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„NIE nowotworom u dzieci”
po raz drugi
W dniach 28-29 maja br. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Glinojecku przy wsparciu Urzędu
Miasta i Gminy w Glinojecku, jako partner Fundacji Ronalda
McDonalda, organizuje po raz drugi proﬁlaktyczne badania
ultrasonograﬁczne dla dzieci w wieku od 9 miesięcy do 6 lat
w ramach programu „NIE nowotworom u dzieci”.
Więcej na str. 3

Kto zagra na Wiankach?
Już 16 czerwca mieszkańcy gminy Glinojeck będą mogli wziąć
udział w corocznych festynie „Wianki”, który ściśle powiązany będzie
z obchodami 25-lecia nadania praw miejskich dla Glinojecka. Według
uzyskanych przez redakcję informacji na scenie zobaczymy: Kapelę
wujka Idziego, Czerwone Gitary i MIG.
Więcej na str. 3

Rok XXIII

Egzemplarz bezpłatny

Wystawa Wielkanocna

(Więcej na str. 5)
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Sesja Rady Miejskiej

• PRZYGOTOWANIA DO WYBORÓW •
W dniu 21 marca br. odbyła się
XXII sesja Rady Miejskiej, podczas której podjęto dziesięć
uchwał. Dotyczyły one m.in.: podziału gminy na okręgi wyborcze
i obwody głosowania oraz ustalenia adresów siedzib komisji wyborczych. Wszystkie uchwały radni przyjęli jednogłośnie.
W tegorocznych wyborach samorządowych mieszkańcy miasta
i gminy wybiorą ogółem 15 radnych, po jednym z każdego okręgu. Powstanie także pięć obwodów wyborczych, z siedzibami
obwodowych komisji wyborczych
w lokalach takich samych, jak przy
wyborach przeprowadzanych do
tej pory, czyli głosować będzie

można: w Glinojecku (w szkole podstawowej, hali sportowej
i Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury), w Ościsłowie (w domu kultury) oraz w Woli Młockiej (w szkole
podstawowej).
W glinojeckiej podstawówce oddać głos będą mogli mieszkańcy
miejscowości: Dreglin, Gałczyn,
Kondrajec Pański i Szlachecki,
Szyjki i Stare Szyjki, Wkra i Wkra –
Kolonia, Stary Garwarz, Zygmuntowo oraz ulic: gen. Józefa Bema,
Górka, Nadrzecznej, Ogrodowej,
Parkowej, Płockiej, Paśników, Słonecznej, Targowej i Południowej
od nr 3 do 16.
W hali sportowej zagłosują osoby
zamieszkujące w: Dukcie, Głodo-

Dyżur dziennikarski
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”.
„Wieści Glinojecka” – pismo samorządowe
Wydawca: Urząd Miasta i Gminy Glinojeck
Redaguje: Małgorzata Żdanowska

wie, Hucie, Juliszewie, Kamionce,
Kruszu, Marylinie, Śródborzu, Zalesiu, Zaroślu, Żeleźni oraz przy ulicach: Aleja Róż, Aleja Spacerowa,
Cicha, Ciechanowska, Henryka
Sienkiewicza, Jasna, Kościelna,
Krótka, Krzywa, Kwiatowa, Leśna,
Mazowiecka, Młodzieżowa, Torfa
Załęskiego, Władysława Broniewskiego, Wojska Polskiego, Wolności,
Wspólna, Zielona Ścieżka, Złota.
Zaś w MGOK głosować będą
mieszkańcy miejscowości: Faustynowo, Pieńki Faustynowskie,
Nowy Garwarz i Wólka Garwarska
oraz ulic: Fabrycznej, Spokojnej,
Wiejskiej, Polnej od nr 9 do 27
oraz bloków przy ul. Polnej i Południowej.

W ościsłowskim, najmniejszym
obwodzie, którego siedzibą będzie lokalny dom kultury zagłosują
mieszkańcy: Ościsłowa, Ościsłowa-Leśniczówki,
Ościsłowa-Gajówki, Działów, Rumoki i Sulerzyża.
Natomiast w szkole podstawowej
w Woli Młockiej będą mogli głosować mieszkańcy: Bielaw, Brodów
Młockich, Bud Rumockich, Janowa, Lipin, Luszewa, Luszewa-Gajówki, Malużyna, Ogonowa, Płaciszewa, Sadku, Strzeszewa, Zawiłki i Woli Młockiej.
Więcej informacji o podjętych
uchwałach przeczytać można na:
www.bipgmina.pl
Red.

Lista weterynarzy
1 marca br. do Urzędu Miasta
i Gminy w Glinojecku wpłynęło
pismo od powiatowego lekarza
weterynarii zawierające listę weterynarzy wyznaczonych w 2018
roku do wystawiania świadectw
zdrowia dla zwierząt w obrocie
krajowym na terenie powiatu ciechanowskiego wraz z listą lekarzy upoważnionych do badania

mięsa zwierząt ubitych na użytek
własny oraz mięsa zwierząt łownych.
Na terenie naszej gminy wyżej
wymienione funkcje pełni Ryszard
Jędrzejczyk, z którym kontaktować się można telefonicznie pod
numerem: 600 914 664.
Red.

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

OGŁOSZENIA
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
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

Opracował: Tomasz Lewandowski
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„NIE nowotworom u dzieci” po raz drugi
W dniach 28-29
maja br. Samodzielny Publiczny
Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Glinojecku przy wsparciu Urzędu Miasta
i Gminy w Glinojecku, jako partner Fundacji Ronalda McDonalda,
organizuje po raz drugi proﬁlaktyczne badania ultrasonograﬁczne
dla dzieci w wieku od 9 miesięcy
do 6 lat w ramach programu „NIE
nowotworom u dzieci”.
– Celem przesiewowych badań
USG jest dokładna ocena stanu
narządów wewnętrznych oraz wykrycie ewentualnych odstępstw od
normy. Badania będą realizowane
według standardów medycznych,
określonych dla tej grupy wiekowej przez Polskie Towarzystwo
Ultrasonograﬁczne i wykonywane
przez doświadczonych lekarzy –
radiologów – potwierdza Walde-

mar Jóźwiak – dyrektor SPZZOZ.
Ambulans fundacji, czyli kompletnie wyposażona mobilna stacja
medyczna, pojawi się i zaparkuje
najprawdopodobniej przed budynkiem SPZZOZ lub na placu parkingowym przy ulicy Płockiej (naprzeciwko Urzędu Miasta i Gminy)
przeddzień badań, tj. w niedzielę po południu. W poniedziałek
i wtorek lekarze-radiolodzy – przy
zaangażowaniu i pomocy personelu pielęgniarskiego oraz grona
miejscowych wolontariuszy, przebadają zapisane wcześniej dzieci
podczas całkowicie bezbolesnej
i bezstresowej wizyty. Czas potrzebny na badanie to około 15-18
minut. Po jego zakończeniu zainteresowani otrzymają wyniki oraz
ewentualne porady lekarskie.
Drugiego dnia w miejskim przedszkolu planowany jest wykład
dla dzieci i ich rodziców na temat

Konkurs wiedzy pożarniczej

M A R C I N G O N TA R E K N A J L E P S Z Y
W połowie marca br. w siedzibie Państwowej Straży Pożarnej
w Ciechanowie odbyły się powiatowe eliminacje XLI Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. W dwuetapowym konkursie,
trzydziestu sześciu uczestników
rywalizowało ze sobą w trzech kategoriach wiekowych.
W kategorii szkół gimnazjalnych
oraz VII klas szkół podstawowych
najlepszym okazał się przedstawiciel glinojeckiej podstawówki
– Marcin Gontarek, który wraz ze

zwycięzcami pozostałych dwóch
grup wiekowych reprezentować
będzie powiat ciechanowski na
eliminacjach wojewódzkich.
Organizatorem turnieju na szczeblu powiatowym była Komenda
Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Ciechanowie oraz
Zarząd Oddziału Powiatowego
Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych Rzeczpospolitej Polski
w Ciechanowie.
Małgorzata Żdanowska
Źródło fot.: UMiG w Glinojecku

STAŁE DYŻURY KIEROWNIKA
POSTERUNKU POLICJI W GLINOJECKU
Komenda Powiatowa Policji
w Ciechanowie informuje o zmianach w funkcjonowaniu posterunku w Glinojecku. Od 5 marca wprowadzono stałe dyżury
kierownika posterunku asp. szt.
Mariusza Żukowskiego. Kierownik posterunku będzie do
dyspozycji mieszkańców gminy
w każdy poniedziałek, w godzinach 10:00-14:00.

Wprowadzenie zmian ma na
celu lepsze poznanie lokalnych
problemów oraz zapewnienie
szybszej reakcji na łamanie
prawa, co w konsekwencji podniesie poziom bezpieczeństwa
w gminie.
Posterunek policji w Glinojecku
mieści się przy ul. Ciechanowskiej 10/1.
Tomasz Lewandowski

działalności fundacji i programów
zdrowotnych przez nią realizowanych, a także szereg innych niespodzianek.
Zapisy na badania trwać będą od
początku maja. Zgłaszać można

się telefonicznie pod numer tel.
23 674 00 05 i 23 674 00 75 lub
osobiście w ośrodku zdrowia.
Źródło: SPZZOZ
fot. archiwalne

Ojczyzna – Polszczyzna

Międzynarodowy Dzień Języka
Ojczystego jest to coroczne święto obchodzone 21 lutego. Ustanowione zostało przez UNESCO
17 listopada 1999 roku.
W ramach obchodów tego święta
uczniowie z naszej szkoły zmierzyli się z wieloma ćwiczeniami
językowymi.
Rywalizowały ze sobą trzyosobowe drużyny z klas: 4, 5 i 6. Nad
przebiegiem konkursu czuwała
komisja.
Uczniom niestraszne okazały
się „zasuwki” i „skuwki”, „czółna”
„króliki”, doskonale poradzili sobie
z zawiłościami ortograﬁi. Oprócz

tego drużyny zmagały się z językiem polskim, rozstrzygając dylematy czy „wziąć” czy „wziąść”, „tą”
książkę czy „tę” książkę. Uczniowie z klasy 5 wykazali się największą wiedzą, na drugim miejscu
uplasowali się czwartoklasiści,
tuż za nimi ich koledzy z klasy 6.
Gratulujemy dociekliwości i zaangażowania.
Konkurs przygotowały panie:
Elżbieta Niszczota, Dorota Narulska i Katarzyna Wachnik.
Tekst i zdjęcia:
Ania Radziejewicz

Kto zagra na Wiankach?
Już 16 czerwca mieszkańcy gminy
Glinojeck będą mogli wziąć udział
w corocznych festynie „Wianki”,
który ściśle powiązany będzie
z obchodami 25-lecia nadania
praw miejskich dla Glinojecka. Według uzyskanych przez redakcję informacji na scenie zobaczymy:
Kapelę wujka Idziego – wykonujący muzykę folk zespół gitarzysty
Piotra Cybułki, który współtworzą:
Daniel Cybułka (saksofon, gitara, śpiew), Weronika Herman (ﬂet
boczny, śpiew) i Justyna Bieruńska
(śpiew), Piotr Rut (gitary, śpiew)
i Randy Jackson (perkusja).
Czerwone Gitary – klasycy polskiej sceny, goszczący na niej
od 1965 roku. Znani publiczności
z takich hitów jak: „Anna Maria”,
„Nie zadzieraj nosa”, „Matura”,

“Historia jednej znajomości” oraz
wielu, wielu innych. Na glinojeckiej scenie zagrają w składzie: Jurek Skrzypczyk (perkusja i wokal),
Arkadiusz Wiśniewski (gitara basowa, wokal), Mieczysław Wądołowski (gitary akustyczne, wokal),
Dariusz Olszewski (gitara, wokal)
oraz Marek Jabłoński (muzyk promowany przez zespół).
MIG – zespół muzyki tanecznej,
powstały w 2000 roku, mający na
swoim koncie trzy płyty, z których
przeboje znane są wszystkim fanom disco-polo. Grupę tworzy
czwórka rodzeństwa: Dorota,
Marek, Krzysiek i Sławek Gwiazdowscy.
W imieniu organizatorów już teraz
zapraszamy!!!
Red.

4

marzec – kwiecień

Wieści Glinojecka

Jesteś w i d o c z n y,
jesteś b e z p i e c z n y!
Pod tym hasłem 28. marca w naszej szkole została przeprowadzona akcja społeczna z udziałem
pana Burmistrza Miasta i Gminy
Glinojeck Łukasza Kapczyńskiego, przedstawicieli Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w Ciechanowie, Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie,
Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie oraz
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
Akcję, trwającą około 4 godzin,
skierowano do prawie 300 uczniów
klas IV-VII w formie trzech paneli:
tor rowerowy – bezpieczeństwo
ruchu drogowego, ﬁlm – proﬁlaktyka szeroko rozumianych zagrożeń dnia codziennego (łącznie
z zagrożeniami dopalaczami i nie-

bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni) oraz pierwsza pomoc
– zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Wszyscy uczniowie, którzy zgromadzili się w hali sportowej,
otrzymali zestaw bezpieczeństwa
ruchu drogowego (opaski oraz
zawieszki), po czym udali się na
zajęcia warsztatowe w zakresie
ww. paneli.
Swoistą atrakcją, cieszącą się
wyjątkowo dużym powodzeniem,
była chwila na symulatorze jazdy motocyklem. Mamy nadzieję,
że uczniowie byli świadomość
tego, że kilka żyć, które otrzymali
na początku to tylko zabawa. Bo
tak naprawdę mamy tylko jedno,
o którego bezpieczeństwo musimy się troszczyć przez całe życie.

Serdecznie dziękujemy wszystkim
osobom, które przyczyniły się do
zorganizowania tej szlachetnej
akcji społecznej. Jesteśmy przekonani, że wszyscy, a zwłaszcza

nasi uczniowie mogą się w obliczu
nadchodzącej wiosny czuć bardziej bezpieczni.
Źródło: S.P. w Glinojecku
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Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania cyklicznie organizuje na terenie jednej ze swoich gmin członkowskich Wystawę Wielkanocną,
której celem jest kultywowanie
i podtrzymanie lokalnych tradycji
związanych z tym Świętem.
Uczestnikami wystawy są osoby
ﬁzyczne, instytucje, organizacje
pozarządowe, wiejskie organizacje społeczne, dzieci a także grupy
twórcze z obszaru objętego Lokalną
Strategią Rozwoju. Miejscem kolejnej wystawy dniu 23.03.2018 r.
była Hala Sportowa przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im.
Batalionów Chłopskich w Zielonej gm. Kuczbork – Osada.
Współorganizatorami
imprezy
byli Starosta Żuromiński Pan Jerzy Rzymowski oraz Wójt Gminy
Kuczbork – Osada Pan Jacek
Grzybicki. Wśród zaproszonych
gości znaleźli się przedstawiciel
Marszałka Województwa Mazo-

Wy s t a w a W i e l k a n o c n a
wieckiego Pani Renata Drążewska, Dyrektor Filii WUP w Ciechanowie, Dyrektorzy Powiatowych
Urzędów Pracy w Mławie, Ciechanowie, Płońsku i Żurominie oraz
burmistrzowie i wójtowie z subregionu ciechanowskiego. Wystawa
połączona była z trzema konkursami: dla dorosłych na najsmaczniejszą potrawę lub najładniejszą
palmę wielkanocną oraz dla dzieci
do lat 15 na najpiękniejszą pisankę. Na stoiskach wystawców pełno było ozdób świątecznych, szydełkowanych baranków, pisanek
wykonanych różnymi technikami
oraz tradycyjnych potraw wielkanocnych.
Z dziennikarskiego obowiązku
podajemy werdykt komisji, który
przedstawiał się następująco.
W konkursie dla dorosłych za najsmaczniejsze potrawy świąteczne
uznano:

1. Klub Seniora w Ościsłowie
2. Koło
Gospodyń
Wiejskich
Brudniczanki
3. Klub Seniora w Kuczborku
4. Najładniejsze palmy wielkanocne przygotowali:
5. Klub Seniora w Zielonej
6. Maria Lech
7. Klub Seniora w Gościszce.
Natomiast w konkursie dla dzieci
za najpiękniejsze pisanki uznano
ozdoby przygotowane przez:
1. Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Lipowcu Kościelnym
– sekcja Dzieci
2. Natalię Osowską ze Szkoły
Podstawowej nr 2 w Lidzbarku
3. Placówka Wsparcia Dziennego PROMYK oraz Szkoła
Podstawowa w Ościsłowie.
Laureaci otrzymali nagrody główne przygotowane przez biuro
LGD oraz specjalne ufundowane
przez Starostę Żuromińskiego,

5
Wójta Gminy Kuczbork – Osada
i Przewodniczącego Rady LGD.
Każdy z wystawców otrzymał pamiątkowy dyplom a na ręce współorganizatorów Prezes Zarządu
i Przewodniczący Rady LGD
złożyli pisemne podziękowania
za Patronat Honorowy i pomoc
w przygotowaniu Wystawy. Impreza odbyła się w miłej i świątecznej atmosferze a uatrakcyjniły ją występy zespołów ludowych
i dziecięcych.
Źródło tekst.:
SSS LGD w Ciechanowie
Źródło fot.: UMiG w Glinojecku

6

marzec – kwiecień

Dzień Patrona
Dbając o światło, rozjaśnimy nasz świat!
W dniu 12 marca klasy siódme
oraz gimnazjalne wzięły udział
w programie proﬁlaktycznym, który dotychczas organizowany był
jako Dzień Patrona naszego gimnazjum w urodziny Marka Kotańskiego. Po odśpiewaniu hymnu
w obecności pocztu sztandarowego i powitaniu gości odbyła się
część artystyczna przygotowana przez panie polonistki uczące
w klasach gimnazjalnych (p. Ewę
Jędrzejewską, p. Martę Kapczyńską oraz p. Joannę Turalską) oraz
przez panią Magdalenę Jędrzejewską, pod kierunkiem której zaprezentował się chór.
W montażu słowno-muzycznym,
nawiązującym do najważniejszych
wartości, z jakimi mamy do czynienia w naszym życiu usłyszeliśmy
m.in., że:

– „Zamiast walki z alkoholizmem
– popierajmy trzeźwość, to przynosi dużo lepsze efekty;
– Zamiast walki z papierosami –
popierajmy modę na niepalenie;
– Zamiast walczyć z biedą –
wspierajmy dostatek i bogactwo;
– Zamiast walki z pseudokibicami
– wspierajmy i akcentujmy pozytywne zachowania na stadionach;
– Zamiast walczyć z głupotą –
popierajmy mądrość, inteligencję
i rozwój;
– Zamiast walki z depresją, pesymizmem i smutkiem – propagujmy
radość, szczęście i optymizm;
Tylko dbając o światło, rozjaśnimy
nasz świat”.
Po tej części uroczystości głos
zabrali przedstawiciele gości oraz
pan dyrektor, który zaznaczył, że
patron naszego gimnazjum choć

Konkurs biblijny
i wiedzy religijnej 2018
W czwartek 01.03. 2018 odbył się
w Ciechanowie etap dekanalny
Konkursu Biblijnego dla klas 4-6
SP oraz Konkursu Wiedzy Religijnej „ Benedictus „dla klas VII
i gimnazjum Diecezji Płockiej.
Z naszej szkoły w obydwu konkursach wzięło udział 5 uczniów.
W Konkursie Biblijnym I miejsce
zajął Maciej Zmysłowski z klasy 6
SP, zaś w Konkursie Wiedzy Religijnej dwie uczennice z klasy II
gimnazjum też uplasowały się na
podium . II miejsce zajęła Angelika

Perczyńska, a III Sylwia Radziejewicz. Maciej Zmysłowski i Angelika Perczyńska będą reprezentować nasz dekanat, paraﬁę i szkołę
na ostatnim diecezjalnym etapie
w/w konkursów.
Uczniów do konkursów przygotowała p. Bożena Załuska. Wszystkim uczniom biorącym udział ze
SP i gimnazjum należy się wielkie
podziękowanie, zaś zwycięzcom
wielkie brawa.
Źródło: S.P. w Ościsłowie

znaczną część swojego życia
pomagał innym, niejednokrotnie
ratując im życie, sam zginął ratując życie uczestnikowi kolizji drogowej.
W drugiej części uroczystości
obejrzeliśmy ciekawą inscenizacją
przygotowaną przez szkolną grupę PAT pod kierunkiem pani pedagog Anny Skórskiej. Przedstawienie nawiązywało do problemów
uzależnienia się od Internetu oraz
do bezpieczeństwa korzystania
z tego medium.
Po przedstawieniu pan dyrektor
ogłoszona została lista zwycięzców konkursów:
– Lip Dub pod hasłem „Doładuj
się pozytywnie” (I. 2GC, II. 7B,
III. 3GB);
– Ulotka propagująca różne pozytywne formy spędzania czasu
wolnego (I. Wiktoria Wróblewska

Wieści Glinojecka
– 3GC, II. Zoﬁa Pionka – 3GA,
III. Weronika Nowocińska i Weronika Tarka – 3GB).
Nagrody za zajęcie najwyższych
miejsc wręczył pan dyrektor
Krzysztof Turalski.
Trzecia i ostatnia część uroczystości to koncert proﬁlaktyczny
zespołu rockowego „Poziom 600”.
Wielu bardziej lub mniej znanych utworów wysłuchaliśmy już
w mniej oﬁcjalnych klimatach zajmując miejsca na ławeczkach,
materacach bądź bezpośrednio
na parkiecie sali gimnastycznej.
Wiele wskazuje na to, że w związku z wygaszaniem klas gimnazjalnych dzień patrona naszego gimnazjum pozostawi po sobie tradycję organizowania dnia proﬁlaktyki
w szkole.
Źródło: S.P. w Glinojecku

Ościsłowo z nagrodami
14 marca odbył się ﬁnał II powiatowej edycji konkursu „Wydajemy
Własną Książkę”. W tym roku możemy się pochwalić pełnym sukcesem.
W kategorii klas 4-6: tytuł „Złotej
Książki” – I miejsce w kategorii
literackiej oraz I miejsce w kategorii plastycznej zdobyła Anna
Bieńkowska z klasy 5, II miejsce
w kategorii literackiej i II miejsce w kategorii plastycznej uzyskała Zuzia Rudnicka z klasy 5.
W kategorii klas 7 i gimnazjum tytuł
„Złotej Książki” – I miejsce w kate-

gorii literackiej zdobyła uczennica
Monika Radziejewicz z klasy 7.
Monika zajęła również II miejsce
w kategorii plastycznej. Jest to powtórny sukces Moniki – w zeszłym
roku również została nagrodzona
w konkursie. II miejsce w kategorii
literackiej i III miejsce w kategorii
plastycznej uzyskał Piotr Rudnicki z klasy 7. I miejsce w kategorii
plastycznej zdobyła Milena
Duszak również z klasy 7.
Na konkurs wpłynęło ogółem 47 książek. Z naszej
szkoły pięcioro uczniów zamieniło swoją wyobraźnię
w słowa, aby zmierzyć się
z konkurencją. Jak widać po
wynikach wszyscy zdobyli
bardzo wysokie miejsca.
Napisanie książki to bardzo
złożony proces wymagający
dużo zapału i pracy. Tym
bardziej naszym młodym pisarzom i ilustratorom należą
się GRATULACJE!!!
Tekst: Ania Radziejewicz
Zdjęcia: Katarzyna Wachnik
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W wędkarstwie ryby nie są najważniejsze
Rozmowa z Michałem Walczakiem – prezesem
glinojeckiego koła Polskiego Związku Wędkarstwa
Podobno nie każdą rybę udaje
się złowić i wyciągnąć na brzeg.
Jakie są twoje doświadczenia
z rybimi uciekinierami?
Kiedy odkryłeś w sobie pasję
wędkarstwa? Czy ma ona związek z jakąś wielopokoleniową
tradycją, czy raczej jesteś w tej
materii rodzinnym oryginałem?
Moja przygoda z wędkarstwem zaczęła się w wieku 6 lat. To wtedy
będąc na rybach z tatą udało mi się
złapać pierwszy okaz. Pamiętam,
że była to maleńka ukleja złapana
na ciasto z chleba. Moja radość była
wtedy ogromna. Poza tym każde
wakacje razem z bratem spędzaliśmy u dziadków na wsi. Dziadek
Zygmunt był myśliwym i doskonałym wędkarzem. To on zrobił nam
pierwsze wędki z leszczyny. Zważywszy, że rzeka płynęła tuż za domem, każdą wolną chwilę spędzaliśmy nad wodą – pływaliśmy łódką,
kąpaliśmy się i oczywiście całe dnie
łowiliśmy ryby.

Na pewno zarówno ja, jak i każdy
inny wędkarz, miał mnóstwo sytuacji, gdzie ryba okazała się sprytniejsza i wygrała walkę. Dzieje się
tak bardzo często, przeważnie przy
holu naprawdę dużej, wymarzonej
ryby. Pamiętajmy, że ryby to stworzenia dzikie, które do końca będą
walczyć o swoją wolność i trzeba to
uszanować. Według mnie w wędkarstwie one nie są najważniejsze,
więc wszystkie złowione przeze
mnie – wypuszczam.

na wędkarskiej emeryturze.
Co sądzisz o naszej
Wkrze? Jakie panują w niej warunki dla ryb? Co
z kłusownictwem?
Wkra jest rzeką która na przestrzeni kilkudziesięciu lat bardzo
się zmieniła. Kiedyś była to głęboka i leniwie płynąca ze znikomą roślinnością wodną, teraz jest
płytsza o szybkim nurcie. Co do
rybostanu to bardzo się on nie
zmienił. Odczuwa się brak głównie dużych leszczy, których kiedyś było znacznie więcej. Dzięki

Jaką metodą łowisz najchętniej?
Jaką przynętę preferujesz?
Łowienie ryb sprawia mi wielką
przyjemność i każda metoda nie
jest mi obca. Preferuję jednak
metodę spławikową, a dokładnie, metodę skróconego zestawu.
Łowi się w niej długim wędziskiem
(nawet 13 metrów). Wymaga ona
jednak sporej ilości dodatkowego sprzętu, lecz jej skuteczność
i precyzja są nieporównywalne
z innymi. Skróconym zestawem
łowi się głównie na zawodach,
ale ja wykorzystuję ten sposób
również w celach czysto rekreacyjnych. Najlepszą przynętą według mnie jest ta, którą w danej
chwili ryba najlepiej pobiera. Nie
ma przynęt doskonałych. Cechą
dobrego, a przede wszystkim
skutecznego wędkarza jest umiejętność szybkiego dostosowania
się w danej chwili do preferencji
pokarmowych ryby. Jeżeli ryba
bierze na różnego rodzaju robaczki to na pewno nie złapiemy jej na
kukurydzę i odwrotnie.

A teraz odwrotnie – jaki okaz jest
twoim największym trofeum?
Nie mogę dotychczas pochwalić
się jakąś wielką zdobyczą, ponieważ łowiłem przeważnie ryby
średnich rozmiarów, np. szczupaka 4,5 kg, karpie 4-5 kg i kilka leszczy od 2-3 kg. Natomiast mogę
pochwalić się wynikami sportowymi. Kilkukrotnie zdobyłem tytuł
Mistrza Koła w wędkarstwie spławikowym i Puchar Prezesa Koła w
Glinojecku. Dwukrotnie udało nam
się wygrać drużynowe Mistrzostwa Polski Cukrowników. Byłem
trzeci na tych mistrzostwach w kategorii wędkarzy indywidualnych.
W 2017 roku zakwaliﬁkowałem się
do spławikowej kadry Okręgu Ciechanowskiego. Obecnie chciałbym rozwijać się jako zawodnik
i w tym kierunku podążam, a na
rybie okazy przyjdzie mi polować

regularnemu zarybianiu i dbaniu
o czystość wody, nad czym czuwa
Okręg PZW Ciechanów, znacznie
poprawiła się populacja wszystkich gatunków ryb występujących
w rzece. Wprowadzone zostały
również takie gatunki, jak świnka
i certa , które jakiś czas temu bezpowrotnie zniknęły z Wkry. Kłusownictwo jest plagą, z którą należy bezwzględnie walczyć. Myślę,
że częste kontrole Państwowej
Straży Rybackiej i policji, które od
kilku lat regularnie prowadzone są
na naszym terenie zlikwidują ten
proceder.
Jako prezes KPZW w Glinojecku dbasz o to, by wędkarstwo
było coraz popularniejsze. Jakie
najbliższe plany ma Koło?
Koło Glinojeck jest organizatorem
zawodów wędkarskich, w któ-

Dinozaury, czyli straszne jaszczury
Dnia 07.03.2018 roku w Filii Bibliotecznej w Ościsłowie odbyła
się lekcja biblioteczna dla grupy
przedszkolnej ze Szkoły Podstawowej w Ościsłowie. W lekcji
udział wzięło 14 przedszkolaków z
paniami Martą Perczyńską i Dominiką Jasińską. Tematem zajęć były
dinozaury.
Lekcję zaczęliśmy od wysłuchania
piosenki „Dinozaury z Juraparku”,
która pomogła wprowadzić przedszkolaki w temat zajęć. Następnie wyjaśniliśmy, skąd wywodzi
się nazwa dinozaur, która oznacza straszny jaszczur. Wspólnie
z przedszkolakami postanowiliś-

my trochę poznać te niezwykłe
zwierzęta. Dinozaury to gady lądowe, które panowały na ziemi
135 milionów lat, po czym nagle
66 mln lat temu wyginęły. Gady te
możemy podzielić na dwie grupy
roślinożerców i drapieżniki. Omówiliśmy poszczególne części ciała
dinozaurów i ich funkcje, a następnie przedstawiliśmy sylwetki
wybranych dinozaurów takich jak:
aknotofolis, kentrozaur, stegozaur,
iguanodon, edmontozaur, pentaceratops, triceratops, brachiozaur, diplodok, allozaur czy jeden
z najgroźniejszych drapieżników
tyranozaur. Zastanawialiśmy się

też, dlaczego życie dinozaurów na ziemi się skończyło i która z kilku wersji
wymarcia tych gadów jest
najbardziej
prawdopodobna.
Na koniec zajęć przedszkolaki obejrzały ﬁlmik
o ciekawostkach dotyczących dinozaurów, zapoznały się z książkami
o tych gadach i dostały
rysunek triceratopsa do
pokolorowania.
Źródło: MGBP

rych udział mogą wziąć wszyscy
jego członkowie. Jako nieliczni
nie pobieramy żadnych opłat za
udział w takich zawodach, zapewniamy nagrody, ciepły posiłek i znakomitą atmosferę. Pełen
harmonogram można zobaczyć
na naszej stronie internetowej
i na facebooku. (http://www.pzw.
org.pl/1438/ ,www.facebook.com/
PZWGlinojeck/).W tym roku planujemy również organizację zawodów spławikowych dla dzieci,
które poprzedzone zostaną kilkoma spotkaniami w ramach tzw.
„Szkółki Wędkarskiej”. Podczas
zajęć postaramy się przybliżyć
najmłodszym tajniki wędkarstwa
i zaszczepić w nich tak zwanego
bakcyla. Szczegóły tych spotkań –
już wkrótce. Na jesieni, dokładnie
4 listopada, na naszym odcinku
rzeki zostanie rozegrana III tura
Mistrzostw Okręgu w Spinningu.
Są to duże zawody, zrzeszające
wędkarzy z całego okręgu. Nasze koło jest współorganizatorem
tychże.
Co poradziłbyś młodym zapaleńcom wędkarstwa?
W dzisiejszym świecie na najmłodszych czeka wiele pokus.
Mam na myśli czynności, które
według mnie zabierają czas i bardzo rozleniwiają. Sam dobrze
wiem, jak może wciągnąć Internet, gra komputerowa czy telewizja. Staram się jednak ich unikać
i jak najczęściej być nad wodą,
bo tam naprawdę wypoczywam.
Rada dla początkujących wędkarzy? Chodźcie na ryby i cieszcie
się tym wyjątkowym sportem.
Życzę wam, żebyście tak jak ja
połknęli bakcyla i na swojej drodze spotkali inspirujących ludzi,
którzy pomogą Wam odkrywać
kolejne sekrety wędkarstwa.
Rozmawiała
Małgorzata Żdanowska
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Warsztaty z Magdą Podbylską
13 marca 2018 r. odbyły się literackie warsztaty detektywistyczne dla
dzieci z Magdą Podbylską – odkrywczynią dziecięcej wyobraźni,
autorką książek dla dzieci: „Tajemnice zatoki delﬁnów”, „Tajemnice
świstakowej polany”, „Tajemnice
końskiej zagrody” oraz „Wiewiórek
i bóbr”. Organizatorem spotkań
była Miejsko-Gminna Biblioteka
Publiczna w Glinojecku wraz z Filią
biblioteczną w Ościsłowie.
W spotkaniu w MGBP uczestniczyli
uczniowie kl. I c ze Szkoły Podstawowej w Glinojecku oraz uczniowie
klas 1-3 ze Szkoły Podstawowej
w Woli Młockiej i Malużyna. W Ościsłowie z zajęć skorzystały dzieci
z punktu przedszkolnego, zerówki
i klasy I. Łącznie w dwóch spotkaniach udział wzięło 77 dzieci wraz
z wychowawcami klas. Uczestników powitała i wprowadziła do zajęć Urszula Wróblewska – kierownik MGBP w Glinojecku. Następnie,
piękne, przygodowe i detektywi-

styczne historie opowiedziała słuchaczom Magda Podbylska – gość
specjalny spotkania.
Pisarka bardzo szybko nawiązała
kontakt z dziećmi, które z uwagą
słuchały fragmentów książki „Tajemnice końskiej zagrody” i poprzez zabawę odkrywały świat
niezwykłych zdarzeń. Dowiedziały
się kim jest świadek, podejrzany,
oskarżony i przestępca. Mali detektywi dowiedzieli się również wielu
ciekawych informacji na temat koni
i końskiego umaszczenia. Następnie pisali własną książkę, uzupełniając podany przez autorkę tekst,
co wcale nie było takie proste. Opowieść po zebraniu w całość okazała
się niezwykle zabawna.
Ta niecodzienna wizyta autorki była
bardzo ciekawa dla naszych małych czytelników.
Inspirującym punktem spotkań była
zabawa, w której uczestnicy musieli
za pomocą zmysłu – dotyku rozpoznać, jaki to przedmiot jest scho-

Rechot 2018
W tym roku w związku z dużą ilością zgłoszeń musieliśmy podzielić
„Rechot” na dwie części: I część,
czyli prezentacje starszych dzieci
i młodzieży odbyła się 22.03.2018.
II część, czyli prezentacje najmłodszych odbyła się 28.03.2018.
Starszych oceniało jury w składzie:
Edyta Kolak-Bojkowska i Anita Ziółkowska, a młodszych Andrzej Pawlak i Tadeusz Stępniewski.
Jury przyznało następujące miejsca:
kat. I – przedszkolaki soliści:
I msc. Izabela Rzeczkowska
II msc. Zoﬁa Poliszewska
III msc. Maria Gołębiewska
wyróżnienia: Paula Marcinkowska,

Amelia Długoszewska, Natalia Łapińska
kat. II – przedszkolaki zespoły:
I msc. „Jagódki” – Miejsko-Gminne
Przedszkole w Glinojecku
II msc. „Odkrywcy” – Miejsko-Gminne Przedszkole w Glinojecku
III msc „Folklor Smerf” – Niepubliczne Przedszkole „Akademia Małego
Smerfa”
wyróżnienia: „Mądre Sowy” Miejsko-Gminne Przedszkole w Glinojecku,
„Zgrywusiaki z wiejskiej paki” Niepubliczne Przedszkole „Akademia
Małego Smerfa, „Fasolki” Szkoła
Podstawowa w Woli Młockiej
kat. III – kl. I-III S.P. soliści:
I msc. Amelia Mikołajczak
II msc. Antonina Przybysz
III msc. Michał Pacuszka
wyróżnienia: Zuzanna Zmysłowska, Julia Banul, Dawid Witulski

Za zdrowie Pań
Tuż po Dniu Kobiet, 9. marca br.,
nasz gminny bard – Andrzej Ładowski obdarował panie wyjątkowym
prezentem z okazji ich święta. Był
nim recital, w którym w kilku utworach towarzyszyła mu Danuta Wojtasiuk – koleżanka z Klubu Seniora,

wany w szczelnych tajemniczych
woreczkach. Zabawa w detektywistyczną przygodę zainspirowała
do twórczego myślenia wszystkich
uczestników, a spotkania przebiegły aktywnie, w wesołej i miłej atmosferze.

Na koniec Pani Magda obdarowała
uczniów autorskimi pamiątkowymi
– zakładkami, które są niezbędne
w czytelniczej podróży małych detektywów.

kat. IV – kl. I-III S.P. zespoły:
I msc. „Dreptusie” – ZHP Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Glinojecku
II msc. „Przyjaciele” S.P. w Woli
Młockiej
III msc. „Szare Myszki” S.P. w Glinojecku
wyróżnienia: „Wesołe Nutki” S.P.
w Woli Młockiej, „Wesołe Nutki” M-GOK w Glinojecku, „My trzy” S.P.
w Glinojecku
kat. V – kl. IV-VI S.P. soliści:
I msc. Łukasz Pokojski
II msc. Wiktoria Jasińska
III msc. Wiktoria Ziemińska
wyróżnienie: Wiktoria Zawadzka
kat. VI – kl. IV-VI zespoły:
I msc. „Miusic Kids” S.P. w Glinojecku
II msc. „Fermata” S.P. w Glinojecku
III msc. „Four Teens” S.P. w Woli
Młockiej
wyróżnienie: „Seven Day” S.P.
w Glinojecku

kat. VII – kl. VII S.P. i klasy gimnazjalne soliści:
I msc. Natalia Jakubowska
II msc. Kamila Bens
III msc. Michał Rubinkowski
wyróżnienia: Zoﬁa Pionka, Patrycja
Gutkowska
kat. VIII – kl. VII S.P. i klasy gimnazjalne zespoły:
I msc. „Viva la musica” S.P. w Glinojecku
II msc. „Złote Nutki” M-GOK w Glinojecku
III msc. „Tacy, a nie inni” S.P. w Glinojecku
kat. IX – szkoły średnie wokaliści:
I msc. Ilona Rudnicka
kat. X – szkoły średnie zespoły:
I msc. „Duet wokalny” M-GOK
w Glinojecku,
II msc. „Leśny Graal” ZHP w Glinojecku

zaś duchowo wspierała go żona,
której artysta zadedykował jeden
z pierwszych utworów.

reski pana Andrzeja, gromko go
oklaskując.

Pan Andrzej bawił publiczność
nie tylko śpiewem z akompaniamentem gitary, ale także różnego
rodzaju anegdotami i dykteryjkami. Publiczność żywo reagowała
zarówno na piosenki, jak i humo-

Źródło: MGBP

Źródło: MGOK

Bardzo miły jest fakt, że na widowni
zasiadły nie tylko dorosłe panie, ale
również młodzież i … panowie.
M. Żdanowska
Źródło fot.: MGOK
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Koszulki biało-czerwonych
19. marca w hali sportowej mieliśmy wyjątkową okazję poznać koszulki piłkarzy reprezentacji Polski
z okresu od lat 70. do roku 2017.
Pan Zbigniew Pawłowski, wielki sympatyk sportu, głównie piłki
nożnej oraz autor wielu publikacji
sportowych, w tym książki poświęconej klubowi sportowemu Wisła
Płock pt. „Duma Mazowsza” za
pośrednictwem 12 dziewcząt naszej szkoły nie tylko zaprezentował nam 45 wspomnianych koszulek reprezentantów, lecz także na

temat każdej z nich opowiedział
krótką historię. Wielkim zaskoczeniem większości z nas była np.
historia użycia przez naszą reprezentację w meczu z Luksemburgiem w roku 1998 koszulek koloru
czarnego.
Bardzo dziękujemy, Panie Zbigniewie. Pański dzisiejszy pokaz można niewątpliwie zaliczyć
do patriotycznych akcentów na
100-lecie odrodzenia Biało-Czerwonej.
Źródło: S.P. w Glinojecku
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NIE dla narkotyków i dopalaczy
Korzystając z zaproszenia Mazowieckiego Kuratora Oświaty
delegacja klasy VII (Kacper Włodkowski oraz Jakub Kosuda) wzięła
udział w debacie „Konsekwencje
prawne, zdrowotne, społeczne,
psychologiczne sięgania po narkotyki i dopalacze przez młodzież”.
Uczniowie mieli okazję do dyskusji
i wyrażenia własnego zdania na
temat rozważanych kwestii.
Celem debaty była integracja środowiska oświatowego – uczniów
i nauczycieli z różnych szkół, budowanie koalicji na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom, promowanie
dobrych
praktyk.
W debacie uczestniczyli specjaliści w poszczególnych dziedzi-
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Rady na odpady

nach: przedstawiciele KPP Policji
w Ciechanowie, przedstawiciele SANEPIDu, przedstawiciele
MOPSu, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz młodzież ze
szkół wraz z opiekunami.
Debata ta okazała się być świetną proﬁlaktyką ukierunkowaną na
rozwijanie wśród młodzieży odpowiedzialności nie tylko za siebie
ale i za rówieśników. Przeciwstawiła się ona negatywnym zachowaniom i zachęciła do większej
aktywności instytucje i podmioty
które są odpowiedzialne za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży.
Źródło: S.P. w Woli Młockiej

Dnia 11.04.2018 roku w sali szkolnej, Punktu Przedszkolnego przy
Szkole Podstawowej w Ościsłowie
odbyła się lekcja biblioteczna pt.
„Rady na odpady”. W zajęciach
udział wzięło 14 przedszkolaków
wraz z paniami Martą Perczyńską
i Dominiką Jasińską.
Co to są odpady? Co robimy z odpadami? Od zadania tych pytań
rozpoczęły się nasze zajęcia, których celem było poszerzenie wiedzy na temat segregacji odpadów i
recyklingu wśród przedszkolaków.
Na początku dzieci obejrzały bajkę edukacyjną „Rady na odpady”.
Następnie rozmawialiśmy o segregowaniu odpadów, czyli co i gdzie
należy wrzucać. Przedszkolaki
doskonale wiedzą już, że odpady
plastikowe wrzucamy do żółtych,
papier do niebieskich, a szkło do
zielonych pojemników. Wyróżniamy również pojemniki czerwone
do metalu i brązowe do odpadów
zielonych. Wyjaśnialiśmy też pojęcie elektrośmieci i odpadów wielogabarytowych.
Mówiliśmy również o ponownym
wykorzystaniu surowców wtórnych, czyli recyklingu, a jako
przykład podaliśmy ponowne wy-

Witaj, Wiosno!
21.03.2018 roku dzieci z naszego
przedszkola powitały porę roku na
którą czekały z niecierpliwością od
kilku miesięcy – wiosnę.
Do tego wyjątkowego dnia dzieci
przygotowywały się już od kilkunastu dni. W salach przedszkolnych
zazieleniły się kąciki przyrody,
a w wazonach pojawiły się bazie
oraz gałązki forsycji.
Wspólne świętowanie zaczęliśmy
spotkaniem w sali wielofunkcyjnej, następnie przedszkolaki po
rozwiązaniu zagadek i konkursów
udały się na spacer, żeby przywitać wiosnę. Głośnym graniem
na grzechotkach i skandowaniem
przywoływały upragnioną wiosnę. Wszystkich ogarnęła radość,
a wiosenne słoneczko oświetlało

roześmiane twarze uczestników
korowodu. Nasze przedszkolaki pożegnały zimę, a ogromnymi brawami i okrzykami powitały
wiosnę. Jak zawsze mogliśmy
liczyć na naszych przyjaciół –
STRAŻAKÓW z OSP Glinojeck
którzy zadbali o nasze bezpieczeństwo podczas tego ważnego
dla wszystkich przedszkolaków
wydarzenia. Po powrocie na dzieci czekała kolejna niespodzianka
– nasza Pani Dyrektor przywitała
nas wiosennymi kwiatkami, które
będą przypominały nam ten wspaniały dzień.
Źródło: MGP

korzystanie papieru, czyli makulatury. Część lekcji poświęciliśmy
ekologii, sposobom dbania o środowisko i oszczędzaniu energii
elektrycznej oraz wody w naszych
domach.
Następnym punktem naszych zajęć była zabawa ruchowa z gazetą, w czasie której dzieci naśladowały: wiatr- dmuchanie na gazetę,
padanie deszczu – stukanie w gazetę, parasol – chowanie się pod
gazetą-parasolem, kałużę – przeskakiwanie między rozłożonymi
gazetami, taniec na gazecie, a na
końcu przedszkolaki zrobiły gazetowe kulki i traﬁały nimi do celu. Po
zabawie wyszliśmy na zewnątrz,
gdzie przedszkolaki miały zadanie posegregować zgromadzone
śmieci i umieścić je w odpowiednich pojemnikach.
Po powrocie do sali w ramach
utrwalenia wiadomości dzieci
obejrzały bajkę edukacyjną „Ekologiczny dom”. Na koniec każde
dziecko otrzymało dyplom za poznanie zasad segregowania odpadów.
Źródło: MGBP
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UKS AS wrócił z pucharem

11
W dniach 23-25 marca w Działdowie odbył się Ogólnopolski Turniej
Koszykówki Dziewcząt o Puchar
Prezydenta Miasta Działdowa pod
patronatem Starosty Działdowskiego.
Glinojecka drużyna młodych koszykarek w końcowej klasyﬁkacji
zajęła prestiżowe II miejsce. Dodatkowo nagrody indywidualne
otrzymały: Zoﬁa Pionka – jedna
z pięciu najlepszych zawodniczek
turnieju, Małgorzata Stryjewska –
najlepsza zawodniczka w zespole
UKS AS Glinojeck, zaś wyróżnienie trenera traﬁło do Anny Niewiadomskiej. Opiekę trenerską nad
dziewczętami sprawuje Michał
Matuszewski.
Lex

Zawody Spławikowe
o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck

W sobotę (07.04.2018 r.) nad rzeką Wkrą odbyły się Zawody Spławikowe o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck.
Do rywalizacji przystąpiło 20 zawodników, którzy po wylosowaniu
stanowisk przystąpili do łowienia.
Wędkowanie zakończono o godzinie 12.40 i przystąpiono do
zważenia złowionych ryb. Bezapelacyjnym zwycięzcą zawodów
z wynikiem 775 punktów okazał
się Marcin Łukasiewicz. Druga lokata przypadła Marcinowi Felczakowi, a ostatnie miejsce podium
przypadło Łukaszowi Rewedzie.
Po wręczeniu pucharu oraz nagród odbył poczęstunek prosto
z grilla. Organizatorem zawodów
był Zarząd Koła PZW Glinojeck
oraz Burmistrz Miasta i Gminy Glinojeck.
Wszystkim biorącym udział w zawodach serdecznie gratulujemy!
Tomasz Lewandowski
Źródło fot.: UMiG

Stary Garwarz – teren oczyszczalni ścieków
9
9
9

Poniedziałek
Środa
Każda pierwsza sobota miesiąca

900 do 1700
900 do 1700
800 do 1500
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REWIZOR W GLINOJECKU
W piątek i sobotę 13-14 kwietnia br. Teatr Amatorski z Glinojecka wystawił XIX-wieczną komedię
Mikołaja Gogola, pt. „Rewizor”. Aktorzy-amatorzy zagrali spektakl w sumie trzykrotnie.
Szacunkowo sztukę obejrzało około 550 widzów.

W sztuce udział wzięli:

Piotr Wróblewski
– Chlestakow,
domniemany urzędnik
z Petersburga
Wojciech Bruździński
– horodniczy
Katarzyna Wiśniewska
– jego żona Anna
Aneta Betlewicz
– ich córka Maria
Małgorzata Piotrowska
– Piotr Bobczyński,
obywatel miejski
Dariusz Lewandowski
– Zjemlanika, kurator
instytucji ﬁlantropijnych
Marek Marcinkowski
– Lapkin-Tiapkin,
sędzia
Agnieszka Muchyńska
– Iwan Kuźmicz,
naczelnik poczty
Bartosz Bruździński
– Osip,
służący Chlestakowa
Anna Radziejewicz
– kelner
Marcelina Wiśniewska
– Miszka, służąca
Gra na instrumentach:
Irena Tereszczenko
– skrzypce
Patrycja Gutkowska
– gitara
Obsługa techniczna:
Filip Muchyński
Piotr Bielski
Cyryl Wiśniewski
Red.

fot. Michał Kęsik

