejsca . Uczniów nadal przy-
gotowywała p. B. Załuska. Należy im
się podziękowanie, uznanie i  wielkie
brawa za godne reprezentowanie
szkoły i  parafii . Dawidowi życzymy wy-
trwa- łości i  zapału do dalszej wzmo-
żonej nauki oraz sukcesów na ostatnim
etapie, który odbędzie się 20 maja. Je-
steśmy z  Was dumni!! !

Źródło: ZSO w  Ościsłowie

Konkurs
patriotyczny

W  poniedziałek 29 lutego br. uczest-
niczyliśmy w  finale konkursu literacko-
plastycznego "BO LEPIEJ BYŚMY
STOJĄC UMIERALI, NIŻ MAMY KLĘ-
CZĄC NA KOLANACH ŻYĆ…" zorga-
nizowanego z  inicjatywy Stowarzy-
szenia Narodowy Ciechanów i  Komi-
tetu Obrony "Roja". Podczas uroczy-
stości przeprowadzonej w  DPS
"Kombatant" w  Ciechanowie nagrody
i  dyplomy uczestnikom konkursu wrę-
czał  m. in. poseł na Sejm RP Marek
Jakubiak.
Uczestnicy konkursu z  naszej szkoły:
Daniel Kujawa - I   miejsce w  kategorii -
praca plastyczna poświęcona Żołnierzom
Wyklętym, Paulina Łukasik,I lona Rudnic-
ka, Sandra Gocejna, Patryk Lewandowski.
Wielkie brawa dla naszej drużyny har-
cerskiej "Płomyki nadziei" oraz druży-
nowej Katarzyny Wachnik!
Gratulujemy laureatom i  uczestnikom!

Źródło: ZSO w  Ościsłowie

Konkurs
„ Z  polszczyzną
za pan brat”

„Błąd w  mowie to jak plama tłusta
i   brzydka na fotografii matki, którą
kochasz, to jak niestarannie przy-
szyta łata na ubraniu, w  którym
idziesz w  gościnę. Źle mówić lub pi-
sać, to znaczy krzywdzić swoją mo-
wą tych wszystkich, którzy ją
budowali” – te słowa Janusza Kor-
czaka przyświecały zmaganiom
gimnazjal istów w  środę 1 6 marca
podczas szkolnego konkursu „
Z  polszczyzną za pan brat”.
Zwyciężyl i uczniowie klasy I   gimna-
zjum, 2 miejsce ex aequo zajęły kla-
sy I I i   I I I . Wszyscy uczestnicy
otrzymali drobne upominki.

Dorota Narulska

Tegoroczny marzec i   kwiecień to nie
tylko początki kalendarzowej wio-
sny lecz przede wszystkim pełna
kolorów paleta wydarzeń kultural-
nych z  kręgu teatru. I   choć zwrot
„wiosna teatralna” jest określeniem
umownym, to z  całą pewnością moż-
na rozważyć cykliczność tego typu
wyjątkowych, scenicznych zdarzeń.

Pierwszą propozycją Miejsko-Gmin-
nego Ośrodka Kultury w  Glinojecku
dla lokalnej publiczności była sztu-
ka „Kandydat” w  wykonaniu Teatru
Podaj Dalej , w  którym zagrali Jaro-
sław Gruda, Magdalena Mroszkie-
wicz, będąca zarazem autorką
scenariusza oraz Bartosz Dermont.
Spektakl jest toczącą się współcze-
śnie farsą o  podłożu politycznym,
odzwierciedlającą drogę od społecz-
nych nizin na szczyt najwyższych
godności państwowych dobrodusz-
nego i   naiwnego Seweryna Wysoc-
kiego (Jarosław Gruda) , dla którego
pomoc drugiemu człowiekowi jest
w  życiu najważniejsza. Milowy skok
w  karierze niepozornego rolnika
możliwy jest dzięki pewnej dzienni-
karce (Magdalena Mroszkiewicz)
i   specjaliście do spraw wizerunku
(Bartosz Dermont) . Tych dwoje
młodych ludzi wykorzystuje Wysoc-
kiego i   jego poparcie lokalnej spo-
łeczności, a  także właściwą mu
wiarę w  ludzi i   prostol inijność cha-
rakteru, namawiając chłopa do star-
towania w  wyborach prezydenckich.
Przemawia przez nich własny inte-
res, a  pozornie mało rozgarnięty
Kandydat do realizacji tych celów
świetnie się nadaje. Gdy rusza kam-
pania okazuje się, że to nie Wysoc-
ki, a  jego sztab wyborczy w  wy-
budowanym przezeń królestwie
manipulacji staje się teatrem lalek,
w  którym „szarą eminencją”, a  zara-
zem jedynym reżyserem jest sam
Kandydat.

Przekładając na polskie realia ideę
amerykańskiego snu, w  którym pu-
cybut staje się mil ionerem można
pokusić się o  stwierdzenie: od rolni-
ka do polityka. Typowo polski sen
przecież spełnia się na naszych
oczach. Nie tylko na scenie i   nie tyl-
ko w  sztuce pt. „Kandydat”.

Kolejną odsłoną z  zakresu teatru
było kwietniowe przedstawienie
uczniów klas I I -I I I szkoły podstawo-
wej, zrzeszonych w  Grupie Teatral-
nej „Na OpAk” , działającej w  ra-
mach sekcji pod egidą M-GOK
pt.   ”Czemu nas tam nie ma…”

Spektakl opierał się na motywach
powieści Kornela Makuszyńskiego
„O  dwóch takich co ukradli księżyc”.
Inscenizacja opowiadała o  dwóch,
niesfornych braciach – Jacku (Piotr
Dębski) i   Placku (Damian Góźdź) ,
którzy znużeni ciągłymi próbami
włączenia ich w  jakiekolwiek prace,
nauką, do której Pani Nauczycielka
(Alicja Wróblewska) kazała się im
przykładać, skargami Sąsiadki
(Wiktoria Małecka) oraz Pani Bur-
mistrz (Julia Wasilewska) postana-
wiają wyruszyć w  świat w  po-

szukiwaniu krainy wiecznego, słod-
kiego leniuchowania. By ją odnaleźć
pytają dorosłych, „którzy zawsze
wiedzą lepiej”, pracowitą Pszczółkę
(Lena Lubasińska) i   Czarodziejkę –
Kuglarkę (Sandra Przybyszewska) ,
a  także spotykają zajętych zbiera-
niem skarbów mieszkańców Złotego
Miasta z  ich królową na czele (San-
dra Lubasińska) , którzy dosadnie
uświadamiają im, że szeroki świat
nie zawsze jest dla wszystkich przy-
jazny, a  dobra materialne l iczą się
dla niektórych bardziej niż cokolwiek
innego. Wreszcie po wielu perype-
tiach chłopcy decydują się wrócić do
domu. By nie pojawić się tam z  pu-
stymi rękami i   nie skompromitować
w  oczach Matki (Maria Sikorska)
oraz mieszkańców rodzinnego Za-
piecka postanawiają ukraść mienią-
cy się srebrem księżyc, l icząc na
spory zysk z  jego sprzedaży. I   tak
jak sprawa zdjęcia księżyca z  niebo-
skłonu okazała się dziecinnie pro-
sta, tak już utrzymanie go w  uprze-
dnio przygotowanej sieci nie nale-
żało do najłatwiejszych. Księżyc
zgodnie z  rytmem natury rychło po-
wrócił na swoje miejsce, a  bracia za
sprawą groźnego Herszta Zbójców
(Dawid Żdanowski) wplątani zosta-
l i w  nie lada kabałę.

Adaptacja prozy Makuszyńskiego to
już trzecie przedstawienie „naopa-
kowych” zapaleńców teatru, które
tak jak wcześniejsze, cieszyło się
sporym zainteresowaniem, szcze-
gólnie najmłodszych odbiorców.

Trzecie spotkanie widza z  teatrem
skoncentrowane było na klasyce.
Młodzi aktorzy z  koła teatralnego,
działającego przy Liceum Ogólno-
kształcącym im. Władysława Stani-
sława Reymonta pod kierownictwem
Agnieszki Markowskiej swoją wer-
sję mickiewiczowskich „Dziadów” za-
prezentowali publiczności w  wy-
jątkowo świeży, niekonwencjonalny
sposób. Licealiści nie tylko przygoto-
wali autorski scenariusz, ale również
odpowiedzialni byli za kostiumy i  sce-
nografię.

Akcja sztuki rozgrywa się w  starym,
opuszczonym domu, który stanowi
miejsce spotkań lokalnej młodzieży
(m. in. Jeremiasz Wiśniewski, Da-
mian Gołębiewski, Ewa Chołuj) ,
będąc jednocześnie ich wolną od
wszelkich nakazów i   zakazów enkla-
wą wypełnioną muzyką i   dobrą za-
bawą. Podczas kolejnego z  takich
spotkań jedna z  uczestniczek impre-
zy (Natalia Plińska) wpada na po-
mysł przeprowadzenia rytuału
wywoływania duchów. Na widziadła
nie trzeba było długo czekać. Poja-
wiają się zjawy dwojga, proszących
o  ziarna gorczycy dzieci: Józia i   Ró-
zi (Karolina Chołuj i   Paulina Bu-
kowska) , którzy przez to, że za
życia miały wszystkiego pod dostat-
kiem nie mogą odnaleźć drogi do
nieba, bo „kto nie doznał goryczy ni
razu, ten nie dozna słodyczy w  nie-
bie", upiór Złego Pana, a  właściwie
nieludzki, bezwzględny prezes kor-
poracji (Sebastian Gosik) , który

przez to, że „nie był ni razu człowie-
kiem” nie ma prawa oczekiwać od in-
nych pomocy i   Zosia (Kamila
Bisialska) – nastolatka, uwikłana we
własne problemy, drwiąca z  miłości
i   wyższych wartości, dla której jedy-
nym celem jest szampańska zaba-
wa. Zupełnie inne spojrzenie na
tematykę związaną z  miłością przed-
stawia widmo Gustawa (Przemy-
sław Koszczewski) , który opowiada
o  swojej historii nieszczęśliwego,
nieodwzajemnionego uczucia.

Punktem kulminacyjnym spektaklu
jest „Wielka Improwizacja” w  wyko-
naniu Konrada (Adrian Bisialski) ,
który w  swojej rozmowie z  Bogiem
zarzuca mu nieumiejętne kierowa-
nie światem, brak zainteresowania
sprawami jego mieszkańców i   god-
ną politowania tolerancję wszelakich
przejawów zła. Na koniec nakazuje
Bogu, by ten zrzekł się piastowanej
funkcji na jego rzecz, który przeko-
nany o  swojej sile sprawczej uważa,
że będzie w  stanie nadać światu zu-
pełnie nowy, lepszy, sprawiedliwszy
porządek.

Czy jednak w  rozl iczeniu końcowym
wszystkie te doświadczenia i mi-
styczne przeżycia miały dla bohate-
rów sztuki jakąkolwiek, głębszą wa-
rtość? Odpowiedzi doszukać się
można w  wersie ilustrującego spek-
takl utworu, bo czy „ciemno wszę-
dzie, głucho wszędzie” to i   tak „ co
ma być to będzie”.

Pierwsze dwa wiosenne miesiące to
nie koniec teatralnych wrażeń. Dla
miłośników Melpomeny Miejsko-
Gminny Ośrodek Kultury przygotował
jeszcze kilka, znaczących scenicz-
nych niespodzianek. Niektóre z  nich
zapowiadamy w  tym numerze, inne
owiane są jeszcze tajemnicą.

André Malraux – francuski prozaik
i   mąż stanu powiedział: „Kultura jest
tym, co sprawiło, że człowiek stał
się czymś innym niż tylko przypad-
kowym wydarzeniem w  przyrodzie.”
Zatem postarajmy się pielęgnować
tę różnicę, tworząc i   odbierając
sztukę wszelkimi zmysłami.

Małgorzata Żdanowska

TEATRALNA WIO SNA
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Rozmowa z  Łukaszem Brzezińskim
- strażakiem z  1 6-letnim stażem,
obecnym prezesem OSP Glinojeck
na kadencję 2016-2021 , który po
około 20 latach zastąpił na tym sta-
nowisku Jana Gadomskiego.

Po prawie 20 latach objąłeś
funkcję prezesa OSP. Jak oce-
niasz zmiany w  straży na prze-
strzeni lat?

Ł.B.: Zmiany na pewno zaszły – jest
więcej szkoleń, ale również co za tym
idzie, więcej wymagań i  oczekiwań.
Straż cały czas idzie naprzód.

Jakie są twoje plany wynikające
z  funkcji prezesa glinojeckiej OSP?

Ł.B.: Najpierw chciałbym przyjąć no-
wych członków, ponieważ zostało nas
obecnie tylko ośmiu do wyjazdów. No-
wych strażaków trzeba będzie gruntow-
nie przeszkolić, by mogli brać udział
w  akcjach ratowniczych, czy gaśniczych.
To są najbliższe plany.

Jak ta rekrutacja będzie przebiegać?

Ł.B.: W  soboty, co dwa tygodnie
jeden z  zarządu - członek, prezes,
naczelnik albo sekretarz, będzie
dyżurował w  strażnicy. Będzie
można wtedy przyjść, porozma-
wiać i   złożyć podanie z  prośbą
o  przyjecie.

Kto może zostać strażakiem?

Ł.B.: Każdy, nie przyjmujemy je-
dynie osób karanych.

Czy na tę chwilę są jacyś chętni?

Ł.B.: Są. Przeprowadzil iśmy już wstęp-
ne rozmowy z  pięcioma osobami.

Wspomniałeś o  szkoleniach. Jak
na dziś wyglądają statystyki?

Ł.B.: Na pierwszą turę szkoleń
podstawowych oddelegowaliśmy

już 40 osób. Przewiduję taką sa-
mą liczbę w  drugiej turze.

Organizujecie wiele ćwiczeń dla
gminnych zastępów OSP. Jak
one wyglądają?

Ł.B.: Planujemy takie ćwiczenia
przynajmniej raz w  miesiącu.
Uważam, że są one bardzo wska-
zane, ponieważ umożliwiają stra-
żakom przetrenowanie różnych
sytuacji. Pomaga to potem trafnie
ocenić sytuację oraz odpowiednio
do niej zareagować w  warunkach
realnych, bezpośrednio podczas
trwania akcji.

Co jeszcze oprócz szkoleń pla-
nujecie?

Ł.B.: Zabawy, konkursy dla dzieci
i   młodzieżówki, żeby wzmocnić
i   zintegrować tę grupę. Chciałbym
w  nich , ,zaszczepić” pasję do stra-
ży, bo być może na nich za kilka lat
będzie opierać się cała struktura
OSP.

Ilu ochotników liczy młodzieżówka?

Ł.B. : Około 1 5 osób.

Jak układa się współpraca stra-
ży z  instytucjami, głównie szko-
łami i   przedszkolami?

Ł.B.: Dotychczas odwiedzaliśmy
szkoły i   robil iśmy dla nich poka-
zy,   m. in. pierwszej pomocy. Wszę-
dzie byliśmy chętnie przyjmowani.

Straż to służba. Jak łączyć ją
z  pracą zawodową?

Ł.B.: Po prostu wyrusza się na
akcje. A  co będzie rano – czas po-
każe. Każdy strażak gdy słyszy
syrenę, to biegnie do strażnicy.
Dla każdego z  nas jest to nieza-

leżne od warunków. Pamiętam,
gdy byłem w  delegacji i   dostałem
sms-a: , ,Alarm PSP”. Zerwałem
się wtedy z  łóżka i   chciałem biec
na akcję. Dopiero po chwil i doszło
do mnie, że jestem kilkadziesiąt
kilometrów od miejsca zdarzenia.
Wśród strażaków funkcjonuje ta-
kie powiedzenie: , ,Strażakiem się
jest, a  nie bywa”.

Młodzi strażacy, również ty, wy-
szliście spod pieczy prezesa Ga-
domskiego. Jak układała się
współpraca w  czasie gdy był
waszym szefem?

Ł.B.: Bardzo dobrze. Czasami
były zgrzyty, wynikające z  różnic
pokoleniowych, ale ogólnie bardzo
dobrze wspominamy pana Ga-
domskiego. Pamiętam, jak przed
którymiś zawodami popsuła się
nam motopompa. Gdy przyszl iśmy
rano i   zapytal iśmy: , ,Jak pompa?”,
to pan Jan odpowiadał: „Jest go-
towa do pracy. Stratujemy”. On
czasami siedział całe noce i   na-
prawiał sprzęt, żeby wszystko
działało, jak należy. Chciel ibyśmy,
żeby przyjął od nas funkcję hono-
rowego prezesa OSP, ale póki co
jeszcze się nie zdecydował.

Niedawno rozmawialiśmy o  wy-
stawie zdjęć, będącej częścią
pewnego wydarzenia. Czy zdra-
dzisz Czytelnikom, czego mogą
się spodziewać?

Ł.B.: Chcielibyśmy zrobić wystawę
fotografii, dotyczącą historii straży
w  gminie. Zbieramy już materiały,
tak więc prosimy każdego, kto dys-
ponuje takimi zdjęciami o  udostęp-
nienie nam ich. Wystawa wiązać się
będzie z  przyszłorocznymi obcho-
dami 1 20-lecia istnienia straży oraz
1 00-lecia orkiestry dętej.
Rozmawiała Małgorzata Żdanowska

Strażakiem się jest, a  nie bywa

Sukces w  Raciążu

W  poniedziałek 4 kwietnia w  raciąskim
Miejskim Centrum Kultury, Sportu
i  Rekreacji im. Ryszarda Kaczorow-
skiego odbył się Regionalny Konkurs
Piosenki Dziecięcej i   Młodzieżowej
Raciąż 201 6. Wzięło w  nim udział bli-
sko 80 wokalistów ze szkół i  domów
kultury,   m.in. z  Sochocina, Płońska,
Ciechanowa, Kraszewa, Raciąża
i  Krajkowa, a  także kilkoro reprezen-
tantów z  terenu naszej gminy.
Przegląd podzielony był na kategorie
wiekowe, a  w  jury zasiadał  m.in. pia-
nista, aranżer, wokalista, znany z  pro-
gramu “Jaka to melodia?” Robert Osam.

Największe wrażenie na jurorach
w  swojej kategorii zrobiła uczennica
szkoły w  Ościsłowie - I lona Rudnic-
ka, której przyznano I   miejsce.
Na podium stanęły również dwie
reprezentantki Glinojecka: na I I
miejscu w  swojej kategorii - l ice-
al istka Aneta Fabiszewska, a  na I I I
-uczennica glinojeckiego gimna-
zjum, Zofia Pionka.
Zwyciężczyniom serdecznie gratulu-
jemy i  życzymy dalszych sukcesów.

Redakcja
Źródło fot. www.gimglin. pl

Gminny zjazd OSP
22 kwietnia br. w  Glinojecku odbył się
Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego
Związku Ochotniczych Straży Pożar-
nych RP, podczas którego wybrano
nowy Zarząd na kadencję 201 6-
2021 . Uczestniczyli w  nim przedsta-
wiciele władz krajowych Związku
oraz władz jego oddziałów: dh Sła-
womir Morawski, dh Waldemar Go-
dlewski, dh Marek Marcinkowski, dh
Lesław Nowakowski, a  także repre-
zentanci administracji publicznej, or-
ganizacji społecznych, instytucji
i   zakładów pracy: radny - Dariusz
Lewandowski, kierownik Posterunku
Policji w  Glinojecku - Wiesław Ol-
szewski, Adam Nowakowski - prezes
PT-H “Wapnopol”.

W  drodze głosowania wyłoniono
członków Zarządu Oddziału Miejsko-
Gminnego ZOSP RP: prezesa - Wal-
demara Godlewskiego, trzech wice-
prezesów: Marka Marcinkowskiego,
Dariusza Woźnickiego, Jana Gadom-
skiego, komendanta gminnego - Da-
riusza Lewandowskiego, sekretarza -
Lesława Nowakowskiego, skarbnika -
Dawida Marczewskiego oraz członków
prezydium: Adama Nowakowskiego,
Łukasza Brzezińskiego, Tadeusza
Kaźmierczaka, Piotra Zawieskę, Artura
Woźnickiego, Adama Mukowskiego
i  Grzegorza Nitczyńskiego.

Ponadto wybrano członków Komisji
Rewizyjnej, delegatów na Zjazd Od-

działu Po-
wiatowego
ZOSP RP
i  przedstawi-
cieli oddzia-
łów gmin-
nych w  za-
rządzie na
szczeblu po-
wiatu.

Red
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Święto wszystkich Pań
8 marca był dla nas wszystkich dniem
radosnym i  szczęśliwym.

Najstarsi chłopcy z  klasy III gimna-
zjum i  klasy 6 szkoły podstawowej
działający w  Samorządzie Uczniow-
skim przygotowali kartki z  życzeniami
i  wręczyli je wszystkim paniom pracu-
jącym w  szkole. Jako dodatek posłu-
żyły wiosenne tulipany dla każdej pani,
zaś dla młodszych i  starszych kole-
żanek słodki upominek.

Panowie uczący w  szkole na czele z  p.
Dyrektorem tak jak co roku także pa-
miętali o  wszystkich kobietach.

Ponadto młodsi chłopcy wykonali wła-
snoręcznie kolorowe tulipany i  chętni
mogli się w  nie zaopatrzyć, a  potem
wręczyć je swojej sympatii, koleżan-
ce czy też mamie. Było zatem bardzo
miło i  sympatycznie, i  niech 8 marca
trwa cały rok.

Anna Radziejewicz

Dzień Patrona w  Gimnazjum

1 4 marca w  Gimnazjum im. Marka
Kotańskiego w  Glinojecku odbył się
obchodzony corocznie Dzień Patro-
na. Uroczystość zorganizowały: Mał-
gorzata Mikołajewska oraz Bożena
Pyszniewska. Za część artystyczną
odpowiedzialna była Aldona Wi-
śniewska wraz z  chórem.

Około godziny 1 0.00 do placówki
przybyli: Burmistrz Miasta i  Gminy -
pan Waldemar Godlewski wraz
z  gminnym pełnomocnikiem do spraw
rozwiązywania problemów alkoholo-
wych i  narkomanii - panem Leszkiem
Wróblewskim, kierownik ośrodka
MARKOT w  Dreglinie - pan Tomasz
Kosielski, kierownik miejscowego Po-
sterunku Policji - asp.   szt. Wiesław
Olszewski oraz przedstawicielki KP
Policji w  Ciechanowie, dyrektorzy gli-
nojeckich szkół - Krzysztof Turalski
i   Wiesław Mostowy, ks.   Adam Gnyp
oraz przewodnicząca Rady Rodziców
- pani Jolanta Drogosz.

Gimnazjaliści odśpiewali wspólnie
,,Mazurek Dąbrowskiego”, a  następ-
nie odtworzyli najważniejsze wyda-
rzenia z  życia patrona - Marka
Kotańskiego w  prezentacji multime-
dialnej, zawierającej  m.in. wywiad
z  Kotanem. Druga część uroczysto-
ści została poświęcona ogłoszeniu
wyników różnego rodzaju konkursów
szkolnych. Uczniowie oraz klasy naj-
aktywniejsze w  tegorocznych obcho-
dach Dnia Patrona otrzymały
nagrody ufundowane przez Gminną
Komisję Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i  Narkomanii. Najwięk-
szą liczbę punktów zyskała klasa

2A, której w  nagrodę wręczono pa-
miątkowy puchar.

Trzecią część uroczystości poświę-
cono na program ,,Profilaktyka a  Ty”,
o  którym opowiedziała pedagog –
pani Anna Skórska. W  jego ramach
glinojeckie gimnazjum podpisało
uchwałę, przez co jednocześnie sta-
ło się częścią tego przedsięwzięcia.
Na dokumencie swoje podpisy zło-
żyli: burmistrz, dyrektor szkoły,
przedstawiciel KP Policji, reprezen-
tant uczniów, pedagog oraz prze-
wodnicząca Rady Rodziców.

Dopełnieniem trzeciej części Dnia
Patrona były scenki o  charakterze
profilaktycznym odegrane przez
członków koła teatralnego znajdują-
cego się pod opieką p. Beaty Ma-
łeckiej. Po występie aktorzy zostali
nagrodzeni gromkimi brawami. Na-
stępnie głos przekazany został p.
Lechowi Boniewskiemu – dyrektoro-
wi gimnazjum i  gościom.

Dzień Patrona został zakończony
koncertem profilaktycznym zespołu
,,Na ostatnią chwilę”, który pokazał
uczniom skutki zażywania narkoty-
ków oraz alkoholu. Uczniami najbar-
dziej wstrząsnęły autentyczne relacje
z  wypadków drogowych, w  których
nie jedna osoba straciła życie. Były
to ofiary przede wszystkim uzależ-
nień i  brawurowej jazdy po zażyciu
narkotyków lub spożyciu alkoholu.

Aleksandra Żdanowska

fot. www.gimglin.pl

Wizyta w  Straży Pożarnej
Niedawno dzieci z  naszego przedszkola odwiedziły Ochotniczą Straż Pożar-
ną w  Glinojecku.

Dzięki życzliwości panów strażaków przedszkolaki mogły oglądać samo-
chody i  sprzęt pożarniczy. Niebywałą atrakcją dla dzieci był udział w  akcji

ratowniczej płonącego
samochodu oraz wejście
do wozu strażackiego
i  możliwość podziwiania
jego wyposażenia.

Przedszkolaki wykaza-
ły ogromne zaintereso-
wanie spotkaniem, pod-
czas którego nabyły
wiedzę dotyczącą odpo-
wiedzialnej i  pożytecz-
nej pracy strażaka.

Agnieszka Stańczak, Katarzyna Frankowska

Powitanie Wiosny

21 .03.201 6 r. pożegnaliśmy w  naszym przedszkolu Zimę a  powital iśmy
Wiosnę. Dzieci podczas zabaw przypomniały sobie charakterystyczne
cechy obu pór roku, wykonały grupowe rysunki pt. "Zimę żegnamy -
wiosnę witamy", zapoznały się z  tradycją palenia Marzanny. Na koniec
przedszkolaki przeszły ul icami miasta z  kolorowymi balonami,
transparentami oraz okrzykami witającymi Wiosnę.

Agnieszka Stańczak, Katarzyna Frankowska

W  poniedziałek 29 lutego br. uczest-
niczyliśmy w  finale konkursu literacko-
plastycznego "BO LEPIEJ BYŚMY
STOJĄC UMIERALI, NIŻ MAMY KLĘ-
CZĄC NA KOLANACH ŻYĆ…" zorga-
nizowanego z  inicjatywy Stowarzy-
szenia Narodowy Ciechanów i  Komi-
tetu Obrony "Roja". Podczas uroczy-
stości przeprowadzonej w  DPS
"Kombatant" w  Ciechanowie nagrody
i  dyplomy uczestnikom konkursu wrę-
czał  m. in. poseł na Sejm RP Marek
Jakubiak.
Uczestnicy konkursu z  naszej szkoły:
Daniel Kujawa - I   miejsce w  kategorii -
praca plastyczna poświęcona Żołnierzom
Wyklętym, Paulina Łukasik,I lona Rudnic-
ka, Sandra Gocejna, Patryk Lewandowski.
Wielkie brawa dla naszej drużyny har-
cerskiej "Płomyki nadziei" oraz druży-
nowej Katarzyny Wachnik!
Gratulujemy laureatom i  uczestnikom!

Źródło: ZSO w  Ościsłowie
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Dzień Kobiet w  M-GOK

We wtorek 8 marca z  inicjatywy i   pod kierownictwem Andrzeja Pawlaka
2dan aikido przeprowadzone zostały darmowe warsztaty z  samoobrony
dla kobiet. W  trakcie trwającego dwie godziny spotkania Panie
dowiedziały się, jak skutecznie bronić się przed potencjalnym
napastnikiem, blokować atak oraz jak używać siły tzw. płci słabej do
całkowitego obezwładnienia przeciwnika i   wyjścia bez szwanku
z  sytuacji zagrożenia.

Już tradycyjnie w  święto wszystkich pań glinojeccy seniorzy spotkali się
na uroczystej kolacji. Życzenia wszystkim paniom złożył burmistrz
Miasta i   Gminy, na ręce p. prezes przekazał bukiet kwiatów.

Źródło:M-GOK

Rechot 2016
W  piątek 1 8 marca br. po raz kolejny w  M-GOK odbył się Gminny Prze-
gląd Piosenki Dziecięcej i   Młodzieżowej „RECHOT”. Wzięli w  nim udział
reprezentanci przedszkoli i   szkół z  terenu gminy Glinojeck oraz przedsta-
wiciele naszej placówki. Jury w  składzie: Anita Ziółkowska - przewodni-
cząca, Karolina Chojnacka i  Wojciech Bruździński wysłuchało 31
prezentacji, oceniając uczestników w  kilku kategoriach wiekowych.

Lista laureatów:
Kategoria – przedszkole

ZESPOŁY:

I   msc. - „Mądrale” - Przedszkole Niepubliczne „Akademia Małego Smerfa”
– „Przedszkolna samba”

II msc. - Mądre Sowy - Miejsko-Gminne Przedszkole w  Glinojecku – „Wio-
sna w  ogródku”

III msc. - „Wesołe Nutki” – M-GOK w  Glinojecku – „Historyjka’

Wyróżnienie - „Leśne Skrzaty” - Miejsko-Gminne Przedszkole w  Glinojecku
– „Marcowe żaby”

Wyróżnienie - Grupa II Motylki - Miejsko-Gminne Przedszkole w  Glinojecku
– „Pszczółki”

Kategoria – klasy I–III

SOLIŚCI:

I   msc. - Łukasz Pokojski – Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Armii Kra-
jowej w  Ościsłowie – „Pan Komputer”

I I msc. - Wiktoria Ziemińska - Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej
w  Glinojecku – „Poskacz ze mną”

III msc. - Joanna Rzeczkowska – M-GOK w  Glinojecku – „Będę nauczycielką”

Wyróżnienie - Lena Lubasińska – Szkoła Podstawowa im. M. Konopnic-
kiej w  Glinojecku – „Najlepsza Koleżanka”

ZESPOŁY

I   msc. - Zespół EKO - Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Armii Krajowej
w  Ościsłowie – „W  lesie”

I I msc. - Szalone pierwszaki – Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej
w  Glinojecku – „Glinojeckie dzieciaki”

I I I msc. - Motylki - Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w  Glinojecku
– „Nasza piosenka”

Kategoria – klasy IV – VI

SOLIŚCI:

I   msc. - Natal ia Jakubowska – Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Armii
Krajowej w  Ościsłowie – „Piechotą do lata”

I I msc. - Damian Pokojski – Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Armii
Krajowej w  Ościsłowie – „Obieżyświat”

I I I msc. - Jul ia Zmysłowska – Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej
w  Glinojecku – „Świat muzyką malowany”

Wyróżnienie - Nadia Rzemieniewska – M-GOK w  Glinojecku – „Tyle
spraw na głowie”

ZESPOŁY

I   msc. - Pięciol inia - Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w  Glino-
jecku - „Tańcz rock and rol la”

Kategoria – gimnazjum i  szkoły ponadgimnazjalne

SOLIŚCI:

I   msc. - Aneta Fabiszewska – M-GOK w  Glinojecku – „List”

I   msc. - Zofia Pionka – Gimnazjum nr  1 im. M. Kotańskiego w  Glinojecku
– „Ja się boję sama spać”

I I msc. - Kaja Klimkiewicz – M-GOK w  Glinojecku – „Je  t'aime”

I I msc. - Kamila Bens – Gimnazjum nr  1 im. M. Kotańskiego w  Glinojec-
ku – „Bądź moją siłą”

ZESPOŁY:

I   msc. - DUET- Weronika Bergoldz, i   Radosław Prusakiewicz – Gimna-
zjum nr  1 im. Marka Kotańskiego w  Glinojecku – „Dzień bliżej Ciebie”

Wszystkim uczestnikom dziękujemy, a  zwycięzcom i  wyróżnionym ser-
decznie gratulujemy! ! !

Źródło: M-GOK

Wystawa zamków

Inspiracją wystawy zamkowej były zajęcia plastyki. Na  lekcjach dowiedzieli-
śmy się jak rozwijała się architektura w  średniowieczu. Podzieleni na grupy
zaczęliśmy swoją przygodę nad oryginalnym projektem zamku. Pomysłów
nam nie brakowało, jednak z  przeniesieniem ich w  rzeczywistość nie było
tak łatwo jakby mogło się wydawać. Praca architekta nie należy do najła-
twiejszych, jednak stworzyć coś z  niczego to prawdziwa frajda. Z  wielkim
zapałem pracowaliśmy nad projektami i  makietami. Efekty można było zo-
baczyć na wystawie, która odbyła się na holu szkolnym. Największym za-
skoczeniem było dla nas to, że nasi młodsi koledzy zachwycali się
makietami. Dziękujemy za docenienie naszej pracy.

Uczniowie klas szóstych
Źródło

fot: .www. sp1glinojeck. cba. pl
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W  tegorocznej edycji konkursu plastycznego na „Wielkanocną Pisankę” do
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w  Glinojecku wpłynęło łącznie 1 07 prac:
kategoria przedszkolna – 37 prac; kategoria klas 1 - 3 – 39 prac, kategoria klas
4 – 6 – 25 prac, prace grupowe – 6 prac. Prace wpłynęły od uczniów ze
Szkół: ZSO im. Żołnierzy Armii Krajowej w  Ościsłowie w  tym z  punktu przed-
szkolnego, Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w  Glinojecku, Miejsko-
Gminnego Przedszkola w  Glinojecku, Szkoły Podstawowej w  Woli Młockiej
oraz Filii w  Malużynie, Przedszkola Niepublicznego „Akademia Małego Smer-
fa” w  Glinojecku.

Dnia 22.03.201 6 r. w  siedzibie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w  Glino-
jecku odbyło się posiedzenie komisji konkursowej w  składzie:

1 . Gabriela Boniewska – instruktor zajęć plastycznych w  M-GOK w  Glinojecku

2. Małgorzata Iwańska – pracownik biurowy M-GOK w  Glinojecku

3. Urszula Wróblewska – kierownik MGBP w  Glinojecku

Komisja po burzliwych obradach wyłoniła laureatów i  zdecydowała w  kategorii
przedszkolnej przyznać równorzędne miejsca dzieciom, które samodzielnie
wykonywały pracę oraz wyodrębnić jeszcze jedną kategorię dla prac wskazu-
jących na pomoc rodzica.

Prace grupowe to arcydzieła dzieci wykonane przy instruktażu wychowawców
grup, komisja konkursowa zatem i  w  tej kategorii postanowiła przyznać nagro-
dy równorzędne dla poszczególnych grup przedszkolnych.

Oto nasi laureaci:

Kategoria Przedszkolna 3 latki – klasa 0

Komisja konkursowa w  tej kategorii wiekowej przyznała nagrody równorzędne

Dawid Witulski -SP w  Woli Młockiej kl.0

Anna Burakowska - MGP w  Glinojecku gr. „Odkrywcy”

Paulina Kacprzak - ZSO w  Ościsłowie kl. 0

StanisławWierzchowski - ZSO w  Ościsłowie kl. 0

Oliwier Wasiak – ZSO w  Ościsłowie kl. 0

Kategoria prac: rodzic - dziecko

Karol Wino – MGP w  Glinojecku gr. III

Maja Infulecka - ZSO w  Ościsłowie kl. 0

Wojciech Zmysłowski - MGP w  Glinojecku gr. „Leśne Skrzaty”

Kategoria klas 1 - 3

I   miejsce- Filip Kołpaczyński - SP w  Woli Młockiej Filia w  Malużynie kl. I

II miejsce- Szymon Wróbel - SP w  Glinojecku kl. II d

III miejsce - Zuzanna Lewandowska - ZSO w  Ościsłowie kl. III

Wyróżnienie:

Natalia Brudzińska -SP w  Glinojecku kl. III c

Katarzyna Maliszewska - ZSO w  Ościsłowie kl. I

Kategoria klas 4 - 6

I   miejsce- Oliwia Kaniecka -SP w  Glinojecku kl. VI c

II miejsce- Alicja Bakierzyńska - SPa w  Glinojecku kl. V c

III miejsce- Aleksandra Paczkowska - SP w  Glinojecku kl. V a

Wyróżnienie:

Jakub Kaniecki - SP w  Glinojecku kl. V

Wiktoria Krysiewicz - SP w  Woli Młockiej kl. VI

Kategoria prac grupowych:

Komisja konkursowa w  tej kategorii przyznała nagrody równorzędne

Miejsko-Gminne Przedszkole w  Glinojecku gr. „Jagódki” oraz „Mądre Sowy”

Akademia Małego Smerfa w  Glinojecku gr. „Zgrywusy” oraz „Mądrale”

Punkt Przedszkolny przy ZSO w  Ościsłowie
Wystawę pokonkursową można podziwiać w  Miejsko-Gminnej Bibliotece Pu-
blicznej w  Glinojecku. Prace cechują się różnorodnością i  pomysłem zaprasza-
my do obejrzenia!

Dziękujemy za udział w  konkursie i  gratulujemy Zwycięzcom!

Urszula Wróblewska

WYSTAWA PRAC KONKURSOWYCH
„WIELKANOCNA PISANKA 2016”

W  MIEJSKO – GMINNEJ
BIBLIOTECE PUBLICZNEJ

W  GLINOJECKU

Autorzy baśni napisal i swoje dzieła na podstawie wieloletnich badań,
podań, mitów i   opowieści ludowych, które stały się klasyką literatury
przetłumaczoną na wiele języków. Któż z  nas nie lubi baśni? Baśnie
zdobyły zarówno serca dzieci jak i   dorosłych ponieważ nie oszukują,
panuje w  nich żelazne prawo moralne gdzie dobro zwycięża, a  zło zo-
staje ukarane.
Prezentowane utwory oceniało jury, w  którego skład wchodziły nastę-
pujące osoby:
Jolanta Lewandowska – nauczyciel j. polskiego Szkoły Podstawowej
im.   Marii Konopnickiej w  Glinojecku
Urszula Wróblewska – kierownik Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w  Glinojecku,
Barbara Ciarcińska – bibliotekarz Szkoły Podstawowej im. Marii Konop-
nickiej w  Glinojecku
Elżbieta Niszczota – bibliotekarz oraz nauczyciel języka polskiego
w  ZSO  im. Żołnierzy Armii Krajowej w  Ościsłowie.
Po burzl iwych obradach jury wyłoniło laureatów, przyznało nagrody oraz
wyróżnienia:

Klasy II - III

miejsce I   - Wiktoria Jasińska - kl. I I c Szkoła Podstawowa w  Glinojecku
miejsce I I - Maja Konopska – kl. I I Szkoła Podstawowa w  Woli Młockiej
miejsce I I - Zuzanna Rudnicka – kl. I I I Szkoła Podstawowa w  Ościsłowie
miejsce I I I - Kacper Majewski – kl. I I I c Szkoła Podstawowa w  Glinojecku
miejsce I I I - Maria Sikorska – kl. I I I c Szkoła Podstawowa w  Glinojecku

Wyróżnienia:

Anna Bieńkowska – kl. I I I Szkoła Podstawowa w  Ościsłowie
Alicja Binkowska – kl. I I I b Szkoła Podstawowa w  Glinojecku
Kinga Dziukowska – kl. I I e Szkoła Podstawowa w  Glinojecku
Damian Góźdź – kl. I I I a  Szkoła Podstawowa w  Glinojecku
Jakub Karpiński - kl . I I Szkoła Podstawowa w  Ościsłowie
Dominik Krygielski – kl. I I d Szkoła Podstawowa w  Glinojecku

Klasy IV – VI

miejsce I   – Patrycja Gutkowska – kl. VI a  Szkoła Podstawowa w  Glinojecku
miejsce I   – Sylwia Radziejewicz – kl. VI Szkoła Podstawowa w  Ościsłowie
miejsce I I – Dominik Hefczyc – kl. VI Szkoła Podstawowa w  Woli Młockiej
miejsce I I – Oliwia Jasińska – kl. V b Szkoła Podstawowa w  Glinojecku
miejsce I I I – Bartosz Bruździński – kl. VI a  Szkoła Podstawowa w  Glinojecku
miejsce I I I – Marcin Gontarek – kl. VI c Szkoła Podstawowa w  Glinojecku

Wyróżnienia:

Kacper Licnerski – kl. V b Szkoła Podstawowa w  Glinojecku
Monika Radziejewicz – kl. V Szkoła Podstawowa w  Ościsłowie
Angelika Perczyńska – kl. VI Szkoła Podstawowa w  Ościsłowie
Kacper Wysocki – kl. VI b Szkoła Podstawowa w  Glinojecku
Maciej Zmysłowski – kl. IV Szkoła Podstawowa w  Ościsłowie

Organizatorzy konkursu gratulują wszystkim laureatom i   uczestnikom
konkursu oraz życzą dalszej czytelniczej wytrwałości i   sukcesów, a  wy-
chowawcom klas oraz nauczycielom języka polskiego dziękujemy za
włożony wkład w  przygotowanie dzieci do konkursu.

Urszula Wróblewska

MISTRZ PIĘKNEGO CZYTANIA 2016
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Organizowane co roku w  Glinojecku
„Wianki” stały się już tradycją. Pod-
czas tego lokalnego święta, swoje
„pięć minut” mają także motocykliści
„Freewind” Glinojeck oraz zaprosze-
ni przez nich okoliczni pasjonaci jed-
nośladów. W  tegorocznym, kolejnym
spotkaniu motocyklowym swój udział
zapowiedziało dwóch motocyklistów
z  mongolskiego klubu Red Falcons
MC, którzy zawitają do nas aż z  Ułan-
bator. Ich trasa wiodła będzie przez
azjatyckie stepy, Rosję, Polskę, aż do
Europy Zachodniej. W  związku z  tą
wyjątkowo śmiałą podróżą postano-
wiliśmy zadać kilka pytań jednemu
z  organizatorów przedsięwzięcia - Er-
denetogtokhowi Bayanbulagowi:

Jak się zaczęła Wasza przygoda
z  motocyklami i   skąd pomysł na
powstanie klubu?
E.B.: Lata 90-te to czas wielkich zmian.
Motocykl przestał być kojarzony jedy-
nie ze środkiem transportu, a  młodzież
odnalazła w  motocyklach swój odręb-
ny styl i   pasję. W  związku z  tym jeżdże-
nie jednośladami stało się modne
i  szybko zdobyło popularność. Grupa
założycielska klubu Red Falcons, czy-
li Czerwonych Sokołów to pięciu moto-
cyklistów, do dziś nazywanych „Pierwszą
Piątką”. Pomysły przy tworzeniu klubu
zaczerpnięte zostały z  filmów z  udzia-
łem motocyklistów oraz z  potrzeby wy-
odrębnienia się poprzez choćby
ubieranie w  jednakowe kamizelki.

Od kiedy jesteście klubem?

E.B.: Klub powstał w  1 998 roku. Od  wie-
lu wieków dla mongolskiej społeczno-
ści sokół był symbolem, odnoszono się
do niego z  czcią, ponieważ miał dla nas
szczególne znaczenie. Natomiast
w  2005 roku klub został zarejestrowa-
ny. Jesteśmy pierwszym i  jedynym
w  Mongolii oficjalnym klubem MC.

Wybudowaliście własny clubho-
use, spędzacie w  nim wspólnie wie-
le wolnego czasu. Z  pewnością to

ułatwia zaplanowanie akcji lub im-
prezy motocyklowej.
E.B.: Nasz klub skupia ludzi z  różnych
branży. Można w  nim znaleźć inżynie-
ra budowlanego, fryzjera, malarza, ar-
tystę tatuaży, policjanta, muzyka, czy
urzędnika państwowego. W  201 5 ro-
ku, przy wsparciu burmistrza i  Urzędu
Miasta zaangażowaliśmy się w  powsta-
nie Moto – Festiwalu „Steppe Wind”.
Wzięli w  nim udział motocykliści z  ca-
łego kraju oraz z  Rosji. Wspaniała at-
mosfera przy muzyce „na żywo” oraz  li-
czne grono entuzjastów motocykli
sprawiło, że w  następnych latach pra-
gniemy stworzyć Międzynarodowy Mo-
to – Festiwal w  centralnej Azji. Ponadto,
raz w  roku odwiedzamy dzieci z  domu
dziecka. Próbujemy zaszczepić wśród
nich takie cechy jak: wiara w  siebie,
przyjaźń, a  także wspieramy je finan-
sowo. Natomiast w  wakacje zabiera-
my nasze rodziny i  wspólnie po-
dróżujemy po kraju. W  ten sposób
tworzymy jedną wielką rodzinę, ponie-
waż zawiązują się wtedy nowe przy-
jaźnie, co przekłada się na lepszą
współpracę i  jednoczy w  pasji.

Często utożsamia się motocyklistę z  oso-
bą ceniącą sobie wolność, nieznoszą-
cą jakichkolwiek ograniczeń. Czy w  „Red
Falcons”, który opiera się  m.in. na spi-
sanym regulaminie, można być nieza-
leżnym i  w  pełni wolnym?

E.B.: W  naszym klubie składa się przy-
sięgi członkowskie, w  których ujęte
są  m.in. surowe zakazy awanturowa-
nia się i  chuligańskich wybryków. Klub
nie toleruje również stawiania innych
priorytetów ponad obowiązkami rodzin -
nymi i  zawodowymi, lecz z  całą pew-
ności innych ograniczeń w  nim nie ma.

Jakie są wasze najbliższe plany ?

E.B.: Naszym najważniejszym obec-
nie zamiarem jest nagranie filmu
o  motocyklistach z  różnych krajów pod-
czas tegorocznej wyprawy do Europy.

Rozmawiał Mariusz Jasiński

MOTOCYKLIŚCI Z  MONGOLII
W  GLINOJECKU
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Zachęcamy wszystkich fotografów-amatorów z  terenu gminy Glinojeck

do wzięcia udziału w  konkursie fotograficznym pod nazwą „GMINA

GLINOJECK – stąd jestem”.

Regulamin Konkursu Fotograficznego

„GMINA GLINOJECK – stąd jestem”

ORGANIZATOR

Organizatorami konkursu fotograficznego „GMINA GLINOJECK – stąd je-

stem”, zwanego dalej „Konkursem” jest Gmina Glinojeck oraz Redakcja

„Wieści Glinojecka” przy współpracy z  Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kul-

tury w  Glinojecku.

CEL

Celem Konkursu jest aktywizacja lokalnej społeczności, wspieranie lokalnej

twórczości w  zakresie fotografii oraz promocja Miasta i   Gminy Glinojeck.

DLA KOGO?

Konkurs "GMINA GLINOJECK – stąd jestem" adresowany jest do zaintere-

sowanych fotografią amatorską mieszkańców gminy w  dwóch kategoriach

wiekowych: 1 3-1 8 lat, dorośl i.

W  Konkursie nie mogą brać udziału osoby będące w  bl iskim pokrewieństwie

z  Organizatorami, Jurorami, pracownicy Urzędu Miasta i   Gminy oraz Miej-

sko-Gminnego Ośrodka Kultury w  Glinojecku.

ZADANIE KONKURSOWE

Tematyką Konkursu są różnorodne przejawy życia mieszkańców gminy Gli-

nojeck. W  konkursie chodzi o  to, by na każdym zdjęciu widoczny był czło-

wiek, a  najważniejsze jest, by w  tle rozpoznawalna była specyfika i   krajobraz

Gminy Glinojeck. Rodzaj fotografii dowolny: portret, autoportret, zdjęcie syl-

wetki, portrety grupowe, fotografia reportażowa, fotografia ul iczna itp.

WYMAGANIA

- zdjęcia w  formacie JPG

- wielkość pliku nie może być mniejsza niż 1 MB, a  rozdzielczość powinna

wynosić od 240 DPI.

- obróbka zdjęć przesłanych na konkurs może polegać jedynie na: rozjaśnia-

niu, kontrastowaniu, redukcji koloru. Wszelkie inne zmiany, a  zwłaszcza fo-

tomontaż lub kolaż są niedopuszczalne. Zdjęcie niespełniające wymagań

konkursowych zostanie zdyskwalifikowane.

- fotografie zgłaszane na Konkurs nie mogą być wcześniej nagradzane w  in-

nych konkursach oraz nigdzie wcześniej publikowane.

JURORZY

Małgorzata Żdanowska – przewodnicząca Jury, redaktor naczelna dwu-

miesięcznika samorządowego „Wieści Glinojecka”.

Wojciech Bruździński – członek Jury, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrod-

ka Kultury w  Glinojecku.

Cezary Rzemieniewski – członek Jury, pracownik Urzędu Miasta i   Gminy

w  Glinojecku, fotograf .

Grzegorz Hoffman – członek Jury, fotograf

Kacper Wiśniewski – członek Jury, dziennikarz, fotograf.

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ?

Zgłoszenie odbywa się poprzez przesłanie pliku w  formie elektronicznej na

adres: wiesci@e-glinojeck.pl.W  e-mailu przesłanym na adres organizato-

ra powinny znajdować się następujące informacje:

- dane personalne uczestnika (imię, nazwisko, adres, wiek),

- numer telefonu, adres e-mail ,

- pl ik JPG powinien podpisany być nazwiskiem z  kolejnym numerem fotogra-

fii, np. Nowak1 , Nowak2, a  nie numerem nadanym przez aparat fotograficzny,

- datę i   miejsce wykonania fotografii ,

- uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 prace.

TERMINY

Zgłoszenia prac – do 1 0 czerwca br.

Wyniki – do 1 8 czerwca br.

Wręczenie nagród – 23 czerwca,   godz. 1 8.00, M-GOK

OCENA

Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołane-

go przez Organizatora.

Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu biorąc pod

uwagę wartość artystyczną, jakość i   oryginalność nadesłanych fotografii.

Jury ocenia prace opisane numerem ewidencyjnym, a  z  personaliami ich au-

torów zapoznaje się po wyłonieniu zwycięzców.

Spośród nadesłanych prac Jury wybierze trzy prace, które zajmą pierwsze,

drugie i   trzecie miejsce w  każdej kategorii wiekowej oraz po jednym wyróż-

nieniu dla każdej z  nich.

Decyzje Jury są ostateczne i   wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.

O  decyzji Jury nagrodzone i   wyróżnione osoby zostaną powiadomione tele-

fonicznie i   drogą elektroniczną, a  wyróżnione prace opublikowane w  majo-

wo-czerwcowym numerze Wieści Glinojecka oraz zaprezentowane na

wakacyjnej wystawie pokonkursowej w  M-GOK.

NAGRODY

Zwycięzcy Konkursu otrzymają następujące nagrody:

I   miejsce – dyplom i   ekspozycja pracy na wystawie pokonkursowej oraz

Wieściach Glinojecka + nagroda rzeczowa

I I miejsce – dyplom i   ekspozycja pracy na wystawie pokonkursowej oraz

Wieściach Glinojecka + nagroda rzeczowa

I I I miejsce – dyplom i   ekspozycja pracy na wystawie pokonkursowej oraz

Wieściach Glinojecka + nagroda rzeczowa

Wyróżnienia – dyplom i   ekspozycja pracy na wystawie konkursowej oraz

Wieściach Glinojecka

PRAWA AUTORSKIE

Zdjęcia mogą przesyłać tylko ich autorzy.

Zgłoszenie fotografii do konkursu jest równoznaczne z  wyrażeniem zgody

na nieodpłatne i   bezterminowe: zamieszczenie fotografii w  wakacyjnej gale-

rii pokonkursowej w  M-GOK, publikacji w  Wieściach Glinojecka i   na stronie

internetowej Organizatorów oraz w  innych publikacjach związanych z  konkursem .

Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że Uczestnik dekla-

ruje, iż prace pozostają w  zgodzie z  ustawą o  prawie autorskim. W  przypad-

ku wystąpienia przez osobę trzecią z  roszczeniami wynikającymi z  tytułu

naruszenia tychże praw osoba przekazująca zrekompensuje Organizatoro-

wi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w  związku ze skiero-

waniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora

od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z  tego tytułu.

POZOSTAŁE

Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.glinojeck.net

W  sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znaj-

dą odpowiednie przepisy prawa polskiego.

Konkurs nie jest „grą losową” w  rozumieniu ustawy z  29 l ipca 1 992 r. o  grach

losowych i   zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341 , z  późn. zm.) .

Wzięcie udziału w  Konkursie jest jednoznaczne z  przyjęciem przez uczest-

nika Konkursu warunków niniejszego regulaminu.

UWAGA KONKURS!! !
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Zwycięstwo piłkarzy w  etapie
powiatowym turnieju Coca-Cola Cup
Drużyna piłkarzy naszego Gimna-
zjum udanie rozpoczęła tegoroczne
zmagania w  XVII I edycji Turnieju
Piłki Nożnej Coca–Cola Cup. Do eta-
pu powiatowego zgłosiło się 6 zespo-
łów, które zostały podzielone na dwie
grupy. Nasza ekipa zajęła w  swo-
jej grupie I   miejsce po zwycięstwach
nad Gimnazjum STO Ciechanów 3:0
oraz Gimnazjum w  Ościsłowie 3:1 .
W  fazie półfinałowej turnieju pokona-
liśmy Gimnazjum Nr 3 Ciechanów
3:1 , a  w  meczu finałowym nie dali-
śmy szans gospodarzom turnieju

Miejskiemu Zespołowi Szkół Nr 1
w  Ciechanowie wygrywając 2:1 i   uzy-
skując tym samym awans do II eta-
pu rejonowego, który zostanie
rozegrany w  kwietniu.

Skład drużyny Gimnazjum Nr 1 Gli-
nojeck: Damian Michalski, Mateusz
Zieliński, Mikołaj Grabowicz, Jakub
Mikołajewski, Mateusz Sitek, Łukasz
Knaga, Radosław Prusakiewicz, Kac-
per Winiecki, Hubert Walczak, Domi-
nik Szczypiński

Marek Mikołajewski

Nasze koszykarki najlepsze
Podczas odbywającego się 6
kwietnia br. X Między gimnazjal-
nego Turnieju Koszykówki Dziew-
cząt o  Puchar Dyrektora Szkół
Technicznych w  Ciechanowie re-
prezentacja gl inojeckiego gimna-
zjum okazała się najlepsza ze
wszystkich czterech, startujących
w  turnieju drużyn. Wśród pod-
opiecznych Michała Matuszew-
skiego znalazły się również dwie
zawodniczki, które zdobyły pucha-
ry: dla najlepszej zawodniczki
i   najlepszego strzelca.

Wyniki spotkania:

I   miejsce - Glinojeck

I I miejsce - Strzegowo

II I miejsce Raciąż

IV miejsce - Zatory

Red

Harmonogram imprez sportowych
1 ) 01 .06.201 6 – Turniej klas III – na dzień sportu

Zapraszamy uczniów klas I I I z  wychowawcami na gry i   zabawy ruchowe,
które odbędą się dnia 01 .06.201 6 roku na Orliku w  Glinojecku. Turniej
odbędzie się od  godz. 9.30 do 1 2.00. Gwarantujemy świetną zabawę.
Szczegółowe informacje u   animatorów w  godzinach otwarcia Orl ika.

2) 1 3.06.- 25.06.201 6 – II Turniej w  Tenisa o  Puchar Burmistrza Miasta
i   Gminy Glinojeck.

Turniej organizowany będzie w  trzech kategoriach: kobiety, młodzież
i   mężczyźni. Zgłoszenia na turniej będą przyjmowane do 07.06 201 6
roku u   animatorów w  godzinach otwarcia orl ika. Finał turnieju odbędzie
się 25.06.201 6 roku. Mecze rozgrywane będą na Orliku. Losowanie par
odbędzie się 1 2.06.201 6 roku. o  godz. 1 6.00 na Orliku w  Glinojecku.

3) 20.06.201 6 – Turniej dzikich drużyn dla szkół podstawowych.

Turniej odbędzie się dnia 20.06.201 6 roku na Orliku w  Glinojecku o  godz.
1 0.00. Drużyny wstawiają się o  godz. 9.30. Liczba zawodników w  zespole
od 6 do 1 0 osób. Maksymalnie 1 0 zespołów. Zgłaszanie zespołów do
1 5.06.201 6 roku na orl iku u   animatorów w  godzinach otwarcia.

4) 22.06.201 6 – Turniej dzikich drużyn dla gimnazjum .

Turniej odbędzie się dnia 22.06.201 6 roku na Orliku w  Glinojecku o  godz.
1 0.00. Drużyny wstawiają się o  godz. 9.30. Liczba zawodników w  zespo-
le od 6 do 1 0 osób. Maksymalnie 1 0 zespołów. Zgłaszanie zespołów do
1 6.06.201 6 roku na orl iku u   animatorów w  godzinach otwarcia.

5) 1 6.07.201 6- 1 7.07.201 6 – Turniej w  Badmintona o  Puchar Burmi-
strza Miasta i   Gminy Glinojeck.

Zgłoszenia na turniej przyjmowane będą do 1 0.07.201 6 u   animatorów
w  godz. otwarcia orl ika. Turniej ma na celu zachęcenie mieszkańców do
aktywnego spędzania wolnego czasu i   poznania nowej dyscypliny, która
została zapomniana. Na turniej zapraszamy zarówno dzieci, młodzież i   do-
rosłych, gdyż badminton jest grą dla wszystkich. Liczba uczestników oko-
ło 40 osób. Losowanie par odbędzie się 1 5.07.201 6 roku o  godz. 1 7.00 na
Orliku w  Glinojecku

6) 06.08.201 6 – 04.09.201 6- Turniej Orlik 3x3 Junior

Zapraszamy dzieci klas IV -VI na cykl turniejów który odbędą się na Or-
l iku w  Glinojecku. Zapisy drużyn codziennie u   animatorów na orl iku.
Zgłoszenia drużyn przyjmowane będą do 28.07.201 6 roku. Liczba za-
wodników w  zespole od 6 do 1 0 osób. Każda drużyna musi mieć opie-
kuna pełnoletniego.

7) 20.09.201 6 – Igrzyska Przedszkolaka

Zapraszamy dzieci i   panie opiekunki do udziału w  Igrzyskach Przed-
szkolaka. Zabawa rozpocznę się o  9.30 na orl iku w  Glinojecku lub w  ra-
zie deszczu na Hali sportowej. Gwarantujemy wspaniałą zabawę dla
dzieci i   ich pań.

8) 1 5.1 0.201 6 – Turniej w  Piłkę Nożną o  Puchar Burmistrza Miasta
i   Gminy Glinojeck dla drużyn niezrzeszonych

Zapraszamy chętnych do udziału w  turnieju , który odbędzie się
1 5.1 0.201 6 roku. Rozpoczęcie turnieju planowane jest na  godz.1 0.00.
drużyny zgłaszają się o  godz. 9.30. w  celu losowania grup. Liczba za-
wodników od 6 do 1 0 osób. Zgłoszenia drużyn przyjmowane będą do
1 0.1 0.201 6 roku codziennie u   animatorów na Orliku w  Glinojecku.

9) 1 0.1 1 .201 6 - Mila Niepodległości

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w  Biegu Niepodległości,
który odbędzie się 1 0.1 1 .201 6 roku o  godz. 1 0.00. Zgłoszenia do biegu
przyjmowane będą do 05.1 1 .201 6 roku codziennie u   animatorów
w  godz. otwarcia orl ika. Zbiórka uczestników biegu planowana jest
na  godz.9.00 w  celu losowania numerów startowych.

1 0) 1 0.1 2.201 6 – Turniej w  Piłkę Siatkową o  Puchar Miasta i   Gminy Glinojeck

Turniej odbędzie się 1 0.1 2.201 6 roku o  godz. 1 0.00 na Hali sportowej
przy ul icy Ciechanowskiej w  Glinojecku. Drużyny wstawiają się o  godz.
9.30 w  celu losowania grup. Liczba uczestników w  drużynie od 6 do 1 2
osób. Zgłoszenia na turniej przyjmowane będą do 05.1 2.201 6 codzien-
nie u   animatorów w  godz. otwarcia orl ika.

Piłkarze Mistrzami Powiatu!
Piłkarze z  klas sportowych naszego
Gimnazjum kolejny już raz udowodnili,
że praca włożona w  przygotowania do
startów nie poszła na marne i  w  rywali-
zacji z  drużynami powiatu ciechanow-
skiego nie mamy sobie równych. Nasza
drużyna rozegrała 4 spotkania i  wszyst-
kie z  nich rozstrzygnęła na swoją ko-
rzyść, czym zasłużyła na słowa uznania
i  wielkie brawa !!!

Wyniki uzyskane przez drużynę Gimna-
zjum Nr 1 Glinojeck

Gimnazjum Nr 1 Glinojeck – Gimnazjum
Nr 2 Ciechanów 2:1

Gimnazjum Nr 1 Glinojeck – Gimnazjum
Nr 3 Ciechanów 1 :0

Gimnazjum Nr 1 Glinojeck – Gimnazjum

Nr 1 Ciechanów 3:2

Gimnazjum Nr 1 Glinojeck – Gimnazjum
Sońsk 4:3

Dzięki zwycięstwu w  turnieju powiato-
wym uzyskaliśmy awans do półfinału
wojewódzkiego Igrzysk Młodzieży Szkol-
nej, który rozegrany zostanie tuż po eg-
zaminach gimnazjalnych - w  czwartek 21
kwietnia w  Winnicy koło Pułtuska.

Skład drużyny: Dawid Marut, Mateusz
Zieliński, Mikołaj Grabowicz, Jakub Mi-
kołajewski, Radosław Prusakiewicz,
Szymon Bramowicz, Mateusz Sitek, Łu-
kasz Knaga, Daniel Nagórka, Dominik
Kowalski, Kacper Winiecki.

Marek Mikołajewski
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TEATRALNA WIOSNA
"Kandydat"

"Czemu nas tam nie ma. . ."

"Dziady"




