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czerwca 2018 roku w Glinojecku odbyła się impreza pn. „Festyn Wianki w ramach Dni Glinojecka
i 25-tej rocznicy nadania praw miejskich miejscowości Glinojeck”. Festyn Wianki odbył się na terenie
kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Glinojecku przy ul. Parkowej 22.
Współorganizatorem przedsięwzięcia był Samorząd Województwa Mazowieckiego.
Patronat honorowy nad imprezą objął Jarosław Kalinowski – Poseł do Parlamentu Europejskiego
oraz Sławomir Morawski – Starosta Powiatu Ciechanowskiego.
Więcej na str. 6 i 7

Nowe taryfy już obowiązują
W dniu 23 maja br. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
zatwierdziło nowe stawki za wodę i ścieki. Nowe taryfy obowiązują już
od 10 czerwca 2018 roku.
Więcej na str. 2

Obchody Gminnego Dnia Strażaka
W dniu 26 maja 2018 r. w Szyjkach odbyły się uroczyste obchody Gminnego Dnia Strażaka, których organizatorami byli: Burmistrz Miasta
i Gminy Glinojeck, Zarząd M-G OSP w Glinojecku oraz Ochotnicza
Straż Pożarna w Szyjkach.
Więcej na str. 4

Sesja Rady Miejskiej

P ODZIĘKOWANIE

Bożena Banasiak
radna Rady Miejskiej i sołtys wsi Ościsłowo

Absolutorium
udzielone
jednogłośnie
18 czerwca br. na zwyczajnej sesji Rady
Miejskiej radni jednogłośnie udzielili burmistrzowi Łukaszowi Kapczyńskiemu absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2017.
Jego udzielenie poprzedzone było wydaniem pozytywnych opinii Regionalnej Izby
Obrachunkowej oraz komisji rewizyjnej,
a także zatwierdzeniem przez radnych sprawozdania ﬁnansowego za ubiegły rok.
Więcej na str. 2
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Nowe taryfy już obowiązują

Sesja Rady Miejskiej

Absolutorium udzielone
jednogłośnie
18 czerwca br. na zwyczajnej sesji
Rady Miejskiej radni jednogłośnie
udzielili burmistrzowi Łukaszowi
Kapczyńskiemu absolutorium za
wykonanie budżetu za rok 2017.
Jego udzielenie poprzedzone było
wydaniem pozytywnych opinii
Regionalnej Izby Obrachunkowej
oraz komisji rewizyjnej, a także
zatwierdzeniem przez radnych
sprawozdania ﬁnansowego za
ubiegły rok.
Ponadto na posiedzeniu radni
podjęli szereg uchwał dotyczących m.in. nieodpłatnego przejęcia gruntów podworskich w Malużynie, wydzierżawionych do tej
pory Państwowej Wyższej Szkole

Wieści Glinojecka

Zawodowej w Ciechanowie. O ich
odzyskanie od kilku lat zabiegali
przede wszystkim mieszkańcy w/w
miejscowości, ponieważ atrakcyjne położenie gruntów daje wiele
możliwości ich zagospodarowania,
szczególnie pod względem sportowym i rekreacyjnym.
Na sesji zatwierdzono również
sprawozdanie ﬁnansowe Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Glinojecku oraz przedłużono
wynajem lokalu dla pogotowia ratunkowego.
Więcej informacji na: www.glinojeck.bipgmina.pl
red

W dniu 23 maja br. Państwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
zatwierdziło nowe stawki za wodę
i ścieki. Nowe taryfy obowiązują już
od 10 czerwca 2018 roku.
Do 12 marca br. Zakład Gospodarki Komunalnej w Glinojecku na
mocy rozporządzenia w sprawie
określenia taryf wydanego przez
Ministra Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej został zobligo-

wany do ustalenia nowych stawek
za wodę i ścieki. Obowiązująca od
czerwca wysokość taryf podyktowana została niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania kosztami spółki ZGK. Ich zatwierdzenia,
w myśl nowych przepisów, dokonał
Regionalny Zarząd Gospodarki
Wodnej w Warszawie, a nie (jak
dotychczas) Rada Miejska.
red

Wyszczególnienie
Lp.

Taryfowa grupa odbiorców
usług

Rodzaj cen
i stawek opłat

Grupa 1 -

1.

Wielkość cen i stawek opłat (netto)
W okresie od 1
do 12 miesiąca
obowiązywania
nowej taryfy

W okresie od 13
do 24 miesiąca
obowiązywania
nowej taryfy

W okresie od 25
do 36 miesiąca
obowiązywania
nowej taryfy

3,20

3,21

3,23

2,80

2,81

2,83

3,20

3,21

3,23

5,10

5,12

5,15

Cena wody

Zaopatrzenie w wodę
ludności i jednostek
budżetowych, gospodarstwa
domowe, cele socjalne,
jednostki oświaty, kultury
fizycznej, wspólnoty
mieszkaniowe, odbiorcy
korzystający z lokali w
budynkach wielolokalowych

(zł/m3)

Stawka opłaty
abonamentowej
(zł/miesiąc/ilość
liczników)

Grupa 2 Cena wody
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Przedsiębiorstwa, zakłady
produkcyjne, przemysł
rolno-spożywczy i podmioty
gospodarcze prowadzące
działalność produkcyjną,
handlową usługową,
pozostałe jednostki
budżetowe oraz podmioty
gospodarcze niewymienione
w Grupie 1

(zł/m3)

Stawka opłaty
abonamentowej
(zł/miesiąc/ilość
liczników)

Wyszczególnienie
Lp.

1.

2.

Taryfowa grupa
odbiorców usług
Grupa 1 –
odprowadzenie
ścieków ludności i
jednostek
budżetowych,
gospodarstwa
domowe, cele
socjalne, jednostki
oświaty, kultury i
kultury fizycznej,
wspólnoty
mieszkaniowe,
odbiorcy korzystający z
lokali w budynkach
wielolokatowych.
Grupa 2 –
Przedsiębiorstwa,
zakłady produkcyjne,
przemysł i podmioty
gospodarcze
prowadzące
działalność
produkcyjną,
handlową usługową,
pozostałe jednostki
budżetowe oraz
podmioty gospodarcze
niewymienione w
Grupie 1

Rodzaj cen i
stawek opłat

Cena ścieków
(zł/m3)

Stawka opłaty
abonamentowej
(zł/miesiąc/ilość
liczników)

Cena ścieków
(zł/m3)

Stawka opłaty
abonamentowej
(zł/miesiąc/ilość
liczników

Wielkość cen i stawek opłat (netto)
W okresie od
W okresie od
13 do 24
25 do 36
miesięcy
miesięcy
obowiązywania obowiązywania
nowej taryfy
nowej taryfy

W okresie od 1
do 12 miesiąca
obowiązywania
nowej taryfy

6,73

6,75

6,79

2,80

2,81

2,83

6,73

6,75

6,79

5,10

5,12

5,15

Opracował: Tomasz Lewandowski
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Dyżur dziennikarski

Burmistrz Miasta i Gminy Glinojeck
przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków
w każdy wtorek i piątek w godzinach od 8.00 do 16.00

Informujemy, że w każdą środę w godzinach 9.00 – 15.00
w Urzędzie Miasta i Gminy w Glinojecku odbywa się dyżur dziennikarski
Małgorzaty Żdanowskiej – redaktor naczelnej „Wieści Glinojecka”.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Sikorski
przyjmuje interesantów w poniedziałki od 14.00 do 16.00.
Wiceprzewodniczący przyjmują:
Stanisław Zubelewicz
przyjmuje interesantów w środy od 8.00 do 10.00
Janusz Przybyszewski
przyjmuje interesantów w piątki od 12.00 do 14.00.
Awarie gminnego Internetu
prosimy zgłaszać pod numerem telefonu: 696 702 113

„Wieści Glinojecka” – pismo samorządowe
Wydawca: Urząd Miasta i Gminy Glinojeck
Redaguje: Małgorzata Żdanowska
Adres redakcji: Urząd Miasta i Gminy, ul. Płocka 12, 06-450 Glinojeck
tel. 23 674 00 17, 23 674 00 04
DTP: Wanda Mierzejewska
Druk: Druk-Sprint s.c., Krzysztof Kuźniewski, Robert Przybyszewski
ul. Pułtuska 70, 06-400 Ciechanów
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Aktywna tablica
dla Ościsłowa i Glinojecka!
Zespół powołany przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty w ramach
Rządowego programu rozwijania
szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w
zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 20172019 – „Aktywna tablica” dokonał
kwaliﬁkacji wniosków o udzielenie
wsparcia ﬁnansowego, złożonych
przez organy prowadzące w ramach ogłoszonego naboru wniosków w 2018 r.
W ramach Rządowego programu
wsparcie otrzymają dwie szkoły
z terenu Gminy Glinojeck:
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Komisja szacuje szkody

● Szkoła Podstawowa
im. M. Konopnickiej
w Glinojecku
● Szkoła Podstawowa
im. Żołnierzy Armii Krajowej
w Ościsłowie
Każda ze szkół w ramach pozyskanego doﬁnansowania na zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych otrzyma 14 000,00 zł,
co stanowi 80% wartości projektu.

Na mocy zarządzenia wydanego
przez Wojewodę Mazowieckiego
w dniu 26 czerwca br. powołana
została komisja do spraw szacowania szkód w gospodarstwach
rolnych i działach produkcji rolnej,
spowodowanych przez długotrwałą suszę. Wnioski o oszacowanie szkód rolnicy mogli składać
w Urzędzie Miasta i Gminy do
3 lipca br.
Komisja ocenia szkody wywołane
przez suszę w inwentarzu zwierzęcym oraz w uprawach: zbóż
zarówno ozimych, jak i jarych,

tytoniu, rzepaku i rzepiku, roślin
strączkowych oraz warzyw gruntowych i drzew i krzewów owocowych. Oszacowaniu szkód podlegają również łąki i pastwiska.
Protokół
oszacowania
komisja przedłoży wojewodzie po 30
dniach od zakończenia swoich
prac, a po 45 w przypadku protokołu zbiorczego, gdy gospodarstwo rolne położone jest na obszarze co najmniej dwóch gmin,
powiatów lub województw.
red

Tomasz Lewandowski

Glinojeck z dofinansowaniem 100 tys. zł!
W dniu 30 kwietnia w budynku
Urzędu Miasta w Ciechanowie
odbyło się podpisanie umowy na
doﬁnansowanie przebudowy drogi
gminnej w miejscowości Śródborze. Otrzymaliśmy 100 tysięcy złotych dotacji celowej na przebudowę wspomnianej drogi z Zarządu
Województwa Mazowieckiego ze
środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.
Jak podkreśla dyrektor departamentu Rozwoju Regionalnego i

Funduszy Europejskich Marcin
Wajda:
– Mazowiecki instrument wsparcia dróg lokalnych o istotnym
zaznaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu
to uzupełnienie od lat prowadzonych przez samorząd Mazowsza
działań. Wiele udało się zrobić
dzięki środkom unijnym. Tylko
w ramach RPO WM 2007-2013
do mazowieckich beneficjentów
trafiły ponad 2 mld zł. Natomiast

Kolejne inwestycje w naszej gminie
W trosce o dynamiczny rozwój
gminnej infrastruktury nieustannie realizowane są inwestycje,
a na uwagę zasługuje fakt, że około 70% z nich – zaplanowanych
w budżecie, jest w toku realizacji,
a niektóre zostały już ukończone.
W ostatnim czasie przebudowana
została ulica Krzywa w Glinojecku oraz parkingi na osiedlu przy
ulicach: Polnej i Południowej. Na
ukończeniu znajduje się droga relacji Dukt-Krusz. Wyłoniony został
wykonawca, który podejmie się
przebudowania drogi w Dreglinie.
Zakończyły się prace remontowe
w świetlicy wiejskiej w Płaciszewie,
która doczekała się nowej elewacji.
Ze środków z funduszu sołeckiego drogi w miejscowościach: Bielawy, Luszewo i Strzeszewo zyskują nowe oświetlenie, natomiast

red

Parking

Źródło: UMiG

Dofinansowanie dla Woli Młockiej

pełnym oświetleniem ulicznym
cieszyć się już mogą mieszkańcy Dreglina, Rumoki i Malużyna.
Ponadto w ramach funduszu sołeckiego wyposażono świetlice
wiejskie oraz zagospodarowano
teren wokół nich, np. w Śródborzu
częściowo go ogrodzono.
Lada dzień rozpoczną się również
remonty w szkole podstawowej
w Woli Młockiej i szkole podstawowej w Glinojecku. W Woli Młockiej
wymienione zostaną okna, naprawiony komin oraz uzupełnione
ubytki tynku w sali gimnastycznej.
Zaś w glinojeckiej podstawówce
przeprowadzony zostanie generalny remont łazienek dla dzieci.
Więcej informacji o inwestycjach
przedstawimy w kolejnym numerze.

Ulica Krzywa przed
i po remoncie

w tej perspektywie na poprawę
stanu dróg lokalnych przeznaczonych zostanie ok.
145 mln zł.

Sejmik Województwa Mazowieckiego w dniu 22 maja 2018 r. podjął uchwałę w sprawie udzielenia
przez Województwo Mazowieckie
pomocy ﬁnansowej na realizację
zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE
2018”.
Gmina Glinojeck otrzyma pomoc
ﬁnansową w kwocie 47 214,00 zł
na zadanie pn. „Budowa siłowni
zewnętrznej wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową
w m. Wola Młocka”.
Przedmiotem zadania jest budowa siłowni zewnętrznej w miejsco-

wości Wola Młocka. Planowana
siłownia plenerowa zlokalizowana
będzie przy Szkole Podstawowej.
Siłownia zewnętrzna zostanie wyposażona w urządzenia ﬁtness:
twister, motyl, biegacz, wioślarz,
orbitrek, wyciskanie siedząc, rowerek, prasa nożna. Zostaną
zamontowane dwie ławki z oparciem, kosz na śmieci z daszkiem
oraz tablica informacyjna. W ramach zadania planuje się również
wykonanie ogrodzenia zewnętrznego siłowni plenerowej wraz
z dwiema furtkami.
Aneta Licnerska

Gmina Glinojeck
z dofinansowaniem na remont
Strażnicy OSP Ościsłowo
Remonty posadzek, dachów, elewacji i stolarki okiennej, a także
instalacji elektrycznej – to główne prace, które uda się wykonać
w strażnicach OSP dzięki dotacji
przyznanej z budżetu województwa. Umowy na ponad 371 tys.
Zł na projekty z powiatów ciechanowskiego, mławskiego, płońskiego, przasnyskiego i żuromińskiego podpisali dziś marszałek Adam
Struzik i samorządowcy.
Strażacy z Mazowsza dysponują coraz lepszym sprzętem.
Do zdarzeń wyjeżdżają nowymi,
specjalistycznymi samochodami
strażackimi. Pomagają w tym również środki z budżety Mazowsza.

W tym roku udało się dodatkowo
wygospodarować w naszym budżecie środki na remonty strażnic.
To bardzo potrzebne wsparcie, bo
wiele z tych nie jest w najlepszym
stanie – podkreśla marszałek
Adam Struzik.
Dzięki 5 mln zł dotacji uda się zrealizować przedsięwzięć na terenie
całego Mazowsza. Gmina Glinojeck otrzymała 14 000,00 zł
z przeznaczeniem na doﬁnansowanie remontu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ościsłowie, w zakresie remontu posadzki
oraz kanału garażu strażnicy.
Źródło: UMiG
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Obchody Gminnego Dnia Strażaka
W dniu 26 maja 2018 r. w Szyjkach odbyły się uroczyste obchody Gminnego Dnia Strażaka,
których organizatorami byli: Burmistrz Miasta i Gminy Glinojeck,
Zarząd M-G OSP w Glinojecku
oraz Ochotnicza Straż Pożarna
w Szyjkach.
Święto strażaków połączone z otwarciem nowo rozbudowanej
strażnicy OSP w Szyjkach rozpoczęło się zbiórką pododdziałów
pod strażnicą OSP w Glinojecku
o godz. 11.30. O godzinie 12.00
w kościele paraﬁalnym w Glinojecku odbyła się uroczysta msza
święta, celebrowana przez ks.
kan. Adama Staniszewskiego i kapelana gminnych zastępów OSP –
ks.kan. Krzysztofa Kozłowskiego.
Następnie strażacy oraz zaproszeni goście udali się do strażnicy
OSP Szyjki, w której odbył się uroczysty apel. Uroczystość rozpoczął Burmistrz Miasta i Gminy Glinojeck – Łukasz Kapczyński, który

w swoim wystąpieniu podziękował
strażakom za oﬁarną służbę oraz
powitał gości, a dzieje jednostki
OSP Szyjki przedstawił dh Dawid
Marczewski – prezes gospodarzy.
Po przemówieniach dokonano
uroczystego poświęcenia i otwarcia strażnicy, a także wręczono
odznaczenia. Otrzymali je:
● Złoty medal „Za zasługi Dla Pożarnictwa” – dh Ireneusz Krawiec z OSP Szyjki
● Srebrny medal „ Za zasługi Dla
Pożarnictwa”: dh Adam Sitek
z OSP Szyjki, dh Łukasz Reweda z OSP Szyjki, dh Tomasz
Długoszewski z OSP Ościsłowo,
dh Stanisław Brzeziński z OSP
Glinojeck, dh Marek Boniewski
z OSP Glinojeck, dh Marek Koziarski z OSP Glinojeck
● Brązowy medal „Za zasługi Dla
Pożarnictwa”: druhna Małgorzata Kalińska z OSP Glinojeck,
druhna Martyna Nowakowska
z OSP Glinojeck, druhna Ka-

Pamiętali…
W Dniu Międzynarodowego Dnia
Strażaka, powiązanego ze wspomnieniem patrona św. Floriana,
strażacy z OSP Glinojeck na czele z prezesem – Lesławem Nowakowskim pamiętając o żyjących,
nie zapomnieli również o tych
druhach, którzy przeszli już na
wieczną służbę, ponieważ także
im poświęcone jest to wyjątkowe
święto.

Przedstawiciele glinojeckiego zastępu udali się na cmentarze, by
modlitwą i zniczem oraz poprzez
oddanie honorów, upamiętnić
tych, którzy przez wiele lat poświęcali się dla dobra i bezpieczeństwa mieszkańców, niejednokrotnie ratując ich dobytek i życie
z narażeniem własnego.
Red
Źródło fot.: OSP Glinojeck

tarzyna Wojkowska z OSP Glinojeck, dh Radosław Budyta
z OSP Malużyn
● Odznakę „Strażak Wzorowy”:
dh ks. kapelan Krzysztof Kozłowski, druhna Marta Częścik
z OSP Ościsłowo, dh Dawid
Marczewski z OSP Szyjki, dh
Mateusz Ropelewski z OSP
Szyjki, dh Igor Zmorzyński
z OSP Glinojeck, dh Sebastian
Woźnicki z OSP Malużyn.
Odznaczenia wręczali: Burmistrz
Miasta i Gminy Glinojeck – Łukasz
Kapczyński, Starosta Powiatu Ciechanowskiego – Sławomir Morawski oraz Prezes Zarządu Oddziału
Powiatowego ZOSP RP w Ciechanowie – dh Bogdan Kołakowski.
Prezydium Zarządu Oddziału
Miejsko-Gminnego ZOSP RP
przyznało trzydziestu pięciu strażakom z OSP Szyjki Odznakę
„Za wysługę lat”. Spośród odznak
za 5, 10, 15, 30 lat wyróżniła się

odznaka za wysługę 45 lat, którą
odznaczeni zostali:
● dh Henryk Gaworek
● dh Tadeusz Gawroński
● dh Andrzej Gołębiewski
● dh Jan Jabłonowski
● dh Stanisław Kupniewski
● dh Jan Marczewski
Odznaki wręczali: Burmistrz Miasta i Gminy Glinojeck – Łukasz
Kapczyński, wiceprezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego
ZOSP RP w Glinojecku – druh
Marek Marcinkowski oraz prezes
Zarządu OSP Szyjki – druh Dawid
Marczewski.
Na koniec odbyło się spotkanie integracyjne dla mieszkańców wioski, strażaków oraz zaproszonych
gości. Mimo deszczowej pogody,
a także wyjazdu ratowniczo-gaśniczego obchody należy uznać za
udane.
Dawid Marczewski
Źródło fot.: OSP Szyjki

Wieści Glinojecka

maj – czerwiec

5

Uwaga ASF!!!!
Zgodnie z pismem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ciechanowie z
dnia 18 czerwca br. gmina Glinojeck weszła w obszar ochronny związany z zapobieganiem i zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Fundacja Ronalda McDonalda
w Glinojecku

W związku z powyższym, na terenie naszej gminy obowiązują wyjątkowe środki ostrożności oraz zakazy i nakazy:

„NIE nowotworom u dzieci”

Mieszkańcy gminy Glinojeck, jak również pozostałych miejscowości z terenu powiatu ciechanowskiego, mieli możliwość bezpłatnego przebadania USG dzieci w wieku od
9 miesięcy do 6 lat. Badania przeprowadzone zostały w ramach kampanii „Nie nowotworom u dzieci”, realizowanej przez Fundację Ronalda McDonalda.
Badanie jednego, małego pacjenta trwało 18 minut, a rodzice od razu
otrzymali wyniki badań oraz w razie konieczności poradę lekarską. Cała
akcja toczyła się w specjalnie przystosowanym do tego ambulansie na
parkingu przy budynku Ośrodka Zdrowia w Glinojecku.
W czasie badań prowadzona była również rejestracja potencjalnych
dawców szpiku, którą przeprowadziła fundacja DKMS.
W akcji czynny udział wzięli wolontariusze z naszej gminy.
Źródło: UMiG

II Przegląd Kultury
Gmin Powiatu Ciechanowskiego
09.06.2018 na placu przy M-GOK
odbył się II Przegląd Kultury Gmin
Powiatu Ciechanowskiego. Hono-

rowy patronat nad imprezą objął
Starosta Ciechanowski. Na scenie
zaprezentowały się zespoły
i grupy z Ciechanowskiego
Ośrodka Edukacji Kulturalnej,
Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie,
Gminnych Ośrodków Kultury
w Grudusku i Sońsku oraz
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Kultury w Glinojecku.
Źródło: MGOK
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DNI GLINOJECKA 2018
16 czerwca 2018 roku w Glinojecku odbyła się impreza pn. „Festyn Wianki w ramach Dni Glinojecka
i 25-tej rocznicy nadania praw miejskich miejscowości Glinojeck”.
Festyn Wianki odbył się na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Glinojecku przy ul. Parkowej 22.
Współorganizatorem Festynu Wianki w ramach Dni Glinojecka i 25 rocznicy nadania praw miejskich
miejscowości Glinojeck był Samorząd Województwa Mazowieckiego. Patronat honorowy nad imprezą objął
Jarosław Kalinowski Poseł do Europarlamentu oraz Starosta Powiatu Ciechanowskiego.
O godzinie 10.00 rozpoczął się
XVI Ogólnopolski Uliczny Bieg
o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck. W tym roku rywalizacja toczyła się na dwóch konkurencjach. W biegu na 10 km udział
wzięło 64 biegaczy. W kategorii
OPEN zwyciężył Henryk Kuciejczyk z klubu TEMPO Mława z wynikiem 00:38:53s., drugie miejsce
zajął Mariusz Bińczycki uzyskując
wynik 00:39:26 s., trzecie miejsce
z wynikiem 00:39:40 zajął Eryk
Szuba z Warszawy.
W klasyﬁkacji mieszkańców miasta i gminy Glinojeck zwyciężył
Kamil Boniewski uzyskując wynik 00:43:37s. wyprzedzając tym
samym Radosława Karpińskiego
(00:44:05s.) oraz Igora Gortata
(00:44:26s.).
W tym roku po raz pierwszy rywalizacja toczyła się w marszu
nordic walking na dystansie 5 km.
Zawody w tej konkurencji wygrał
Roman Przybyłkiewicz z klubu TKKF PROMYK Ciechanów,
mieszkaniec gminy Glinojeck
z wynikiem 00:34:45. Zawodnik
Promyka wyprzedził Aleksandrę
Budniak oraz Grzegorza Goszczyńskiego.
Na mecie każdy z uczestników
otrzymał pamiątkowy medal. Nagrody przyznano w kategoriach
wiekowych, a dodatkowo spośród
uczestników rywalizacji rozlosowano nagrody specjalne, m.in.
rower, nawigację GPS, tablet,
elektroniczną ramkę do zdjęć oraz
wiele innych.
Od godziny 13.00 toczyła się rywalizacja w VII Turnieju Sołectw Gmi-

ny Glinojeck. Do rywalizacji przystąpili przedstawiciele dziewięciu
sołectw. Rywalizacja toczyła się
w siedmiu konkurencjach: biegi
z kapustą na łopacie, piłką na tacy
oraz trzech nogach. Zawodnicy
musieli też traﬁć ziemniakiem do
wiadra, strzelić gola w mini-bramkę oraz ścigać się w workach, ale
jak zawsze największe emocje
towarzyszyły przeciąganiu liny.
Dopiero dogrywka wyłoniła zwycięzców rywalizacji. Po siedmiu
konkurencjach drużyny z sołectw
Nowy Garwarz i Śródborze zgromadziły po 42 punkty. Konkurencją dogrywki stał się bieg z kapustą na szpadlu. Zawodnicy z Nowego Garwarza okazali się lepsi
w tej konkurencji i wygrali cały VII
Turniej Sołectw Gminy Glinojeck.
Wszyscy zawodnicy biorący udział
w rywalizacji otrzymali dyplomy
oraz nagrody rzeczowe. Trzy najlepsze drużyny sołeckie otrzymały
puchary, a reprezentanci sołectw
Nowego Garwarza oraz Śródborza pojadą na kilkudniową wycieczkę do Brukseli, która została
ufundowana przez europosła Jarosława Kalinowskiego.
Klasyﬁkacja VII Turnieju
Sołectw Gminy Glinojeck:
1. Nowy Garwarz – 42 punkty
(wygrana w dogrywce)
2. Śródborze – 42 pkt.
3. Ościsłowo – 38 pkt.
4. Malużyn – 28 pkt.
5. Dukt-Krusz – 24pkt.
6. Zalesie – 22 pkt.
7. Zygmuntowo – 18 pkt.
8. Wola Młocka – 16 pkt.
9. Kowalewko-Szyjki – 14 pkt.

Od godziny 14.45 przejażdżką
po drogach Gminy Glinojeck zainaugurowano V Spotkania motocyklowe organizowane przez
„FREEWIND Glinojeck Motorcycle
Group”. W tym roku udział w nich
wzięło ponad 200 motocyklistów.
Przejechali oni ok. 30 km po drogach Gminy Glinojeck. O godz.
16.00 odbył się pokaz trialu motocyklowego w wykonaniu Przemysława Kaczmarczyka. Po pokazie
na uczestników zlotu czekała grochówka przygotowana przez jednego z nich.
Około godziny 17.00 Burmistrz
Miasta i Gminy Glinojeck Łukasz
Kapczyński oﬁcjalnie rozpoczął
i otworzył Festyn Wianki w ramach Dni Glinojecka i 25 rocznicy nadania praw miejskich
miejscowości Glinojeck. Następnie na scenie prezentowały
się dzieci z Miejsko – Gminnego
Przedszkola w Glinojecku, dzieci
i młodzież szkolna, zespoły muzyczne działające przy M-GOK
oraz Klub Seniora z Glinojecka.
Przeprowadzony został konkurs
wianków ekologicznych.
Ponadto w godzinach od 15.00 do
20.00 najmłodsi mogli skorzystać
ze zjeżdżalni, urządzeń pompowanych, malowania twarzy i innych atrakcji całkowicie za darmo.
Podczas festynu można było skorzystać również za darmo z przelotu balonem. Jak co roku, odbyły
się również przeloty helikopterem.
Była to wygrana w licytacji Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Fundatorem przelotów helikopterem był Adam Nowakowski, wła-

ściciel ﬁrmy WAPNOPOL Sp. z o.o.
Na placu imprezy można było
również własnoręcznie wybić okolicznościową monetę, na której
znajdował się herb naszego miasta oraz na rewersie motyw patriotyczny. Nie zabrakło też stoisk
partnerów i sponsorów.
Na glinojeckiej scenie nie zabrakło
występów profesjonalnych zespołów muzycznych. Jako pierwsza
zaprezentowała się Kapela Wuja
Idziego, która zagrała muzykę
z gatunku folk. Po „rozgrzewce”
muzycznej wręczono nagrody
z VII Turnieju Sołectw Gminy Glinojeck. Nagrody wręczali przedstawiciele
sponsorów
całego
przedsięwzięcia,
przedstawiciel
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z Delegatury w Ciechanowie Józef Kaliński oraz fundator głównej nagrody
europoseł Jarosław Kalinowski.
Po częściach artystycznych na
scenie zagościł zespół Czerwone
Gitary. Zabrzmiały wszystkie największe hity tego legendarnego
polskiego zespołu. Następnie po
godzinie 22.00 na scenie swój
koncert dała druga gwiazda tego
wieczoru – Zespół MIG. Członkowie jednego z najpopularniejszych
zespołów z branży disco polo pochodzą z okolic Glinojecka, tym
bardziej było miło ich oglądać na
Festynie Wianki w Glinojecku. Po
koncercie zgromadzoną publiczność do tańca i wspólnej zabawy
porwał DJ.
Tomasz Lewandowski

Wieści Glinojecka

maj – czerwiec

7

Fot. Tomasz Lewandowski

8

maj – czerwiec

Wieści Glinojecka

Muzyk z Zalesia
Rozmowa z Andrzejem Ładowskim – mieszkającym
w Zalesiu muzykalnym seniorem, laureatem konkursów
wokalno-instrumentalnych, glinojeckim bardem.
Od kiedy mieszka pan w naszej
gminie?
W gminie Glinojeck, a dokładnie
w Zalesiu, mieszkam wraz z żoną
od 2001 roku. Wcześniej, przez
właściwie całe życie mieszkaliśmy
w Warszawie. Gdy przeszedłem
na emeryturę postanowiliśmy, że
przeniesiemy się na wieś. Bardzo
potrzebowaliśmy spokoju i odpoczynku od zgiełku wielkiego miasta.
Nie było panu żal stolicy?
Nie, zdecydowanie nie. W życiu
bym tam już nie wrócił. Tutaj mam
wspaniałych sąsiadów – spokojnych i zawsze pomocnych.
W Warszawie brakowało mi takich
więzi.
Mówi pan o sobie, że jest muzykiem – samoukiem. Naprawdę
nie skończył pan żadnych odpowiednich szkół?
Powiem więcej – nie znam nut.
Nie uczyłem się również w żadnej szkole muzycznej. Gdy byłem
dzieckiem odwiedzałem czasem
moje cioteczne siostry. One grały
na pianinie. Nie pozwalały mi dotykać tego instrumentu, a ja i tak,
gdy nie patrzyły brzdąkałem sobie.
Powodowało to sprzeczki i kłótnie,
ponieważ ze względu na to, że
nie umiałem zamknąć klawiatury
pianina, zawsze wiedziały, że ich
nie posłuchałem. Muzykę lubiłem
od zawsze. Myślę też, że zawsze
miałem do niej „ucho”.
Jak później toczyły się pana
muzyczne pasje?
Będąc już osobą dorosłą grałem
na perkusji w jednej z warszawskich restauracji na różnego typu
potańcówkach i dancingach. Czasem przytraﬁało się granie na
weselach. Do tego również śpiewałem. Mało wtedy było śpiewających perkusistów.
Towarzyszy panu jednak gitara,
a nie perkusja…
Tak, chociaż nie pamiętam dokładnie jak się to zaczęło. Kolega pokazał mi kiedyś kilka chwytów i mi
się spodobało. Później zacząłem
uczyć się na repertuarze Czerwonych Gitar. To było prawie 100 lat
temu (śmiech).
Po przeprowadzce nie brakowało panu grania dla publiczności?
Może odrobinę, chociaż tutaj też
grałem. Na początku w zaciszu
domowym i pewnie tak by zostało do dziś, gdyby nie moja żona,
która wprost powiedziała mi, że
powinienem zacząć grać dla ludzi. Zbiegło się to z początkiem
naszej działalności w glinojeckim
Klubie Seniora. Dowiedzieliśmy
się, że seniorzy występowali wraz

Skąd pomysł na taki wielopokoleniowy występ?
Do miejskiego przedszkola jako
Klub Seniora przychodzimy już od
dawna. Spotykamy się z dziećmi
dość regularnie, śpiewamy wraz
z nimi piosenki zarówno z naszego dzieciństwa i młodości, jak
i staramy się prezentować im bardziej współczesne utwory. Dzieci
bardzo lubią spotkania z seniorami, czyli trochę starszymi przedszkolakami (śmiech). Chciałbym
zaznaczyć, że takie łączące pokolenia muzykowanie nie byłoby

wspomnień w życiu. Sama niech
pani przyzna – czyż nie jestem podobny do Shreka?
Może trochę… Chociaż brakuje
mi koloru zielonego (śmiech).
Nie ma problemu. Jak trzeba coś
zrobić dla ludzi to ja to chętnie zrobię. Nawet pomaluję się na zielono (śmiech).
Wraz z Klubem Seniora odwiedzacie nie tylko przedszkolaków…
Od jakiegoś czasu nawiązaliśmy
współpracę z ośrodkiem Monar –
Markot w Dreglinie. Przyjeżdżamy
do nich na różnego rodzaju uroczystości, a i oni wpadają do nas
z wizytą. Ostatnio spotkaliśmy się
na spotkaniu wigilijnym w Dreglinie. Po jego zakończeniu kierownik ośrodka powiedział nam, że
w tym szczególnym dniu nigdy
wcześniej jego podopieczni nie
spędzili ze sobą tak dużo czasu.
To bardzo miłe i budujące dla nas.
W Markocie mieszkają naprawdę
wyjątkowi ludzie. Warto tam zaglądać.
Wiem, że ma pan na swoim koncie udział w kilku konkursach.

możliwe, gdyby nie inicjatywa
pani dyrektor Grażyny Konstantynowicz. To ona nas zaprosiła,
obdarzając tym samym zaufaniem. Zresztą z tymi spotkaniami
z dziećmi wiąże się pewna zabawna historia. Zupełnie niedawno
w jednym ze sklepów spotkałem
chłopca, który wraz z mamą robił
zakupy. Gdy staliśmy przy kasie
uśmiechał się do mnie, więc ja widząc to odwzajemniłem uśmiech.
Po chwili jego mama powiedziała
mi, że chłopiec mnie rozpoznał,
bo pamięta, jak przychodziłem
z seniorami do przedszkola. Wtedy ja spytałem go, jak mówią na
mnie dzieci w przedszkolu. Dziecko bardzo się wtedy zawstydziło,
ale w końcu powiedziało mamie
na ucho: dziadek Shrek (śmiech).
To jest jedno z moich najmilszych

Reprezentując Klub Seniora i
gminę Glinojeck występowałem
w zeszłym roku w Kuczborku na
VI Przeglądzie Twórczości Artystycznej Klubów Seniora, gdzie
zająłem I miejsce, a w kwietniu
tego roku na VI Przeglądzie Piosenki Polskiej „Kocham Cię Ojczyzno” w 100- lecie Niepodległości
w Warszawie, gdzie uplasowałem
się na II miejscu, ustępując tylko
91-latkowi, który przez 45 lat śpiewał w zawodowym zespole wojska polskiego. Z taką konkurencją
trudno było wygrać (śmiech).
W marcu tego roku odbył się
również pana recital zatytułowany „ Dla Pań”. Jak pan wspomina to wydarzenie?
Obojętnie, gdziekolwiek gramy to
trema jest zawsze. Nie ma takiej

ze Zbyszkiem Boryszewskim na
różnego rodzaju uroczystościach,
więc dołączyłem do nich z gitarą,
a żona z wokalem, chociaż nie
przepadała za śpiewem. To było
jakieś 4-5 lat temu. Od tamtej
pory współtworzę seniorski zespół
wokalno-instrumentalny.
Ostatnio można nas było zobaczyć na
Dniach Glinojecka, 16. czerwca,
gdzie wystąpiliśmy wraz z przedszkolakami. Dzieci bardzo cieszyły się na to wydarzenie, zresztą
nam – dorosłym takie działania też
są potrzebne i dają wiele radości.

możliwości, żeby jej nie było. Nawet sławni artyści jak wychodzą
na scenę to mówią, że mają tremę.
Na szczęście, gdy człowiek złapie
już kontakt z publicznością to cały
niepokój i obawa przed tym, czy
wszystko się uda, znikają jak zły
sen. Grałem wtedy różne utwory,
począwszy od tych powstałych
w latach 60 XX wieku, skończywszy na „Miłości w Zakopanem”
Sławomira. Miałem wielkie szczęście, że traﬁłem na tak wspaniałą,
energetyczną publiczność. Recital
wspominam cudownie, chociaż
ręce tak mi się pociły na początku,
że miałem problem z przesuwaniem ich po gryﬁe.
Ma pan jakieś sposoby na zredukowanie tremy?
Powtarzam sobie w myślach: „Nie
jest źle, jest dobrze”. Bardzo pomaga mi też obecność mojej żony,
bez wsparcia której pewnie dalej
koncertowałbym dla siebie i znajomych przy grillu.
Taka żona to skarb, choć też
pierwszy „krytyk”.
Tak, ale nie to jest chyba najgorsze. Zanim nauczę się nowej piosenki to ona musi jej słuchać przynajmniej cztery dni, od rana do
wieczora, bo ja muszę nauczyć się
melodii, dopasować sobie akordy
i tonację. Ma wtedy ze mną krzyż
pański i dwie lewe nogi (śmiech).
Jednak znosi to wszystko dzielnie.
Tak, uzupełniamy się i wspieramy
nawzajem.
Jakie są pana najbliższe plany?
Przede wszystkim chciałbym żeby
zdrowie dopisywało, bo jak ono
jest to cała reszta jakoś się poukłada. Chciałbym również, by
Klub Seniora rozrastał się zamiast
kurczyć, bo ostatnio jest nas coraz mniej. Może ze względu na
warunki lokalowe? Mieścimy się
w piwnicy, a niektórzy seniorzy
mają problem z zejściem po schodach. Nie tracimy jednak nadziei
na poprawę warunków lokalowych. Klub Seniora wnosi przecież dużo dobrego do społeczności gminnej.
A kiedy kolejny recital?
Najważniejsze żeby było zdrowie,
a wszystko wtedy stanie się możliwe. A o kolejny recital i szczegóły
trzeba zapytać dyrektora MGOK.
Ja na pewno z chęcią wystąpię.
Zapytamy. Dziękuję za rozmowę.
Również dziękuję.
Rozmawiała
Małgorzata Żdanowska
fot: M.Żdanowska;
archiwum MGOK
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NASZA MAŁA OJCZYZNA – dni regionalne w przedszkolu
8 maja br. Miejsko-Gminne Przedszkole w Glinojecku zainaugurowało obchody dni regionalnych.
Hasłem przewodnim pierwszego dnia było „Glinojeck – nasza
mała ojczyzna”. Dzieci poznały
i utrwaliły wiedzę dotyczącą miasta, poznały jego herb i położenie
geograﬁczne oraz dowiedziały się,
skąd pochodzi nazwa Glinojeck.
Zwieńczeniem pierwszego dnia
było wykonanie herbu miasta oraz
wspólne muzykowanie z Klubem
Seniora.

Drugi dzień dni regionalnych odbył się pod hasłem „Polska – moja
ojczyzna”. Dzieci zapoznały się
z symbolami narodowymi, obejrzały ﬁlm „Polak mały”, podczas
którego poznały ciekawostki dotyczące godła, ﬂagi i hymnu narodowego. Następnie przedszkolaki
wyruszyły w podróż po Polsce
z piosenką „Jesteśmy Polką i Polakiem”. Podróżując przez kolejne
miasta Polski, wzdłuż rzeki Wisły
dzieci brały udział w różnych zabawach i konkurencjach.

Dzień Patrona w Ościsłowie
27 kwietnia w szkole podstawowej w Ościsłowie odbył się Dzień
Patrona. Był to bardzo uroczysty
dzień. Jak co roku staraliśmy, aby
uczniowie przeżyli go w sposób
wyjątkowy. Podczas pierwszej
godziny lekcyjnej wychowawcy
poszczególnych klas przypomnieli historię powstania i działalności

Armii Krajowej. Następną godzinę zagospodarowali harcerze z
naszej drużyny „Płomyki Nadziei”
przeprowadzili dla każdej klasy ciekawe konkursy, zabawy i
zajęcia ruchowe. Następnie na
uczniów czekała niespodzianka w
postaci spotkania z Instruktorami
z Kręgu Starszyzny Harcerskiej

Trzeci dzień przebiegał pod hasłem: „Dnia kuchni regionalnej
i zdrowego odżywiania”. Przedszkolaki dowiedziały się, co to jest
zdrowie i jak należy o nie dbać.
Poznały także piramidę zdrowego
żywienia, a na koniec wykonały
kolorowe i zdrowe kanapki.
Czwartego dnia, 11 maja, przedszkolaki obejrzały przedstawienie teatralne w wykonaniu dzieci
z grupy „Mądre Sowy” i „Odkrywcy” według legendy „Wars i Sawa”.
Dzieci dowiedziały się, jakie były
początki naszej stolicy i skąd pochodzi nazwa Warszawa.

Potem nastąpiło podsumowanie
wiadomości zdobytych podczas
dni regionalnych oraz utrwalenie
piosenki o Glinojecku śpiewanej
wraz z seniorami.
Na zakończenie burmistrz – Łukasz Kapczyński, dyrektor – Grażyna Konstantynowicz i przedstawicielka Rady Rodziców wręczyli
nagrody i dyplomy przedszkolnym
uczestnikom konkursu plastycznego „Glinojeck – mała ojczyzna
w oczach dzieci”.
Źródło: MGP

„Lamus”. Byli to hm Ewa Rug,
hm Andrzej Piotrowski i hm Adam
Olszewski. Na koniec uczniowie
zaprezentowali program słowno –
muzyczny o tematyce religijno-patriotycznej „W HOŁDZIE MOJEJ
OJCZYŹNIE”
Tekst: Ania Radziejewicz
Zdjęcia: Ania Radziejewicz
i Kasia Wachnik

Noc Bibliotek 2018 – Rzeczpospolita czyta
8 czerwca Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Glinojecku po raz
pierwszy brała udział w IV Ogólnopolskiej Nocy Bibliotek pod hasłem „Rzeczpospolita Czyta”. Dla
odwiedzających i czytelników biblioteka w tym dniu była czynna w
godzinach 9.00-22.00. Wydarzenie
uświetniła pisarka literatury młodzieżowej Paulina Hendel – gość
specjalny wieczoru.
Z pisarką o godzinie 17.00 rozpoczęło się spotkanie autorskie,
w którym udział wzięli harcerze
z drużyn Płomyki Nadziei z Ościsłowa i Leśny Graal oraz grupa
zuchowa Dreptusie z Glinojecka, jak i lokalni mieszkańcy. Pani
Paulina jest autorką post apoka-

liptycznej trylogii dla młodzieży
„Zapomniana księga” oraz książek
z cyklu „Żniwiarz”. Bohaterzy tych
powieści mają swoje źródło w podaniach, legendach i przekazach
wywodzących się z polskich tradycji ludowych. Spotkanie autorka
rozpoczęła od streszczenia swojej
pierwszej książki „Strażnik”, która
jest pierwszym tomem cyklu „Zapomnianej księgi”. Opowiedziała
skąd pomysł na książkę, z jakich
źródeł wiedzy korzystała, przy
okazji przeprowadziła z osobami, które przyszły na spotkanie,
rozmowę na temat dawnych wierzeń, zabobonów, demonów, bardzo zainteresowała wszystkich
historiami, które sama wyczytała
i mogła się nimi z nami podzielić.

Autorka przedstawiła nam niektóre sylwetki demonów słowiańskich
tj. Południca, Leszy, Baba Wodna,
Ghul, Utopiec, Poroniec, Strzyga,
Wampir. Spotkanie autorskie było
bardzo interesujące. Pani Paulina odpowiadała wyczerpująco
na wszystkie pytania jakie padały
ze strony uczestników. Pisarka
okazała się sympatyczną, ciepłą
kobietą, która widać było, że o
słowiańskich wierzeniach i swoich
książkach mogłaby opowiadać godzinami. Po spotkaniu pani Paulina dała się zaprosić do wspólnych
gier i zabaw z harcerzami, które
odbywały się przed biblioteką.
Następnie udaliśmy się na słodki
poczęstunek do biblioteki w trakcie którego autorka rozdawała

autografy na specjalnie przygotowanych na Noc Bibliotek pamiątkowych zakładkach do książek.
Można było również kupić książki
z dedykacją od pani Pauliny. A najbardziej aktywni uczestnicy dostali
pamiątkowe przypinki.
Na koniec gier i zabaw harcerze
otrzymali pamiątkowe dyplomy
z podziękowaniami za aktywny
udział w Nocy Bibliotek. Dziękujemy wszystkim za przybycie i czynny udział w zabawie, a w szczególności druhnom zastępowym za
zaangażowanie druhów w akcję
kulturalną biblioteki.
Źródło: MGBP
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GLINOJECK wysoko
w ogólnopolskim rankingu!
Przedstawiamy pełne wyniki „Rankingu Finansowego Samorządów”
przygotowanego przez ekspertów
m.in. z krakowskiej Regionalnej
Izby Obrachunkowej i Uniwersytetu
Ekonomicznego w Krakowie.
Ranking, który zaprezentowano na
zakończenie IV Europejskiego Kongresu Samorządów w Krakowie,
został opracowany w podziale na
5 kategorii: gminy wiejskie, gminy
miejsko-wiejskie, gminy miejskie,
miasta na prawach powiatu i powiaty ziemskie. Przy ich ocenie wzięto
pod uwagę następujące wskaźniki
(według danych za 2016 r.):
● udział dochodów własnych w dochodach ogółem
● relacja nadwyżki operacyjnej do
dochodów ogółem
● udział wydatków inwestycyjnych
w wydatkach ogółem
● obciążenie wydatków bieżących
wydatkami na wynagrodzenia
i pochodne od wynagrodzeń
● udział środków europejskich
w wydatkach ogółem – bez poręczeń
● relacja zobowiązań do dochodów ogółem
● udział podatku dochodowego od
osób ﬁzycznych w dochodach
bieżących

W grupie 616 gmin miejsko-wiejskich zwyciężyły:
1. Dziwnów (woj. zachodniopomorskie)
2. Ożarów Mazowiecki (woj. mazowieckie)
3. Myślenice (woj. małopolskie)
Gmina Glinojeck, będąca gminą
miejsko-wiejską, uplasowała się
na wysokim – 59 miejscu.
Autorami rankingu są: dr Krzysztof
Jakóbik (Katedra Gospodarki Publicznej, Uniwersytet Ekonomiczny
w Krakowie), mgr Janusz Kot – prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, dr Katarzyna
Owsiak (Katedra Finansów Samorządowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), dr Katarzyna
Peter-Bombik (Instytut Spraw Publicznych, Uniwersytet Jagielloński), dr Piotr Sołtyk (Katedra Finansów Samorządowych, Uniwersytet
Ekonomiczny w Krakowie), prof. dr
hab. Krzysztof Surówka – kierownik
Katedry Finansów Samorządowych
na Uniwersytecie Ekonomicznym
w Krakowie, mgr Mateusz Winiarz –
zastępca prezesa Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Krakowie.
Źródło: UMiG
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II miejsce Liceum Ogólnokształcącego
w Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK
15 maja 2018 r. po raz kolejny
odbyły się Mistrzostwa Pierwszej
Pomocy PCK na terenie Zarządu
Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Ciechanowie. Nad
zawodami honorowy patronat objął Starosta Powiatu Ciechanowskiego – Sławomir Morawski.
Mistrzostwa promowały wiedzę
na temat udzielania pierwszej pomocy i przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Miały na celu zapobiegać niebezpiecznym wydarzeniom w przyszłości, a także uczyć
odpowiedniej reakcji świadków
czy uczestników takich sytuacji.
Zawody odbywały się w dwóch
etapach. Pierwszy to test wiedzy
o PCK i udzielaniu pierwszej pomocy, drugi składał się z czterech
stacji, na których trzeba było się

wykazać umiejętnościami udzielania pierwszej pomocy np: w przypadku użądlenia przez pszczołę
czy topielca. Sędziowie oceniali
również współpracę uczestników.
Nasze Liceum reprezentowali:
Natalia Nebeluk (kl. II) – kapitan,
Wiktor Szprengel (klasa II), Majka
Trzęsiel (kl. I), Natalia Mrozińska
(klasa I) i Mateusz Rawa (kl. III tegoroczny maturzysta), drużynę do
zawodów przygotował pan Sławomir Konstantynowicz.
Każda drużyna starała się jak
najlepiej wykorzystać nabyte
umiejętności. My daliśmy z siebie
wszystko, zajęliśmy drugie miejsce i z nagrodami wróciliśmy do
domów.
Natalia Nebeluk
źródło fot.: UMiG
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Święto glinojeckich piłkarzy
23 czerwca w Glinojecku odbyły
się uroczystości z okazji 65 lat istnienia Kryształu Glinojeck. Oprócz
przemówień i części oﬁcjalnej glinojeccy piłkarze rozegrali towarzyski mecz z Legią Warszawa
Champions League, w szeregach
której wystąpili m.in. Leszek Pisz,

Jerzy Podbrożny czy Grzegorz
Szamotulski. Mecz zakończył się
remisem 3:3, a w konkursie rzutów
karnych lepsi okazali się zawodnicy stołecznej drużyny.
Zawodnicy z MKS Kryształ Glinojeck mieli ponadto dodatkowy powód do świętowania. W tym roku

I miejsce dla OSP Szyjki
W dniu 24 czerwca 2018 roku
w miejscowości Rydzewo odbyły się Miejsko-Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze. Kultywowaną od sześciu lat tradycją
jest to, iż na gminnych zawodach
sportowo-pożarniczych spotykają
się drużyny z trzech gmin: Ciechanów, Glinojeck oraz Ojrzeń,
co roku odbywają się one w innej
gminie, tegoroczna edycja odbyła się w Rydzewie, gmina Ciechanów. Do rywalizacji stanęło
17 drużyn z jednostek OSP z terenu wyżej wskazanych gmin – cztery drużyny kobiece, dwie drużyny
młodzieżowe oraz jedenaście
drużyn męskich. Z naszej gminy –
Glinojeck wystartowały 4 drużyny
– OSP Glinojeck, OSP Malużyn,
OSP Ościsłowo i OSP Szyjki.

Po przeprowadzeniu dwóch konkurencji – sztafety pożarniczej
7x50 m z przeszkodami (ściana
o wysokości 1,8 m, równoważnia, bieg między tyczkami, skok
przez płotek lekkoatletyczny) oraz
ćwiczeniu bojowym polegającym
na jak najszybszym rozwinięciu
pożarniczym opartym na dwóch
liniach gaśniczych zasilanych
z motopompy pożarniczej najlepszą z Gminy Glinojeck okazała się
drużyna OSP Szyjki, która zajęła
1 miejsce, na drugim miejscu uplasowała się drużyna z OSP Malużyn, na trzecim z OSP Ościsłowo,
na czwartym z OSP Glinojeck.
Warto zaznaczyć, że tego dnia,
tuż przed startem w zawodach, glinojeccy strażacy zostali zadysponowani do akcji ratowniczo-gaś-

zespół prowadzony przez Włodzimierza Kownackiego wywalczył
awans do ligi okręgowej. Gratulujemy i życzymy powodzenia
następnym sezonie!
tekst i fot. Tomasz Lewandowski

niczej w rejonie Zygmuntowa. Komisję sędziowską tworzyli funkcjonariusze PSP z Ciechanowa,
a jej przewodniczącym był mł.
bryg. Grzegorz Pawlicki.
Zawody sportowo- pożarnicze
są formą sprawdzenia gotowości
bojowej jednostek OSP, formą
ćwiczeń, które pozwalają na do-

szlifowanie szybkiej, a zarazem
dokładnej obsługi sprzętu pożarniczego oraz prowadzenia akcji co
jest istotne, przy sytuacji zagrożenia życia czy mienia, ale są także
formą dobrej zabawy.
Dawid Marczewski
fot. Maja Trzęsiel
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Polowa Msza Święta w Lesie Ościsłowskim
„Krążą pogłoski, że chcą wymordować wszystkich chorych i niepełnosprawnych. W połowie lutego 1940 roku sołtys przynosi
pisemny nakaz zawiezienia nas
w dniu 20 lutego do odległego
o pięć kilometrów Ościsłowa na
rzekome badania lekarskie.
Co działo się w naszym domu,
przez tych kilka dni, pominę milczeniem, choć mimo iż minęło od
tamtej pory już ponad pół wieku,
doskonale pamiętam każdą chwilę
wówczas przeżytą. Nie zostaliśmy
zamordowani w ościsłowskim lesie, dzięki bohaterskiej postawie

naszych rodziców, dzięki ich rodzicielskiej miłości. Tatuś pojechał do
Ościsłowa sam, a mamusia razem
z nami, modląc się na klęczkach,
czekała. »Jeśli przyjadą po nas –
mówiła – to zginiemy wszyscy razem«.” – tak relacjonowała tamte
dni jedna z mieszkanek okolicznej
miejscowości. Świadkowie tamtych
wydarzeń pamiętają, że przez cały
dzień zwożono furmankami ludzi
niepełnosprawnych
psychicznie
i ﬁzycznie oraz osoby starsze. Mogło ich być od 900 nawet około
trzech tysięcy. – To był największy
mord w rejencji ciechanowskiej.

W sobotę 28 kwietnia 2018 roku
w Lesie Ościsłowskim odbyła się
Polowa Msza Święta upamiętniająca te okrutne wydarzenia.
Oddano hołd pomordowanym
w lesie ościsłowskim. Przed mszą
wysłuchano przemówień Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck Łukasza Kapczyńskiego oraz zaproszonych gości. Uczniowie Szkoły
Podstawowej im. Żołnierzy Armii
Krajowej w Ościsłowie zaprezentowali przygotowany specjalnie na
tę okoliczność program patriotyczny. W uroczystościach wzięła również udział Orkiestra Dęta OSP

działająca przy Miejsko-Gminnym
Ośrodku Kultury w Glinojecku pod
batutą Witolda Nowakowskiego
oraz poczty sztandarowe m.in.:
szkół z terenu Gminy Glinojeck,
Ochotniczych Straży Pożarnych,
Związku Piłsudczyków RP. Przybyło wielu przedstawicieli władz
państwowych, samorządów, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń oraz ludzi, którzy chcieli
uczcić pamięć pomordowanych.
Po mszy, delegacje złożyły kwiaty oraz zapaliły znicze na grobach
zmarłych.
Tomasz Lewandowski

