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Pomocy
W niedzielę 1 5 stycznia w jednej
orkiestrze z Jurkiem Owsiakiem
zagrał również Glinojeck. W tym
roku fundusze zebrane przez wo-
lontariuszy WOŚP przeznaczone
zostały dla ratowania życia i zdro-
wia dzieci na oddziałach ogólnope-
diatrycznych oraz dla zapewnienia
godnej opieki medycznej seniorom.
Glinojeck, jak co roku, aktywnie
wziął udział w tym wydarzeniu. Na
koncercie finałowym wystąpil i: ze-
spół DX w rockowo-bluesowej od-
słonie, dzieci z sekcji wokalnej
domu kultury, przedszkolaki z miej-
skiego przedszkola oraz aikidocy z
Aikido Dojo Kantoku. Finał wsparl i
również seniorzy i . . . wąż Maniek.

Więcej na str. 1 2

Nabór na sekretarza rozstrzygnięty
Spośród trzech zakwalifikowanych do drugiej tury naboru kandydatów na stanowisko Sekretarza Miasta
i   Gminy Glinojeck Komisja Rekrutacyjna wybrała kandydaturę Katarzyny Szymańskiej, uzasadniając swoją
decyzję spełnieniem przez ubiegającą się o  to stanowisko wszystkich niezbędnych oraz dodatkowych wyma-
gań. Duże znaczenie przy wyborze miało wykształcenie, jakim kandydatka się legitymuje oraz doświadczenie
w  zarządzaniu zasobami ludzkimi.

Więcej na str.   2

Zapowiedź
“Wianków”

Wiadomo już, kto wystąpi pod-
czas festynu “Wianki”, który od-
będzie się 1 7. czerwca br. Swój
udział w  wydarzeniu potwierdziły
trzy formacje: Soleo, Sol id Rock
oraz Mikayla.

Więcej na str. 9

Czarty w teatrze
Trwają próby Teatru Amatorskie-
go działającego przy M-GOK
w  Gl inojecku. Obecnie przygoto-
wywana jest sztuka czeskiego
dramaturga Jana Drdy pt.
“Igraszki z   d iabłem”.

Więcej na str. 9

Jedyny taki bal
W  ostatnią sobotę stycznia w  Dworku
Amore w  Jeżewie dwunastu maturzy-
stów z  Liceum Ogólnokształcącego
im. Władysława Stanisława Reymon-
ta wyśmienicie bawiło się na uroczy-
stym balu studniówkowym.

Więcej na str. 4

JUBILEUSZ 100-LECIA MIESZKANKI
GMINY GLINOJECK

W dniu 5 stycznia 201 7 roku
mieszkanka Kondrajca Szlachec-
kiego Pani Czesława Pielach ob-
chodziła swoje setne urodziny. Z
okazji tej rocznicy wiekową Jubi-
latkę odwiedzil i przedstawiciele
władz: zastępca Burmistrza Mia-
sta i Gminy Glinojeck Przemysław
Iwański, przedstawiciele Kasy Rol-
niczego Ubezpieczenia Społecz-
nego, a także przedstawiciele
Delegatury w Ciechanowie Mazo-
wieckiego Urzędu Wojewódzkiego
w Warszawie. Na ręce Jubilatki
prócz kwiatów zostały złożone li-
sty gratulacyjne od Burmistrza
Miasta i Gminy Glinojeck oraz Pa-
ni Premier Beaty Szydło i Prezesa
Kasy Rolniczego Ubezpieczenie
Społecznego.

Więcej na str. 3

Nowy rok,
nowy budżet

Oświata, wsparcie dla rodziny
i   administracja publiczna – to trzy
najważniejsze obszary wydatków
zaplanowanych w  przyjętej przez
radnych uchwale budżetowej na
201 7 rok. Uchwalony przez nich
budżet zakłada rocznie 36 424
506,22 zł dochodów, natomiast
wydatki stanowić będą kwotę 37
224 506,22 zł. Deficyt budżetu
w  wysokości 800  tys. zł zostanie
pokryty przychodami z  emisji pa-
pierów wartościowych.

Więcej na str.   2

BURMISTRZ ZREZYGNOWAŁ
Z  dniem 1 marca burmistrz
Gl inojecka Waldemar Go-
dlewski zrezygnował z  pełnio-
nej przez niego funkcji ,
motywując swoją decyzję za-
trudnieniem w  innym niż sa-
morządowy sektorze pracy.

Dzień wcześniej pożegnał on
współpracowników, pracowników
urzędu oraz jednostek podle-
głych, życząc im powodzenia
w  dalszej pracy na rzecz lokalnej
społeczności. Poinformował rów-
nież, że procedura odwoławcza
w  sprawie kasacji wyroku w  Na-
czelnym Sądzie Administracyjnym
w  Warszawie może potrwać
jeszcze wiele miesięcy.

Odejście Waldemara Godlew-
skiego wiąże się z  nastaniem
komisarza, który będzie miał
obowiązek przygotować i  prze-
prowadzić wybory uzupełniają-
ce na stanowisko burmistrza.

Małgorzata Żdanowska
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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

Sprzeciw wobec
dwukadencyjności

31 . stycznia na konferencji w  ratuszu
w  Ciechanowie lokalni samorządow-
cy zdecydowanie opowiedzieli się
przeciwko pomysłowi wprowadzenia
przez rząd dwukadencyjności orga-
nów wykonawczych gmin.

Wspólne stanowisko w  tej sprawie
reprezentowali: prezydent Ciechano-
wa Krzysztof Kosiński, burmistrz Gli-
nojecka Waldemar Godlewski, wójt
Gminy Ciechanów Marek Kiwit, wójt
Gminy Opinogóra Górna Piotr Czy-

żyk, wójt Gminy Regimin Lech Zduń-
czyk, wójt Gminy Sońsk Marzena
Ślubowska, wójt Gminy Grudusk Ja-
cek Oglęcki, wójt Gminy Gołymin-
Ośrodek Andrzej Chrzanowski.

Włodarze argumentowali, że wpro-
wadzenie dwukadencyjności było-
by niekonstytucyjne i   naruszałoby
zasadę suwerenności, a  także sta-
nowiłoby podważenie wszystkich
demokratycznych wartości.

Red
Źródło fot:

http://www. umciechanow. pl

Nowy rok, nowy budżet
Oświata, wsparcie dla rodziny i   ad-
ministracja publiczna – to trzy naj-
ważniejsze obszary wydatków
zaplanowanych w  przyjętej przez
radnych uchwale budżetowej na
201 7 rok. Uchwalony przez nich bu-
dżet zakłada rocznie 36  424  506,22
zł dochodów, natomiast wydatki sta-
nowić będą kwotę 37  224 506,22 zł.
Deficyt budżetu w  wysokości
800  tys.   zł zostanie pokryty przycho-
dami z  emisji papierów wartościo-
wych.

Oświata i   wychowanie wydatkowa-
ne będą w  kwocie 1 2 385 620, 33
zł. Po podziale tej sumy na sześć
instytucji oświatowo-wychowaw-
czych pokryje ona koszty funkcjo-
nowania szkół i   przedszkoli,
a  także w  przypadku glinojeckiej
podstawówki sfinansuje przebudo-
wę budynku, w  której się ona mie-
ści. Pozostała część pokryje  m. in.
koszty dowożenia uczniów do
szkół, będzie stanowić dotację dla
przedszkola niepublicznego, po-
służy do zwrotu poniesionych
przez rodziców kosztów transportu
dzieci niepełnosprawnych do pla-
cówek oświatowo-wychowaczych
oraz przeznaczona zostanie na do-
kształcanie kadry nauczycielskiej.

Drugą pozycję pod względem nakła-
dów z  budżetu zajmują świadczenia
wychowawcze, rodzinne, z  funduszu
alimentacyjnego, składki emerytalne
i  rentowe oraz środki na wspieranie
rodzin zastępczych. Jest to kwota
w  wysokości 9  980  289,93 zł.

Trzecią pozycję zajmuje admini-
stracja publiczna, która w  tym roku
wydatkowana będzie w  kwocie
3  941 649, 28zł. Wydatki te zwią-
zane są z  real izacją zadań  m. in.
z  zakresu Urzędu Stanu Cywilne-
go i   Ewidencji Ludności, funkcjo-
nowaniem Rady Miejskiej, ryczał-
tami dla sołtysów, poborem po-
datków, wykonaniem ekspertyz,
analiz i   opinii wyceny nieruchomo-
ści oraz wiązać się będą z  promo-
cją gminy, a  także przyczynią się

do utrzymania sieci informatycz-
nej. W  tym dziale mieszczą się
również środki potrzebne na wy-
konanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej rozbudowy budynku
Urzędu Miasta i   Gminy oraz
w  przypadku uzyskania dofinan-
sowania na wkład własny projektu
wdrażającego e-usługi w  urzędzie
i   jednostkach podległych.

Na gospodarkę komunalną i  ochro-
nę środowiska przeznaczono
3  1 84  664,71 zł. Kwota ta zostanie
spożytkowana na gospodarkę ście-
kową i  ochronę wód, w  tym na
wkład własny przeznaczony na
kontynuację budowy kanalizacji sa-
nitarnej w  Ościsłowie oraz moder-
nizację oczyszczalni ścieków
w  Starym Garwarzu. Reszta środ-
ków rozdysponowana będzie na
gospodarkę odpadami, oczyszcza-
nie miasta i   wsi, utrzymanie zieleni,
oświetlenie ulic oraz placów i  inne.

Łączność i  transport wydatkowana
będzie w  kwocie 1 833 654, 1 9zł.
Wiąże się ona z  opłatą za zajęcie
pasa drogowego zgodnie z  decyzją
GDDKiA, wydatkami na bieżące
utrzymanie dróg, kosztami związa-
nymi z  budową parkingu w  Glino-
jecku, kontynuacją budowy ul.
Krzywej, przebudową dróg gmin-
nych: relacji Dukt – Krusz, Krusz –
Kamionka i  w  Faustynowie Kolonii,
modernizacją ulicy Ogrodowej
i   Parkowej wraz z  kanalizacją
deszczową i  sanitarną oraz po uzy-
skaniu dofinansowania przebudo-
wą rowu i  sieci wodociągowej.

Pozostałe środki z  budżetu prze-
znaczone zostaną na: kulturę
i   ochronę dziedzictwa narodowego,
pomoc społeczną, stypendia dla
uczniów, gospodarkę mieszkanio-
wą, rolnictwo i  łowiectwo, bezpie-
czeństwo publiczne i  ochronę
przeciwpożarową, ochronę zdrowia
i   kulturę fizyczną.

Więcej informacji:www.glinojeck.bipgmina.pl
Małgorzata Żdanowska

Nabór na sekretarza
rozstrzygnięty

Spośród trzech zakwalifikowanych do
drugiej tury naboru kandydatów na
stanowisko Sekretarza Miasta i Gmi-
ny Glinojeck Komisja Rekrutacyjna
wybrała kandydaturę Katarzyny Szy-
mańskiej, uzasadniając swoją decy-
zję spełnieniem przez ubiegającą się
o to stanowisko wszystkich niezbęd-
nych oraz dodatkowych wymagań.
Duże znaczenie przy wyborze miało
wykształcenie, jakim kandydatka się
legitymuje oraz doświadczenie w za-
rządzaniu zasobami ludzkimi.

Katarzyna Szymańska od 2002 roku
pracowała jako starszy wykładowca
w Państwowej Wyższej Szkole Za-
wodowej w Ciechanowie, gdzie peł-
niła również funkcję kierownika
Zakładu Ekonomii. Niezbędne wy-
kształcenie zdobyła na Wydziale
Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu
w Białymstoku, gdzie uzyskała tytuł
doktora nauk ekonomicznych. Na
stałe mieszka w Ciechanowie.

Red

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”.
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JUBILEUSZ 100-LECIA
MIESZKANKI GMINY GLINOJECK

W  dniu 5 stycznia 201 7 roku miesz-
kanka Kondrajca Szlacheckiego
Pani Czesława Pielach obchodziła
swoje setne urodziny. Z  okazji tej
rocznicy wiekową Jubilatkę odwie-
dzil i przedstawiciele władz: zastęp-
ca Burmistrza Miasta i   Gminy
Glinojeck Przemysław Iwański,
przedstawiciele Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego, a  tak-
że przedstawiciele Delegatury
w  Ciechanowie Mazowieckiego
Urzędu Wojewódzkiego w  Warsza-
wie. Na ręce Jubilatki prócz kwiatów
zostały złożone listy gratulacyjne od
Burmistrza Miasta i   Gminy Glinojeck
oraz Pani Premier Beaty Szydło
i   Prezesa Kasy Rolniczego Ubez-
pieczenie Społecznego.

Jubilatka urodziła się 5 stycznia
1 91 7 roku w  miejscowości Nowy
Garwarz gmina Glinojeck, gdzie
wychowywała się wraz z  pozosta-
łym sześciorgiem rodzeństwa.
W  l ipcu 1 947 roku wstąpiła
w  związek małżeński z  Marianem
Pielach, z  którym miel i pięcioro
dzieci. Pani Czesława doczekała
się 8 wnucząt i   8 prawnucząt.

Wyjątkowej mieszkance miasta
Glinojeck szczerze gratulujemy
i   życzymy kolejnych 1 00 lat życia
w  zdrowiu, a  także samych
szczęśliwych chwil spędzonych
w  gronie najbl iższych.

Małgorzata Dudka

fot. Krystian Błaszkowski

Załóż firmę przez telefon i  inne nowe
proaktywne usługi Ministerstwa
Rozwoju dla przedsiębiorców

Ministerstwo Rozwoju uruchomiło nowe usługi dla przedsiębior-
ców. Od stycznia 201 7, z  pomocą konsultanta, można zarejestrować
własną firmę przez telefon. Właściciel firmy może również skorzy-
stać z  telefonicznego powiadamiania o  zbliżających się ważnych ter-
minach oraz istotnych zmianach w  przepisach.

Załóż firmę przez telefon - jak to działa?

to pierwsze tego typu rozwiązanie w  polskiej administracji publicznej
i   kolejny krok w  kierunku przyjaznej e-administracji. W  trakcie rozmowy
telefonicznej konsultant wyjaśnia zasady rejestracji działalności gospo-
darczej, przyjmuje dane niezbędne do wypełnienia wniosku i   wprowa-
dza je do systemu Centralnej Ewidencji i   Informacji o  Działalności
Gospodarczej (CEIDG). Po rozmowie, przedsiębiorca otrzymuje sms
z  numerem wniosku, z  którym może udać się do dowolnego urzędu
gmin, gdzie urzędnik wydrukuje wniosek i   przedłoży do podpisu. Całą
rejestrację można wykonać również w  pełni elektronicznie, wykorzystu-
jąc do tego profil zaufany lub podpis elektroniczny.

Usługa telefonicznej rejestracji działalności gospodarczej dostępna
jest pod numerem 801 055 088.

Nowe usługi realizowane są przez nowoczesne Centrum Pomocy
Przedsiębiorcy biznes.gov.pl, nadzorowane przez Ministerstwo Rozwo-
ju. Celem podjętych działań jest informowanie przedsiębiorców oraz
pomoc w  realizacji spraw związanych z  zakładaniem i   prowadzeniem
działalności gospodarczej oraz uproszczenie formalności niezbędnych
do założenia i   prowadzenia firmy.

W  styczniu akcja informacyjna obejmie firmy zajmujące się sprzedażą
alkoholu oraz odbieraniem ścieków iodpadów, które do końca miesiąca
mają obowiązek złożenia sprawozdań. Przedsiębiorcy uzyskają,   m. in.
informacje o  tym, jak wykonać wszystkie obowiązki drogą elektroniczną
za pośrednictwem serwisu biznes.gov.pl.

Szczegółowe informacje na stronie biznes.gov.pl
Anna Pośpiech

Pożegnanie policjantów
odchodzących na emeryturę

Podczas piątkowej uroczystości
Komendant Powiatowy Policji mł.
insp.   Grzegorz Grabowski w  obec-
ności kadry kierowniczej, pol icjan-
tów i   pracowników cywilnych po-
żegnał podinsp. Roberta Schmidta
- Naczelnika Wydziału Kryminal-
nego, asp.   szt. Wiesława Olszew-
skiego - Kierownika Posterunku
Policji w  Glinojecku oraz st.
asp.   Tadeusza Piątkowskiego –
kontrolera Wydziału Ruchu Dro-
gowego. Komendant oraz koledzy
emerytów podziękowali pol icjan-
tom za zaangażowanie i   profesjo-
nalizm podczas pełnienia długole-
tniej służby.

Wiesław Olszewski – kierownik
Posterunku Policji w  Glinojecku

służbę rozpoczął w  l ipcu 1 981 ro-
ku. W  latach 1 985- 1 992 służbę
pełnił w  Posterunku Kolejowym
w  Ciechanowie, przez ponad 20
lat związany był ze służbą krymi-
nalną. Przez ostatnie dwa lata
pełnił funkcję Kierownika Poste-
runku Policji w  Glinojecku. W  służ-
bie przez 35 lat. Odznaczony
Złotym Medalem za Długoletnią
Służbę oraz Brązowym Krzyżem
Zasługi, otrzymał również Brązo-
wą, Srebrną i   Złotą Odznakę „Za-
służony Policjant”.

W  związku z  przejściem na eme-
ryturę asp.   szt. Olszewskiego obo-
wiązki Kierownika Posterunku
w  Glinojecku przejął asp.   szt. Ma-
riusz Żukowski.

podkom. Jolanta Bym

KRONIKA KRYMINALNA
Pirat drogowy zatrzymany w  Gumowie

31 -letni kierowca volkswagena stracił prawo jazdy za przekroczenie dopusz-
czalnej prędkości o  ponad 50  km/h w  obszarze zabudowanym. 2 stycznia
około  godz. 1 8:30 w  miejscowości Gumowo ciechanowscy policjanci zatrzy-
mali pędzącego z  prędkością 1 01   km/h kierowcę volkswagena. 31 -letni
mieszkaniec pow. przasnyskiego stracił prawo jazdy. Mężczyzna nie przyjął
mandatu karnego, odpowie za popełnione wykroczenie przed sądem.

Po alkoholu za kierownicą

6 stycznia w  m. Szyjki, pol icjanci zatrzymali 76-letniego nietrzeźwego
kierowcę jeepa. Mężczyzna nie zatrzymał się do kontrol i drogowej. Po
krótkim pościgu policjanci zdołal i zatrzymać pojazd. Okazało się, że
kierowca ma w  organizmie ponad promil alkoholu.

Autobus wpadł do rowu

3 stycznia w  miejscowości Rumoka gm. Glinojeck autobus wraz z  21 pasa-
żerami wypadł z  osi jezdni. Według ustaleń policjantów 48-letni kierujący au-
tobusem na łuku drogi wpadł w  poślizg, stracił panowanie nad pojazdem,
a  następnie wjechał do rowu. Autobus przewrócił się na bok. Pasażerowie
sami o  własnych siłach wyszli z  pojazdu. W  wyniku zdarzenia w  pojeździe
zostało wyrwane zawieszenie, uszkodzona została również bariera ochron-
na mostu. Większość podróżujących autobusem uskarżało się na swój stan
zdrowia. Zostali przewiezieni do szpitala. Na szczęście nikt nie doznał po-
ważniejszych obrażeń ciała. Kierujący został ukarany mandatem karnym,
zatrzymano również dowód rejestracyjny pojazdu.

O  ponad 70  km/h za szybko

1 3 lutego ok.   godz. 1 4:05 w  miejscowości Gumowo na drodze krajowej
nr  60 patrol WRD zatrzymał do kontroli citroena berlingo. 36 - letni miesz-
kaniec gminy Glinojeck przekroczył dozwoloną prędkość w  obszarze za-
budowanym. Pędził z  prędkością 1 24  km/h, ponadto wykonywał manewr
wyprzedzania na skrzyżowaniu . Mężczyźnie zatrzymano uprawnienia do
kierowania pojazdami.

Nietrzeźwy i  bez odblasków

W  poniedziałek 1 3 lutego br. ok.   godz. 1 7:30 dyżurny KPP w  Ciechanowie
otrzymał zgłoszenie, iż na drodze krajowej nr  60 pomiędzy miejscowościa-
mi Ościsłowo – Dukt środkiem jezdni idzie nietrzeźwy mężczyzna, stwarza-
jąc zagrożenie bezpieczeństwa w  ruchu drogowym. Dyżurny w  trybie pilnym
skierował na miejsce patrol ruchu drogowego, który dojeżdżając do miej-
scowości Dukt zauważył gwałtownie hamujące przed mężczyzną pojazdy,
który biegał po jezdni, ubrany w  ciemną odzież bez elementów odblasko-
wych. Ten odcinek drogi znajdował się w  lesie, poza terenem zabudowanym
i  był nieoświetlony. Dzięki szybkiej reakcji policjantów udało się zapobiec
tragedii. Mężczyzna był nietrzeźwy, czuć było od niego silną woń alkoholu,
nie potrafił powiedzieć jak się nazywa i  gdzie się znajduje. Mężczyznę prze-
wieziono do KPP w  Ciechanowie.

PRZYPOMINAMY: Każdy pieszy poruszający się po zmierzchu po dro-
dze poza obszarem zabudowanym musi mieć odblask umieszczony
w  miejscu widocznym dla kierujących pojazdami. Wielu pieszych stosuje
się do nowych przepisów, niestety zdarzają się osoby, które w dalszym
ciągu narażają swoje życie. Za naruszenie tego obowiązku grozi kara
grzywny w wysokości nawet 500 zł.

podkom. Jolanta Bym
asp. szt. Bożena Kuklak
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Jedyny taki bal

W  ostatnią sobotę stycznia w  Dwor-
ku Amore w  Jeżewie dwunastu ma-
turzystów z  Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Władysława Stanisława
Reymonta wyśmienicie bawiło się na
uroczystym balu studniówkowym.

Zgodnie z  tradycją część oficjalna
rozpoczęła się polonezem, do które-
go swoich wychowanków poprowa-
dzili: dyrektor Wiesław Mostowy oraz
wychowawczyni Agnieszka Markow-
ska. Po pokazie tanecznym głos za-
brali : dyrektor LO, wychowawczyni,
zastępca burmistrza oraz zaproszeni
goście. Miłym akcentem wydarzenia
był traktujący o  studniówce i  nadcho-
dzącej maturze wiersz Kamili Bisial-
skiej, odczytany przez samą autorkę.

Gdy wszystkie mowy wybrzmiały,
uczniowie wraz z  osobami towarzy-

szącymi, gronem pedagogicznym
oraz gośćmi bawili się doskonale do
białego rana.

Redakcja Wieści Glinojecka ser-
decznie dziękuje maturzystom za za-
proszenie i   wspaniałą zabawę.
Trzymamy za Was kciuki na maturze.

Na zdjęciu grupowym od lewej stoją:
Marta Kupniewska, Małgorzata Nie-
wiadomska, Anna Marczewska, Ka-
mila Bisialska, Przemysław
Pyszniewski, wychowawczyni Pani
Agnieszka Markowska, Damian Go-
łębiewski, Pan Dyrektor Wiesław Mo-
stowy, Wiktor Rykowski, Natalia
Plińska, Przemysław Koszczewski,
Izabela Sitek, Adrian Makowiecki
i   Karolina Chołuj.

Red
fot. udostępnione przez LO

Dzień Babci i  Dziadka dla
Klubu Seniora

Mimo, że styczeń jest zimowym
miesiącem, pełnym chłodnych dni,
są takie dwa dni, jedyne dwa dni
w  roku, kiedy każdemu robi się
cieplej na sercu, bo przecież jest
to święto naszych kochanych Babć
i   Dziadków. Z  okazji tego święta
dnia 08.02.201 7 r w  naszym
przedszkolu odbyła się uroczy-
stość dla członków Klubu Seniora.

Każda grupa zaprezentowała
swoje umiejętności recytatorskie,
wokalne i   taneczne. Były również
wspólne konkursy, zabawy i   bie-
siadowanie przy ciasteczku i   her-
batce przygotowanych przez Panie
z  przedszkolnej kuchni. Wspo-
mnienia z  tej uroczystości na dłu-
go zapadną w  pamięci naszych
kochanych seniorów.

Źródło: www. glinojeck. net
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Turniej warcabowo-szachowy
W  I   semestrze roku szkolnego
201 6/201 7 na poziomie klas IV-VI
został przeprowadzony turniej
warcabowo-szachowy.

W  turnieju warcabowym wzięło
udział 24 zawodników. Najlep-
szym okazał się Jakub Kaniecki
z  klasy VI c, drugie miejsce zajął
Adam Różański – uczeń z  klasy VI
c, a  trzecie miejsce uzyskał Alek-
sander Iwański z  klasy IV c.

W  turnieju szachowym wzięło
udział 1 0 zawodników. Pierwsze
miejsce zajął Krzysztof Ząbczyk
z  klasy VI a, II miejsce Aleksander
Nitczyński z  klasy VI a, a  trzecie
miejsce Igor Markiewicz z  klasy VIb.

Wszystkim zawodnikom dziękuję
za udział i   zapraszam do wzięcia
udziału w  kolejnej edycji.

Organizator
L. Kaliński
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Ferie z kulturą
Jak co roku, pracownicy Miejsko-
Gminnego Ośrodka Kultury w  Glino-
jecku dwoili się i  troili, by zapewnić
mieszkańcom naszej gminy jak naj-
więcej atrakcji w  czasie ferii zimowych.

Aktywny twórczo wypoczynek roz-
począł cykl zajęć dotyczących Ja-
ponii - kolebki aikido. Uczestnicy
mieli możliwość  m.in. bliżej poznać
alfabet japoński, a  także potrenować
na matach. Organizatorem spotkań
był Andrzej Pawlak - 2 dan aikido.

Kolejnym, ciekawym wydarzeniem
było przemiłe, wielopokoleniowe
spotkanie kulinarne w  Klubie Senio-
ra. Dzieci pod troskliwym okiem se-
niorek smażyły i   dekorowały nale-
śniki, by po tych wszystkich czyn-
nościach, ze smakiem spałaszować
efekty swojej pracy.

Gwoździem feryjnych spotkań
w  M‑GOK niewątpliwie był Dzień
Regionalny, na który przybyła rekor-
dowa liczba uczestników wraz z  ich
opiekunami. Tego dnia w  udekoro-
wanej na ludowo, kipiącej folklorem
sali widowiskowej odbyły się warsz-
taty pieczenia ciasta, drama na pod-
stawie legendy opisanej przez
etnografa Oskara Kolberga oraz kurs
lepienia z  gliny. A  to wszystko okra-
szone zostało muzyką i  strojami lu-
dowymi, które każdy mógł
przymierzyć, a także zabawami ru-
chowymi z  XVII I i   XIX wieku.

W  ostatnim tygodniu ferii odbyły się
ponadto Rodzinne Warsztaty Te-

atralne pt. ”Poczuj teatr”, w czasie
których dzieci, młodzież i   dorośli
praktycznie zetknęli się z  pojęciem
władzy, doświadczając bycia królem
na własnej skórze. Oprócz zabawy,
salw śmiechu i  żartów znalazła się
też chwila na refleksję i   odkrywanie
tematyki związanej z  panowaniem
nad innymi w  całkowicie nowy,
świeży i   niespotykany sposób.

Tradycyjnym zwieńczeniem Ferii
z  Kulturą był bal karnawałowy, któ-
rego nie lada atrakcję stanowił po-
kaz magicznej iluzji.

Red
fot. M. Żdanowska,

W. Bruździński,
P. Bielski
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MIŁOŚĆ OD PIERWSZEJ ISKRY
Rozmowa z  Wioletą i   Rafałem
Grabowicz, liderami działające-
go od 201 0 roku glinojeckiego
Teatru Ognia Widmo.

Jak rozpoczęła się wasza przy-
goda ze sztuką ogniową?

Rafał Grabowicz: Formalnie gru-
pa powstała w  201 0 roku, ale
pierwsze kroki w  tym zakresie sta-
wiałem wraz z  kolegą – Krzysiem
Olczakiem w  jednej z  ciechanow-
skich grup fireshow w  2008 roku.
Tam nauczyliśmy się podstaw
technicznych. Z  upływem czasu
wspomniana grupa rozpadła się,
ale zaszczepiona na treningach
pasja pozostała. Dwa lata później
dzięki Wojciechowi Bruździńskie-
mu – dyrektorowi M-GOK w  Glino-
jecku, stal iśmy się jedną z  sekcji
domu kultury, a  od 201 4 roku pro-
wadzimy samodzielną działalność.

Wioleta Grabowicz: Obecny, wy-
soki poziom, jaki reprezentujemy
na naszych pokazach, nie był łatwy
do osiągnięcia. To była bardzo
ciężka praca zarówno przy tworze-
niu koncepcji tego, co chcemy lu-
dziom przedstawić, jak i   realizacji
tych pomysłów. Do tego doszły
sprawy związane z  managemen-
tem i  promocją, czyli obszary z  któ-
rymi nigdy wcześniej nie mieliśmy
styczności. Biorąc pod uwagę nasz
ówczesny wiek, czyli 1 8-1 9 lat, było
to dla nas wielkie wyzwanie.

Rafał Grabowicz: Na początku
bardzo ciężko było nam zazna-
czyć swoją obecność na rynku.
Konkurencja w  tej dziedzinie do
dziś jest ogromna i   na wysokim
poziomie. Miel iśmy wtedy wiele
pomysłów, ale mało sprzętu i   fi-
nansowych możliwości ich realiza-
cji. Pamiętam, jak początkowo do
ćwiczeń używaliśmy piłek teniso-
wych zawieszonych na sznurkach.

Wioleta Grabowicz: Zaczynali-
śmy tak naprawdę od zera, a  ćwi-
czenia z  piłkami do tenisa szybko
i   czasem dość boleśnie nauczyły
nas precyzji i   koncentracji oraz te-
go, że w  takiej dziedzinie każde
potknięcie i   przypadkowość bywa-

ją fizycznie nieprzyjemne. To były
prawdziwe lekcje życia.

Kto was wspierał?

Rafał Grabowicz: Nasze rodziny
i  przyjaciele. Możemy poszczycić się
najlepszą kostiumolog na świecie.
Jest nią moja mama. Od początku
naszego działania szyje nasze stro-
je, a  także wielokrotnie była dla nas
oparciem podczas wyjazdów na kil-
kudniowe pokazy, szczególnie wte-
dy, gdy rozpoczynaliśmy przygodę
z  teatrem w  kilkunastu rozbrykanych
i  zbuntowanych nastolatków. Nie by-
ło dla niej łatwym zadaniem utrzy-
mać nas w  ryzach i  o  nas dbać.

Wioleta Grabowicz: Nasi rodzice
i   rodzeństwo cały czas mocno
trzymają za nas kciuki.

W  jakim miejscu Teatr Ognia Wid-
mo znajduje się zawodowo dzisiaj?

Rafał Grabowicz: Obecnie nasza
grupa liczy cztery osoby. Stanowi-
my bardzo zgraną i   mocną ekipę
złożoną z  ludzi, którzy w  sensie
dosłownym nie boją się za sobą
skoczyć w  ogień (śmiech). W  ciągu
tych siedmiu lat działania spod na-
szych skrzydeł wyfrunęło ponad
dwudziestu kuglarzy. Niektórzy
z  nich pracują już na własny ra-
chunek, pozostal i odeszl i od ognia
i   spełniają się w  wybranych przez
siebie, innych dziedzinach życia.

Wioleta Grabowicz: Na co dzień
zajmujemy się głównie przygoto-

wywaniem kolejnych pokazów –
tańca z  ogniem oraz z  wykorzy-
staniem światła led.

Rafał Grabowicz: W  sezonie wy-
stępujemy właściwie w  każdy
weekend, czasem po 3-4 razy

w  ciągu jednego wieczora. Nato-
miast dni wolne wypełniamy przy-
gotowaniami do pokazów. Nie-
ustannie inwestujemy w  sprzęt, ale
wiele rzeczy robimy też sami.
Przykładem może być wywołująca
furorę wśród publiczności ogniowa
suknia Wioli, która w  całości jest
naszym autorskim projektem.

Wioleta Grabowicz: Mechanizm
naszej pracy jest za każdym ra-
zem taki sam. Poszukujemy inspi-
racji, a  z  niej rodzi się pomysł,
który chcemy zrealizować. Potem
ćwiczymy, ćwiczymy i   jeszcze raz
ćwiczymy, starając się, by każdy
szczegół dopracować na najwyż-
szym poziomie, a  końcowy efekt
oglądają i   oceniają widzowie. Poza
tym cały czas uatrakcyjniamy do-
robek, który już na naszym koncie
mamy, by zaskakiwać publiczność
czymś nowym i  świeżym.

Rafał Grabowicz: Do tego dodać
należy śledzenie nowości na rynku
i   bardziej przyziemne sprawy, jak
pielęgnowanie naszej obecności

w  mediach społecznościowych, czy
ogólnie w  Internecie, promocję, ale
też wyjątkowo przyjemne przedsię-
wzięcia, np. organizowanie konkur-
sów dla grona naszych fanów. Od
niedawna zajmujemy się również
animacją czasu wolnego, uprzy-
jemniając naszą pracą rodzinne
imprezy okolicznościowe oraz wy-
darzenia firmowe. Współpracowali-
śmy  m. in. z  firmą Bacardi.

Wioleta Grabowicz: Angażujemy
się także w  wydarzenia kulturalne
i   charytatywne. Braliśmy udział
w  finałach WOŚP, wspieral iśmy
pogorzelców podczas koncertu ,
z  którego fundusze przekazywane
były na ich potrzeby, występowali-
śmy na imprezach masowych or-
ganizowanych przez samorządy,
festiwalach muzycznych i   przeglą-
dach teatralnych takich jak płoń-
ska Calineczka, czy Festiwal
Sztuki i   Animacji KARAWANA oraz
wiele innych.

Byliście również inicjatorami
i   współorganizatorami glinojec-
kiego konkursu fireshow – Battle
of the fire.

Wioleta Grabowicz: Tak, bitwa
ogniowa odbyła się w  201 1 , czyl i
około roku od formalnego zaist-
nienia naszego teatru.

Rafał Grabowicz: Na to wydarze-
nie zaprosil iśmy kuglarzy z  całego
kraju. Byli to najlepsi i   najbardziej
znani artyści ze środowiska.

Wioleta Grabowicz: Dla uczestni-
ków to spotkanie stanowiło nieby-
wałą okazję do podzielenia się
doświadczeniem i   poszerzenia ho-
ryzontów, a  dla widzów, mam na-
dzieję, sporą dawką pozytywnej
energii, dostarczającą im wielu es-
tetycznych doznań.

Czy jest szansa na reaktywację
tego wydarzenia?

Rafał Grabowicz: Jeśl i okoliczno-
ści będą sprzyjające to bardzo
chętnie do tego wrócimy.

Prywatnie jesteście małżeń-
stwem, czyli taniec z  ogniem
stał się dla was sposobem na
wspólne życie.
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Wioleta Grabowicz: Pierwszy
raz zobaczyłam Rafała na pokazie
ogniowym w  mojej szkole średniej
i   od razu wpadł mi w  oko. Niedłu-
go potem spotkaliśmy się dzięki
mężowi mojej siostry. Rafał ujął
mnie nie tylko swoimi zdolnościa-
mi i   pasją, ale przede wszystkim
magnetyczną osobowością. Dołą-
czyłam więc do teatru i   od 201 1
roku tworzymy parę zarówno
w  pracy, jak i   w  życiu. Łączą nas
wspólne cele i   wspólne marzenia.

Rafał Grabowicz: Wiola ma bar-
dzo silny i   wyjątkowy charakter.
Gdy zaczęliśmy razem pracować
okazało się, że tak jak doskonale
potrafi zapanować nade mną, tak
samo świetnie panuje nad żywio-
łem ognia. Zrozumiałem wtedy, że
albo ta, albo żadna inna.

Co było dla was największym
zawodowym sukcesem?

Rafał Grabowicz: Przed telewizyj-
nymi kamerami debiutowaliśmy na
Festiwalu Piosenki i   Kultury Ro-
mów. Występowaliśmy w  kolejnych
trzech edycjach tego wydarzenia.
Kolejnym znaczącym sukcesem
jest udział w  teledysku zespołu
Piękni i   Młodzi, który nagrywany
był w  Glinojecku. Najbardziej zna-
czący był dla nas 201 6 rok – 1 00
pokazów i  kilka teledysków.

Jakie są wasze tegoroczne plany?

Rafał Grabowicz: Występy w  ca-
łej Polsce już zapełniają nasz ka-
lendarz, a  niedawno pojawiła się
również szansa przeprowadzenia
pokazów zagranicą. Jeśl i wszystko
przebiegnie po naszej myśli to
jeszcze w  tym roku będziemy pro-
mować naszą sztukę w  UK. Pla-
nujemy również realizację
koncepcji autorskiego projektu te-
atralnego, który w  zamyśle ma łą-
czyć w  sobie ogień, różne rodzaje
światła scenicznego, efekty spe-
cjalne oraz bodypainting.

Wioleta Grabowicz: Wiele sobie
po tym projekcie obiecujemy. Mamy
nadzieję, że uda się go tak przygo-
tować, by publiczność czuła, że
bierze udział w  czymś szczególnym
i   bardzo kreatywnym.

Rozmawiała
Małgorzata Żdanowska

"AKTYWNI RAZEM"- W  KRAINIE
CYRKOLANDII

Już po raz piąty w  tym roku szkol-
nym uczniowie Szkoły Podstawo-
wej w  Woli Młockiej wraz
z  rodzicami mieli okazję uczestni-
czyć w  nowej formule zajęć poza-
lekcyjnych z  cyklu „Aktywni razem”.

Warsztaty „W  krainie Cyrkolandii”
okazały się strzałem w  dziesiątkę!
Barwnie przystrojona sala i   nietu-
zinkowe przebrania naszych na-
uczycieli zachęciły do udziału
w  warsztatach wszystkich obec-
nych tego dnia uczniów oraz po-
kaźną reprezentację rodziców.

Atrakcji było co nie miara! Zgroma-
dzonych gości powitał serdecznie
Klaun, który wręczył każdemu bilet,

za który trzeba było zapłacić szero-
kim uśmiechem. Tanecznym kro-
kiem, przy piosence „Jedzie
pociąg”, wjechaliśmy na arenę cyr-
kową, po czym nastąpiło przejście
przez magiczny tunel do krainy
Cyrkolandii, gdzie czekała już na
nas zabawa z  zaczarowaną chustą.
Właściwą część zabawy poprzedził
podział uczestników na pięć grup.
Po kilku minutach przygotowań nasi
widzowie byli już gotowi na praw-
dziwą ucztę cyrkowych wrażeń. Na
arenie pojawili się kolejno: klauni,
żonglerzy, treserzy zwierząt i   akro-
baci. Ostatni na scenie zaprezento-
wali się magicy, wprawiając
widownię w  zachwyt wymyślnymi
sztuczkami. Występy cyrkowe nie

BIESIADA WIELU POKOLEŃ W  SP
W  WOLI MŁOCKIEJ

W  tym roku Biesiada Wielu Poko-
leń w  Szkole Podstawowej w  Woli
Młockiej odbyła się 21 stycznia
201 7r. tj. w  Dzień Babci i   Dziadka.
Aby podziwiać występy swoich ko-
chanych wnuków dziadkowie przy-
byl i bardzo licznie. Zebranych
seniorów, rodziców i   wszystkich
gości serdecznie powitała pani dy-
rektor szkoły Małgorzata Sobolew-
ska, składając życzenia. W  pięknie
udekorowanej sal i uczniowie
przedstawil i program artystyczny-
show pt. , ,Ja się wcale nie chwalę,
ja po prostu mam talent” przygoto-
wany przez p. Annę Dąmbrowską
i   p. Agnieszkę Czaplicką. Scena-
riusz oparty był na znanym pro-
gramie telewizyjnym wyłaniającym
talenty. Uczniowie mogli pochwalić
się umiejętnościami muzycznymi

i   recytatorskimi. Również jury kon-
kursu dało popis swoich umiejęt-
ności wokalnych i   krasomówczych.
Komisja była jednomyślna – wszy-
scy byli na „tak”. Występy dzieci
zostały nagrodzone gromkimi bra-
wami. Druga część biesiady to
tańce przy muzyce dawnych lat,
pełne humoru konkurencje w  któ-
rych dziadkowie z  wnukami zostal i
poddani wielu próbom. Popisywa-
no się karmieniem wnuczka na
oślep, wykonywano na czas papie-
rowe chruściki, malowano portrety
z  zawiązanymi oczami, . . . itp. Po-
tem jeszcze odwiedziny Mikołaja
z  workiem pełnym prezentów
i   wspólna zabawa przy muzyce.

Perełką spotkania była możliwość
zakupu portretów uczniów, ryso-

Czary mary
z  książką

1 6 stycznia w  naszej szkole odby-
ło się przedstawienie pt. "Magicz-
na książka" przygotowane przez
Studio Artystyczne Arena. Miało
ono charakter edukacyjny. Swoją
tematyką zachęcało uczniów do
czytania książek. Przekonywało,
że książki to najlepszy sposób na
spędzanie wolnego czasu. Ich
czytanie przenosi nas w  inny, fan-
tastyczny świat. Wzbogaca naszą
wyobraźnię. Sądząc po oklaskach
widowisko bardzo się podobało.
Miejmy nadzieję, że cel został
osiągnięty i   więcej uczniów za-
cznie odwiedzać naszą bibl iotekę.

Źródło: ZSO Ościsłowo

NIEBO WYGRYWA

W  piątkowy wieczór 27 stycznia br. uczniowie gl inojeckiego gimnazjum
zaprezentowali zgromadzonej w  M-GOK publiczności przedstawienie
jasełkowe pt. „ 1 :0 dla Nieba”.

Podopieczni Marty Kapczyńskiej – nauczycielki języka polskiego, pro-
wadzącej szkolne koło teatralne, świąteczny klimat związany z  narodzi-
nami Jezusa potraktowali świeżo, współcześnie i   humorystycznie, co
brawami doceniła zgromadzona w  domu kultury publiczność.

Małgorzata Żdanowska

były jednak ostatnim punktem pro-
gramu. Wspólną zabawę w  Cyrko-
landii zakończyły zawody spra-
wnościowe, które poprowadził p.
Sebastian Rogalski. Na długiej l i-
ście gier znalazł się  m. in. bieg po
buty i   bieg kelnera, a  także zabawy
z  użyciem przedmiotów: balonów,
kół hula hop, piórek czy piłeczek
pingpongowych.

Warsztaty okazały się wielkim suk-
cesem organizatorów. Dowodem na
to może być „termometr uczuć”, na
którym rodzice z  dziećmi zaznaczali
kropką temperaturę swoich odczuć
po zajęciach, a  także ich zmęczone
lecz rozpromienione twarze.

Iwona Paczkowska

wanych ołówkiem, autorstwa uta-
lentowanej absolwentki naszej
szkoły Klaudii Sobolewskiej. Pie-
niążki ze sprzedaży zasilą konto
czterodniowej wycieczki w góry,
którą zaplanowano na czerwiec.

Był to niezwykły dzień nie tylko
dla dzieci, ale przede wszystkim
dla ich babć i dziadków. Dlatego
też dziękujemy wszystkim babciom
i dziadkom za bezgraniczną mi-
łość, dobroć i ciepło i życzymy Im
dużo, dużo zdrowia oraz długich
lat życia.

Jak co roku należą się podzięko-
wania dla rodziców, za przygoto-
wanie słodkiego poczęstunku.

Iwona Paczkowska
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Z  PERSPEKTYWY KOŃSKIEGO GRZBIETU
Rozmowa z  Bartłomiejem Koła-
kowskim – właścicielem Stajni
Koni Wierzchowych „Diana”
w  Woli Młockiej. Nasz rozmówca
jest strażakiem, dowódcą sekcji
w  stopniu aspiranta sztabowego,
pracującym w  Komendzie Po-
wiatowej Państwowej Straży Po-
żarnej w  Ciechanowie, a  oprócz
tego instruktorem sportu o  spe-
cjalizacji jazda konna.

Jak rozpoczęła się pana przygo-
da z  jeździectwem?

Konie od dziecka przyciągały moja
uwagę , lecz wtedy ciężko było
nazwać to zainteresowanie pasją
lub dziedziczeniem warsztatu
i   rzemiosła po rodzicach, chociaż
to właśnie tata jako pierwszy po-
sadził mnie na oklep na końskim
grzbiecie. W  tamtych czasach ko-
nie zaprzęgane były do ciężkiej
pracy, więc o  szl ifowaniu podstaw
jazdy konnej nie mogło być mowy.
Pasja narodziła się dużo później.
Wstępując czternaście lat temu
w  szeregi PSP zetknąłem się ze
specyficzną grupą ludzi łączących
w  sobie różne pasje i   zaintereso-
wania. Jedną z  tych osób był pan
Jarosław - strażak z  30- letnim
stażem służby, któremu opowie-
działem o  swoich marzeniach
związanych z  końmi. On słysząc
to bez wahania postanowił, że na-
stępnego dnia zabiera mnie do
stajni. Była to TA stajnia. Właści-
cielem okazał się kolega pana Ja-
rosława, tutejszy leśnik – Zdzisław
Rojek. I   tak to się zaczęło… Na

grzbiecie Baśki - klaczy, która do
dziś jest mieszkanką naszej stajni.

Czy wiązał pan swoje życiowe plany
zawodowe z  nauką jazdy konnej?

Nigdy nie wiązałem pracy z  końmi
z  czystym biznesem. Stały do-
chód, z  którego utrzymuje rodzinę
i   czasami konie zapewnia mi służ-
ba w  PSP. Stajnia ma charakter
przydomowej i   na razie tak zosta-

nie. Komercyjna działalność za-
biera dużo czasu, który na razie
chciałbym poświęcić rodzinie
i   pracy zawodowej. Oczywiście,
jak każdy, mam jakieś plany i   ma-
rzenia na przyszłość i   nie ukry-
wam, że chciałbym kontynuować
i   rozwijać dzieło mojego poprzed-
nika. Marzy mi się szersza, do-
stępna dla większej l iczby
chętnych oferta. Chciałbym, by
każdy kto zechce poczuć inną ja-
kość życia poprzez obcowanie
z  otaczającą przyrodą miał szansę
spróbować w  „Dianie”. Oczywiście
z  perspektywy końskiego grzbietu.

Mówi się, że w  „Dianie” panuje
kameralna, bardzo serdeczna
i   niepowtarzalna atmosfera. Jak
udało się panu stworzyć tak wy-
jątkowe miejsce?

Miło słyszeć. Jak już wspomnia-
łem - jestem tylko kontynuatorem
tego, co stworzył mój poprzednik,
człowiek od lat zawodowo związa-
ny z  lasem – pan Rojek. Ten spo-
kój drzew, cisza leśna
z  pewnością przełożyły się na at-

mosferę, jaką można zastać
w  stajni. Wydaje mi się, że w  bu-
dowaniu tego klimatu ma znacze-
nie również moje podejście do
jeździectwa, czyl i fakt, że nie jest
to interes, a  sposób na odpoczy-
nek po stresującej pracy zawodo-
wej.

Ile koni liczy „Diana”?

Obecnie w  stajni mieszka pięć koni:
Baśka, Venus, Kama, Silka i  Wigor.

Obecnie ilu uczniów trenuje
w  „Dianie”?

Z  chętnymi i  lekcjami jeździectwa
bywa różnie w  zależności od ilości
wolnego czasu, jednak na brak zain-
teresowania tematem nie narzekam.
Ciekawostką jest, że zdecydowana
większość jeżdżących to dziewczęta.
Często zastanawiam się, gdzie po-
działy się tradycje rycerskie i  ułań-
skie? Widać mężczyźni wolą konie
mechaniczne, a  nam rośnie pokole-
nie Walkirii.

Jak wygląda i  jak długo trwa dro-
ga ucznia od pierwszego spotka-
nia z  koniem do wyjazdu w  teren.
Każdy adept jazdy konnej zaczyna
swoją przygodę od zapoznania się
z  koniem, nauki czyszczenia i   sio-
dłania. Następnie wyjeżdżamy na
mały padok, gdzie pod bezpośred-
nim nadzorem instruktora uczy się
dosiadu, podstawowych manew-
rów i   początków anglezowania.
Trwa to około 2-3 godziny. Po opa-
nowaniu podstaw wyjeżdżamy na
duży padok, gdzie utrwalamy i   do-
skonalimy wcześniej nabyte umie-
jętności. Potem zostaje nauczenie
galopu w  półsiadzie, i   w  pełnym
dosiadzie. Jeśl i to wszystko zosta-
nie opanowane to można ruszać
w  upragniony teren. Nie brakuje tu
pięknych zakątków, a  lasów jest
naprawdę dużo. Kontakt z  dziką
przyrodą, czyste powietrze,
a  przede wszystkim cisza sprawia-
ją, że w  każdym okresie chętnych

do wyjazdu w  teren nie brakuje.

Co poradziłby pan osobom
chętnym do nauki jazdy konnej
lub dopiero zaczynającym przy-
godę z  jeździectwem?

Żeby próbowali wszelkiej aktywno-
ści fizycznej. Podczas jazdy kon-
nej, chociaż może na pierwszy
rzut oka tego nie widać, angażo-
wane są wszystkie mięśnie i   sta-
wy, więc warto zadbać o  kondycję.
Kolejny aspekt to podejście rodzi-
ców. Wielokrotnie zdarza się, że to
nie dzieci lecz ich rodzice chcą re-
al izować swoje młodzieńcze zain-
teresowania związane
z  jeździectwem. Przywożą więc
swoje pociechy i   informują, że
dziecko chce jeździć konno. Po
chwil i rozmowy z  dzieckiem oka-
zuje się, że to mama, tata chciel i,
by spróbowało. W  jeździectwie nie
może być niczego na siłę, a  decy-
zję o  nauce podejmować może
tylko przyszły jeździec.

Jak łączy pan obowiązki instruk-
tora jeździectwa z  pracą zawo-
dową i  rodziną?
Dotychczas w  jakiś cudowny spo-
sób udaje mi się pogodzić życie ro-
dzinne ze sprawami zawodowymi
i   pasją, chociaż pewnie żona była-
by innego zdania. Często pyta
mnie, kiedy odpoczniemy, wyje-
dziemy gdzieś, a  ja nie potrafię ja-
sno sprecyzować odpowiedzi, bo
życie ciągle gna i  tak wiele się
zmienia. Wiem, że nie potrafiłbym
połączyć tego wszystkiego w  miarę
spójną całość, gdyby nie moja żo-
na. Ja również staram się pomagać
jej w  codziennych związanych
z  prowadzeniem domu i  wychowa-
niem córki obowiązkach i  chociaż
nie najlepiej mi to wychodzi, to
wiem, że żona to docenia.

Rozmawiała
Małgorzata Żdanowska

fot. archiwum Stajni „Diana”
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Czarty w   teatrze

Trwają próby Teatru Amatorskiego
działającego przy M-GOK w  Gli-
nojecku. Obecnie przygotowywana
jest sztuka czeskiego dramaturga
Jana Drdy pt. “Igraszki z  diabłem”.

Utwór ten to oparta na ludowych
wątkach baśń sceniczna przedsta-

wiona w  konwencji komediowej.
Jej bohaterem jest wojak Marcin
Kabat (Marcin Nowakowski) , który
zwolniony ze służby po latach
wraca w  rodzinne strony. Podczas
wędrówki spotkała go przedziwna
przygoda, w  którą obok pyskatej
Kasi (Marcelina Kocot) i   naiwnej
królewny Disperandy (Aneta Be-
tlewicz), rozbójnika (Dariusz Le-
wandowski) oraz pustelnika
(Katarzyna Wiśniewska) wmiesza-
ło się piekło (diabły wsiowe:
Agnieszka Muchyńska, Norbert
Hefczyc, Belzebub: Marek Marcin-
kowski, doktor Solfernus: Piotr
Wróblewski, Lucjusz: Wojciech
Bruździński) i   niebo (Anioł: Anna
Radziejewicz). Marcin Kabat to
prawdziwy bohater ludowy, który
stanie po stronie słabszych nawet
przeciwko czartom.

Premiera przedstawienia odbędzie
się 1 7. marca o  godz. 1 9.00,
a  dzień później o  godz. 1 6.00
i   1 9.00 zapraszamy na kolejne je-
go odsłony.

Wojciech Bruździński

TROLLE

Animowany, famil i jny, fantasy, 2D DUBBING PL.

„Trolle” to animowany film przygodowy twórców „Shreka”. Tytułowe Trolle to
wesołe, rozśpiewane i  bajecznie kolorowe stworki. Żyją w  równie kolorowym
lesie, niewiele wiedzą o  otaczającym ich świecie i   cieszą się każdą chwilą.
Szczególnym entuzjazmem wyróżnia się Poppy, której beztroska i  radość
udziela się wszystkim dookoła. Wyjątkiem jest Mruk, odludek, który uważa,
że wszystkim Trollom grozi wielkie niebezpieczeństwo. Jego przepowiednie
sprawdzają się, gdy drogę do wioski odnajdują Bergeni, odwieczni wrogo-
wie Troll i, którzy porywają najlepszych przyjaciół Poppy. Poppy postanawia
ich ratować. Z  trudem namawia Mruka, by jej pomógł i   oboje wyruszają do
miasta Bergenów, by uratować porwanych przyjaciół. Znajdź swoje szczę-
śliwe miejsce z  Trollami!

MARIA SKŁODOWSKA-CURIE

Dramat, biograficzny, edukacyjny, ograniczenia wiekowe: od 1 2 lat.

„Maria Curie” to nie tylko wierna faktom opowieść o  niesamowitym ży-
ciu naukowca, odkrywczyni dwóch pierwiastków - polonu i   radu, ale
przede wszystkim portret niezwykłej kobiety, która dzięki swojej intel i-
gencji i   wiedzy oraz nieprzeciętnym umiejętnościom zdołała przeko-
nać do siebie świat nauki, od zawsze zdominowany przez mężczyzn
i   jako pierwsza kobieta w  Europie uzyskała tytuł doktora. W  1 906 roku
przyznano jej profesurę i   równocześnie objęła ona własną katedrę na
paryskiej Sorbonie, co we Francji było wydarzeniem bez precedensu.
Była też pierwszą uczoną, która zdobyła Nobla. W  dziejach tej nagro-
dy nadal jest jedynym podwójnym laureatem, wyróżnionym w  dwóch
różnych dziedzinach naukowych. „Maria Curie” to jednak przede
wszystkim portret Skłodowskiej-Curie, jakiej nie znaliśmy - czułej mat-
ki, kochającej żony, kobiety charyzmatycznej, zdecydowanej, choć
pełnej dylematów i   sprzeczności.

CIEMNIEJSZA STRONA GREYA

Melodramat, ograniczenia wiekowe: od 1 5 lat.

Jamie Dornan i  Dakota Johnson powracają jako Christian Grey i  Anasta-
sia Steele w  filmie „Ciemniejsza strona Greya”, drugiej części ekranizacji
światowego bestsellera E.L. James. Pierwsza część serii, „Pięćdziesiąt
twarzy Greya”, stała się międzynarodowym przebojem, zarabiając na ca-
łym świecie ponad 560 milionów dolarów. „Ciemniejsza strona Greya” po-
każe nam nieco ciemniejsze oblicze zarówno Christiana, jak i   Anastasii…

KONG: WYSPA CZASZKI

Fantasy, akcja, przygodowy, 3D NAPISY PL lub 2D NAPISY PL, ograni-
czenia wiekowe: od 1 3 lat.
Film śledzi losy zespołu badaczy, którzy zapuszczają się w  głąb niezbadanej
wyspy położonej na Pacyfiku, tak samo pięknej, jak i  zdradliwej, nie wiedząc,
że wchodzą na teren należący do mitycznego King Konga.

SZTUKA KOCHANIA. HISTORIA MICHALINY WISŁOCKIEJ

Komedia, dramat, biograficzny, ograniczenia wiekowe: od 1 5 lat.

„Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej” to filmowa opowieść
o  uznanej lekarce oraz autorce najpopularniejszego w  Polsce poradnika
o  miłości. Losy Michaliny śledzimy na trzech różnych etapach jej życia,
które doprowadziły ją do napisania i   wydania „Sztuki kochania”. Wisłocka
rozprawiając się z  konserwatywnymi stereotypami i   wszechobecną igno-
rancją, zrewolucjonizowała życie seksualne całego kraju. Wszystko za
pomocą jednej książki.
W  rolę Stacha Wisłockiego, męża lekarki, wciela się Piotr Adamczyk, jej
wielką miłość, Jurka, gra Eryk Lubos, przyjaciółkę, Wandę - Justyna
Wasilewska. W  fi lmie występują również Danuta Stenka, Karol ina
Gruszka, Borys Szyc, Wojciech Mecwaldowski, Arkadiusz Jakubik oraz
Artur Barciś.

Scenariusz filmu napisał Krzysztof Rak, który został uhonorowany wie-
loma nagrodami za scenariusz „Bogowie”. Za zdjęcia odpowiadał Mi-
chał Sobociński, natomiast producentami filmu są Krzysztof Terej oraz
Piotr Woźniak-Starak, twórcy spektakularnego sukcesu „Bogów”.
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KRUS zaprasza do konkursu

Celem Konkursu jest promocja za-
sad ochrony zdrowia i   życia w  go-
spodarstwie rolnym.

Organizatorami konkursu są:

•Ministerstwo Rolnictwa i  Rozwoju Wsi
•Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo-
łecznego
•Państwowa Inspekcja Pracy
•inne instytucje, organizacje i  instytuty
naukowo-badawcze działające na
rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy
w  gospodarstwach rolnych oraz pro-
ducenci maszyn i  urządzeń rolniczych.

W  konkursie mogą brać udział
osoby pełnoletnie prowadzące
produkcyjną działalność rolniczą,
ubezpieczone w  KRUS.

Konkurs przebiegać będzie
w  trzech etapach: regionalnym,
wojewódzkim i   centralnym.

Rolnicy zainteresowani udziałem
w  Konkursie powinni wypełnić for-
mularz zgłoszeniowy, dostępny
w  placówkach terenowych Kasy
oraz na stronie internetowej
www.krus.gov.pl .

Niezbędne formularze umożliwia-
jące zgłoszenie się do konkursu
pobrać można również ze strony
internetowej UMiG w Glinojecku:
www.gl inojeck.net

Wypełniony i podpisany formularz
należy złożyć do najbl iższej Pla-
cówki Terenowej KRUS w nieprze-
kraczalnym terminie do 31 marca
201 7r.

Anna Pośpiech

WIE C Z Ó R
W   T E AT RZ E

Na początku lutego na deskach
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultu-
ry w  Glinojecku już po raz drugi
gościł, działający od 201 4 roku Te-
atr Podaj Dalej. Tym razem przed-

stawił on lokalnej publiczności
prapremierę, komedię w  trzech ak-
tach pt. “Mister Enigma”.

Bohaterowie spektaklu to dwoje
samotnych ludzi w  różnym wieku,
dla których pierwsze służbowe
spotkanie staje się pierwszym kro-
kiem do zaskakującej przyjaźni.

Karina to przebojowa, początkują-
ca businesswoman, specjal izująca
się w  projektowaniu ubranek dla
psów. Norbert natomiast to nieco
nieporadny życiowo szef kuchni
w  pięciogwiazdkowym hotelu. Oby-
dwoje mają na swoim koncie nie-
udane związki. On skupiony jest na
swoich niedoskonałościach i   poraż-
kach, a  ona chce za wszelką cenę
zrobić karierę i   zrealizować swoje
największe marzenie - pragnie za-
istnieć w  świecie celebrytów, do
którego furtką w  jej mniemaniu jest
Norbert. W  zamian postanawia za-
łożyć mu profil na portalu randko-
wym, by pomóc mu w  odzyskaniu
wiary w  siebie. Jednak czy interne-
towa miłość i   bl ichtr celebryckiego
życia pozwolą im poczuć się speł-
nionymi i   szczęśliwymi? Bohatero-
wie sztuki ze zdumieniem od-
krywają, że to nie wystarczy, bo
jedynym sensem życia jest głębo-
kie i   prawdziwe uczucie.

Obsada: Norbert Czajkowski – Ja-
rosław Gruda, Karina Wojnarowska
- Magdalena Mroszkiewicz. Reży-
seria - Maciej Robakiewicz, tekst -
Malwina Chojnacka, muzyka - To-
masz Biel iński, scenografia i   ko-
stiumy: Beata Dąbska.

Red
fot. Piotr Bielski

Zapowiedź “Wianków”

Wiadomo już, kto wystąpi pod-
czas festynu “Wianki”, który od-
będzie się 1 7. czerwca br. Swój
udział w  wydarzeniu potwierdziły
trzy formacje: Soleo, Sol id Rock
oraz Mikayla.

Wywodząca się z  Sochaczewa
grupa Soleo to jeden z  wielu
znanych i   rozpoznawalnych ze-
społów z  nurtu disco polo. Na
swoim koncie mają wiele koncer-
tów zarówno plenerowych, jak
i   klubowych, a  także występ
w  jednym z  programów muzycz-
nych stacji POLO TV. W  skład
zespołu wchodzą: Kamil Jawor-
ski - wokal , teksty, gitara, aranże,

Krzysztof Gajda - instrumenty kla-
wiszowe, wokal , aranżacje oraz
tancerze: Damian Jaworski, To-
masz Kaczmarek i   Artur Cieślak.

Mikayla, czyli Monika Szulborska to
pochodząca z  Białegostoku mło-
dziutka wokalistka disco polo. Jest
laureatką Pierwszego Ogólnopol-
skiego Konkursu Disco Polo „Biały
Miś Radia Jard” oraz uczestniczką
programu “Disco Star”.

Solid Rock to rockowa grupa wy-
konująca covery znanego na ca-
łym świecie zespołu Dire Straits.
Tworzą go muzycy z  wieloletnim
doświadczeniem: Andrzej Waluk –
gitarzysta i   wokalista, glinojeccza-
nin Maciej Hacia - wokalista, gita-
rzysta i   klawiszowiec, Przemysław
Lenart - basista oraz Zbigniew
Chrzanowski - perkusista.

Poza wyżej wymienionymi swój
występ wstępnie potwierdziła
również Kaja Kl imkiewicz.

Red
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Halowy Turniej Piłki Nożnej
Drużyn Niezrzeszonych

o  Puchar Burmistrza Miasta
i  Gminy Glinojeck

1 9 lutego 201 7 roku w  hal i sporto-
wej w  Glinojecku odbył się corocz-
ny Halowy Turniej Piłkarski Drużyn
Niezrzeszonych o  Puchar Burmi-
strza Miasta i   Gminy Glinojeck.

Do udziału w  zmaganiach przystą-
piło dziesięć drużyn reprezentują-
cych: ZGK w  Glinojecku, Gminę
Glinojeck, Auto-Hol Kondrajec
Szlachecki, OSP Glinojeck, OSP
Szyjki, OSP Malużyn, Działki Gli-
nojeck, Muminki Glinojeck, Wola
Młocka oraz Ościsłowo.

Drużyny podzielono na trzy grupy.
Zespoły grały w  5-osobowych
składach po 1 0  min.   Po elimina-
cjach w  grupach do finałowych
zmagań zakwalifikowały się cztery

zespoły. O  I I I miejsce drużyna
Działki Glinojeck pokonała 1 :0 dru-
żynę Muminków.

Mecz finałowy pomiędzy zespołami
Gmina Glinojeck –Auto Hol zakoń-
czył się wynikiem 2:1 , co dało upra-
gnione zwycięstwo ( I   miejsce)
drużynie Gminy Glinojeck, I I miej-
sce przypadło drużynie Auto Hol
Kondrajec Szlachecki.

Trzy pierwsze zespoły otrzymały pu-
chary oraz dyplomy, które wręczył
burmistrz Miasta i   Gminy Glinojeck
Waldemar Godlewski, członkowie
pozostałych ekip uhonorowani zo-
stal i dyplomami za udział.

Lesław Nowakowski

Halowy Turniej Piłki Nożnej
Drużyn Zakładowych o  Puchar
Burmistrza Miasta i  Gminy

Glinojeck

29 stycznia 201 7 roku w  hal i spor-
towej w  Glinojecku odbył się co-
roczny Halowy Turniej Piłkarski
drużyn zakładowych o  Puchar Bur-
mistrza Miasta i   Gminy Glinojeck.

Do udziału w  zmaganiach przy-
stąpiło osiem drużyn reprezentu-
jących: Cedrob Ujazdówek,
Kaktus Gl inojeck, Gminę Gl ino-
jeck, PGM Fire, Grani Gl inojeck,
ZGK w  Gl inojecku, Auto-Hol oraz
OSP Szyjki. Drużyny podzielono
na dwie grupy po 4 zespoły, grały
w  5-osobowych składach po
1 0  min.   Po el iminacjach w  gru-
pach do finałowych zmagań za-
kwal ifikowały się cztery zespoły.
O  I I I miejsce drużyna „Grani” po-
konała 2:0 drużynę „Cedrob”
Ujazdówek. Mecz finałowy po-
między zespołami PGM Fire:

Gmina Gl inojeck zakończył się
wynikiem 1 :1 . Dopiero rzuty kar-
ne ( 2:0) dały upragnione zwycię-
stwo ( I   miejsce) drużynie PGM
Fire (Paweł Lubasiński) , I I miej-
sce przypadło drużynie Gminy
Gl inojeck pod kierownictwem
Pawła Figórskiego.

Trzy pierwsze zespoły otrzymały
puchary oraz dyplomy, które wrę-
czył burmistrz Miasta i   Gminy
Gl inojeck Waldemar Godlewski,
członkowie pozostałych ekip
uhonorowani zostal i dyplomami
za udział.

Podczas turnieju nie wniesiono
żadnych uwag i   protestów, mecze
przebiegały sprawnie w  serdecz-
nej i   sportowej atmosferze.

Lesław Nowakowski

Od stycznia tego roku nowym
trenerem Kryształu Gl inojeck zo-
stał Włodzimierz Kownacki, który
zastąpił na tym stanowisku Ka-
mila Boniewskiego.

Nie jest to jednak pierwsze ze-
tknięcie nowego trenera z  gl ino-
jeckimi zawodnikami, gdyż
prowadził on już Kryształ w  cza-

Znowu z  Kryształem
sach, gdy drużyna grała w  IV l i-
dze. Do niedawna Kownacki pra-
cował nad osiągnięciami GKS
Strzegowo, a  na swoim koncie
ma również pracę  m. in. w  Iskrze
Krasne i   Pełcie Karniewo.

Czy powrót Kownackiego stanie się
zwiastunem rychłych sukcesów
naszych zawodników, czas pokaże.

LX

I   MIEJSCE W  POWIATOWYM
TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ
HALOWEJ DZIEWCZĄT

Zdobyliśmy mistrzostwo w  Powia-
towym Turnieju Piłki Nożnej Halo-
wej w  Ciechanowie. Po wygranej
2:1 z  drużyną z  Młocka zapewnil i-
śmy sobie awans do zawodów re-
jonowych.

Skład zespołu:

A. Bakierzyńska,
W. Wychucka,
O. Krakowiak,
A. Dudka,
J. Markiewicz,

MIKOŁAJKOWY TURNIEJ
MINIKOSZYKÓWKI

DZIEWCZĄT O  PUCHAR
PREZESA GKS STRZEGOWO

02.1 2.201 6 r. dziewczęta V klas
reprezentowały szkołę na Turnie-
ju Mikołajkowym w  Strzegowie,
zdobywając I I I miejsce. Walka by-
ła zacięta, zabawa przednia w  at-
mosferze zbliżających się świąt,
poczęstunek (obiad) medale i   pu-
chary dla każdej drużyny.

II MIEJSCE W  REJNOWYCH
ROZGRYWKACH PIŁKI

KOSZYKOWEJ DZIEWCZĄT
Po zdobyciu Mistrzostwa w  Powiato-
wym Turnieju Piłki Koszykowej w  Cie-
chanowie dziewczęta naszej szkoły
miały możliwość walki z  mistrzami
z  naszego rejonu. Do rywalizacji
w  Rejonowych Mistrzostwach Piłki
Koszykowej, które odbyły się w  Strze-
gowie 1 9 stycznia, stanęły SP Strze-
gowo – gospodarz turnieju, powiat
Mława, SP Raciąż - powiat Płońsk,

Uczestnicy turnieju: Szkoła Pod-
stawowa we Włocławku, Szkoła
Podstawowa w  Glinojecku, Szkoła
Podstawowa w  Strzegowie. Najlep-
szą zawodniczką naszego zespołu
została Alicja Dudka zdobywając
najwięcej punktów dla drużyny.

A. Podlecka

Z. Mioduszewska,
O.   Piotrowska,
W. Wiśniewska,
O.   Krakowiak,
J. Walczak.

Mistrzostwa Rejonu odbyły się
w  Baboszewie 01 .1 2.201 6r. O  mi-
strzostwo walczyło 5 drużyn, nie-
stety mimo starań nie udało nam
się stanąć na podium.

A. Podlecka

SP Glinojeck – powiat Ciechanów. Po
wygranym meczu ze Strzegowem,
graliśmy mecz z  Raciążem. Zmęcze-
nie i   brak celności to powody, które
zdecydowały o  przegranym meczu.
Klasyfikacja końcowa:1 . SP Raciąż,
2. SP Glinojeck, 3. SP Strzegowo.
Brawo dziewczyny – za rok walczymy
o  I   miejsce! ! !

A. Podlecka

Turniej Dwójek
Piłkarskich/Siatkarskich

Impreza odbyła się 21 stycznia
o  godz. 1 0:00 w  hal i sportowej.
Do rywalizacji przystąpiło 6 dwó-
jek. W  piłce nożnej rywalizowały
ze sobą trzy pary, zaś w  siatków-
ce - cztery; jedna dwójka wystąpi-
ła w  obu dyscyplinach. Podobnie
jak w  poprzednich edycjach tur-
nieju, w  dzisiejszych rozgrywkach
również nie było przegranych;
wszyscy uczestnicy zdobyli pa-

miątkowe medale, a  zwycięskie
dwójki - puchary. Nad prawidło-
wym przebiegiem rywalizacji czu-
wali panowie: Leszek Burszewski
oraz Michał Matuszewski.

Dziękujemy uczestnikom, kibicom
oraz wszystkim osobom, które
przyczyniły się do zorganizowa-
nia turnieju.

Lech Boniewski
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25. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy




