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Inwestycje, ale również
edukacja i rodzina –
najważniejszymi zadaniami…
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Oświata i wychowanie oraz wsparcie dla rodziny to dwa najistotniejsze
zadania dla samorządu w 2018 roku. To na te obszary przeznaczone zostały największe środki w budżecie, który zakłada nieco ponad
41 mln zł wydatków. Dochody zaś przewidziane zostały na kwotę rzędu
38 mln zł. Powstały deficyt pokryty zostanie pozostałymi w budżecie
wolnymi środkami oraz przychodami pochodzącymi z emisji papierów
wartościowych. Wydatki na inwestycje sięgną kilku milionów złotych.
Środki na edukację wydatkowane będą w kwocie około 12 mln 800 tys.
zł. Ich przeznaczenie to m.in. pokrycie kosztów funkcjonowania sześciu
gminnych placówek oświatowych, dowóz uczniów do szkół, dotacja dla
Akademii Małego Smerfa, dokształcanie kadr pedagogicznych.
Więcej na str. 2

Studniówka 2018
W sobotę 3 lutego bieżącego roku w sali bankietowej „Casablanca”
odbył się Bal Studniówkowy połączony z Połowinkami. Uroczystość
zaszczycił swoją obecnością Burmistrz Miasta i Gminy Glinojeck Pan
Łukasz Kapczyński wraz z małżonką. Zabawę rozpoczęto punktualnie
o 19.00 w rytmie poloneza.
Więcej na str. 3
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Inwestycje, ale również edukacja i rodzina –
najważniejszymi zadaniami Gminy
Oświata i wychowanie oraz wsparcie dla rodziny to dwa najistotniejsze zadania dla samorządu
w 2018 roku. To na te obszary
przeznaczone zostały największe
środki w budżecie, który zakłada
nieco ponad 41 mln zł wydatków.
Dochody zaś przewidziane zostały
na kwotę rzędu 38 mln zł. Powstały
deficyt pokryty zostanie pozostałymi w budżecie wolnymi środkami
oraz przychodami pochodzącymi
z emisji papierów wartościowych.
Środki na edukację wydatkowane
będą w kwocie około 12 mln 800
tys. zł. Ich przeznaczenie to m.in.
pokrycie kosztów funkcjonowania sześciu gminnych placówek
oświatowych, dowóz uczniów do
szkół, dotacja dla Akademii Małego Smerfa, dokształcanie kadr pedagogicznych. Zaplanowano tak-

że remonty w szkołach podstawowych w Glinojecku i Woli Młockiej.
Wsparcie dla rodziny to kwota ponad 10 mln zł. Podzielona
ona zostanie na różnego rodzaju
świadczenia: rodzinne, z funduszu alimentacyjnego, dla rodzin
z dziećmi, a także składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
oraz rodziny zastępcze.
Wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska sięgną
w tym roku 5 mln złotych. Z funduszy sołeckich powstaną punkty
świetlne w Dreglinie, rozbudowane
i wybudowane place zabaw w Woli
Młockiej, Glinojecku oraz Faustynowie.
W ramach wieloletniej prognozy
finansowej po otrzymaniu dofi-

nansowania planowane są także
wydatki związane z działaniami
na rzecz budowy kanalizacji w
Ościsłowie, sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej wraz z przebudową rowu
melioracyjnego przy ulicach: Parkowej i Ogrodowej, a z funduszy
sołeckich – kontynuacją budowy
punktów świetlnych w Wólce Garwarskiej, Lipinach, Bielawach, Luszewie i Strzeszewie. Planuje się
również zakup lamp solarnych w
Nowym Garwarzu i Rumoce. Jednak lwia część tych środków przekazana zostanie na modernizację
oczyszczalni ścieków w Starym
Garwarzu. To zadanie uzyskało
już dofinansowanie z Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej i będzie realizowane nie tylko w 2018, ale
również w przyszłym, 2019 roku.

Administracja publiczna wydatkowana będzie w kwocie około
4 mln 840 tys. zł. Środki te przeznaczone będą m.in. na realizację zadań z zakresu administracji
rządowej, funkcjonowanie urzędu,
Rady Miejskiej i sołectw, promocję
gminy, a także na e-usługi i utrzymanie sieci informatycznej.
Na transport i łączność zabezpieczono ponad 2 mln 100 tysięcy
złotych, a na pomoc społeczną
2 mln 400 tys. zł. Ochrona zdrowia to wydatek rzędu około 400
tysięcy złotych, a kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego – 962 tysiące złotych.
Szczegółowe informacje na temat
dochodów i wydatków z budżetu
zamieszczone zostały na: www.
glinojeck.bipgmina.pl.
Małgorzata Żdanowska

Styczniowa sesja Rady Miejskiej dla Powiatu Ciechanowskiego
Na ostatnim posiedzeniu Rady
Miejskiej, które odbyło się 31.
stycznia br., radni podjęli osiem
uchwał, dotyczących między innymi zmian w wieloletniej prognozie
finansowej oraz uchwale budżetowej, a także w sprawie udzielenie
dotacji dla Powiatu Ciechanowskiego i miejscowego planu za-

gospodarowania przestrzennego
dla Kondrajca Pańskiego, gdzie
po przejęciu działki w przyszłości
na wniosek mieszkańców powstać
ma siłownia zewnętrzna wraz z terenem rekreacyjnym.
Na sesji radni zdecydowali również o przekazaniu 570 tysięcy zło-

tych Powiatowi Ciechanowskiemu
z przeznaczeniem tych środków
na dofinansowanie przebudowy
drogi powiatowej relacji Glinojeck
– Żeleźnia – Krusz na odcinku
ul. Wojska Polskiego, opracowanie
dokumentacji projektowej na drogę
Ciechanów – Młock – Wola Młocka
– Luszewo (przejście przez Wolę

Młocką), a także na przebudowę
drogi Sochocin – Konradowo – Malużyn na odcinku umiejscowionym
w Malużynie.
Więcej informacji o uchwałach
i przebiegu sesji znajduje się na
stronie: www.glinojeck.bipgmina.pl
Red.

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ RELACJI
KRUSZ – KAMIONKA
Zakończono prace związane z inwestycją pod nazwą „PRZEBUDOWA
DROGI GMINNEJ RELACJI KRUSZ KAMIONKA – POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ”. Rozbudowany ponad 1,5 kilometrowy odcinek drogi relacji Krusz – Kamionka objął prace:
• przygotowania terenu pod budowę
• robót w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
• robót odwadniających
• fundamentowania dróg
• robót w zakresie nawierzchni dróg
• instalowania znaków drogowych
Prace wykonywane były przez wyłonioną w postępowaniu przetargowym firmę PTH „WAPNOPOL” z Glinojecka, pod nadzorem inspektora Andrzeja Dusińskiego, kierownikiem budowy był Robert Stęplowski.
Wartość inwestycji wyniosła 767 925,26 zł.
Źródło: UMiG w Glinojecku

Opracował Tomasz Lewandowski
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Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego

Złote gody, czyli 50 lat wspólnego pożycia małżeńskiego to Jubileusz szczególny. Te wspólne
50 lat to symbol wierności i miłości
rodzinnej, to dowód wzajemnego
zrozumienia i istoty związku małżeńskiego, to wzór i piękny przykład dla młodych pokoleń wstępujących w związki małżeńskie.
W dniu 26 stycznia 2018 roku obchodzony był Jubileusz 50- lecia
pożycia małżeńskiego.
Złote gody za rok 2017 świętowali: Barbara i Ginter Berent,
Teresa i Roman Burszewscy,
Anna i Wacław Cholińscy, Krystyna i Eugeniusz Cybulscy, Jadwiga i Benedykt Dusińscy, Marianna
i Ireneusz Foremscy, Henryka
i Tadeusz Koprowscy, Józefa i Marian Korzybscy, Mirosława i Kazi-

mierz Kowalscy, Genowefa i Jan
Rogowscy, Teresa i Roman Sobczyńscy i Wanda i Witold Sobieccy.
Jubileusz 50-lecia małżeństwa
2017 roku obchodziły również
dwie pary które, ze względu na
stan zdrowia nie uczestniczyły
w uroczystości. Byli to: Barbara
i Stanisław Jasińscy i Mirosława
i Kazimierz Kowalscy.
Jubilaci, zaproszeni goście oraz
władze gminy spotkali się w piątek
26 stycznia 2018 roku o godzinie
12.00 w restauracji „Kaktus” w Glinojecku. Na początku uroczystości Burmistrz Miasta i Gminy Glinojeck – Łukasz Kapczyński przywitał zebranych oraz zwrócił się do
par małżeńskich z gratulacjami.
W swoim wystąpieniu podkreślał
fakt, iż tak piękny jubileusz jest

Studniówka 2018

W sobotę 3 lutego bieżącego roku
w sali bankietowej „Casablanca”
odbył się Bal Studniówkowy połączony z Połowinkami. Uroczystość
zaszczycił swoją obecnością Burmistrz Miasta i Gminy Glinojeck
Pan Łukasz Kapczyński wraz
z małżonką. Zabawę rozpoczęto
punktualnie o 19.00 w rytmie poloneza.
Po oficjalnym powitaniu gości
przez młodzież ciepłe słowa i życzenia pomyślności oraz wysokich

wyników na maturze skierowali
do maturzystów: dyrektor – Wiesław Mostowy, wychowawczyni
klasy III – Dorota Narulska i burmistrz – Łukasz Kapczyński. Choć
wszyscy wiedzą co oznacza Studniówka, tego wieczoru liczyła się
przede wszystkim dobra zabawa
i dobry humor. Ten dzień na pewno pozostanie w pamięci uczestników i będzie mile wspominany.
Źródło: LO w Glinojecku

najlepszym świadectwem dochowania przysięgi małżeńskiej, najlepszym dowodem na szczególne
uczucie, a także wzajemny szacunek. Zaznaczył, że ze względu
na tak długi staż małżeński jubilaci mogą stanowić wzór najlepszych rodzin, godnych naśladowania, którzy w swoim związku
wzajemnie troszczyli się o siebie,
przeżywali sukcesy, rozwiązywali
problemy. Życzył także kolejnych
wspólnych, długich i pogodnych
lat pożycia małżeńskiego.
Po wystąpieniu burmistrza, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w
Glinojecku – Danuta Wojkowska
odczytała listę jubilatów odznaczonych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej medalem
„Za długoletnie pożycie małżeńskie”. Aktu dekoracji przy dźwię-

kach „Marszu Mendelssohna” dokonali: burmistrz, kierownik USC,
sekretarz gminy oraz przewodniczący rady miejskiej.
Jubilaci otrzymali także listy gratulacyjne od Burmistrza Miasta
i Gminy oraz kwiaty.
Podczas uroczystości o oprawę
muzyczną zadbał duet damski
z Miejsko- Gminnego Ośrodka
Kultury pod kierownictwem Magdaleny Witkowskiej, a także solista
Andrzej Ładowski. Za stronę techniczną odpowiadali przedstawiciele MGOK w Glinojecku.
Po części oficjalnej odbył się
wspólny, uroczysty obiad.
Źródło: UMiG w Glinojecku

Finał WOŚP 2018

W tym roku podczas Finału WOŚP
na terenie całej gminy działało 40
wolontariuszy, którym udało się
zebrać do puszek i za pomocą terminala płatniczego kwotę 19.481
zł. Podczas koncertu, który rozpoczął się o godz. 17.00 w M-GOK
uczestnicy imprezy licytowali wiele
różnorodnych przedmiotów i usług
oferowanych przez lokalne i nie
tylko zakłady usługowe, korzystali z Kramu Wielkiego Serducha,
mogli spróbować przysmaków
z „babcinej kuchni" (to stoisko
obsługiwał Klub Seniora), dzieci
miały malowane buźki. Na scenie
występowali: przedszkolaki, dzieci, młodzież i dorośli uczestniczący w sekcjach M-GOK. Równo-

legle do działań na miejscu nasz
sztab prowadzi aukcje na portalu
allegro, gdzie wystawionych zostało ponad 200 aukcji. Glinojeck
po raz kolejny pobił swój rekord
kwoty zbieranych funduszy.
Źródło: MGOK
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Ferie w mieście z M-GOK

W ciągu dwóch tygodni ferii zimowych glinojecki dom kultury przygotował wiele atrakcji zarówno
dla dzieci, jak i dorosłych.

i teatrem. Ponadto – zarówno
dzieci, jak i dorośli mogli wybrać
się na seans filmowy, który gwarantowało kino objazdowe.

Odbywały
się
prowadzone
przez Krystynę Rudziks warsztaty wyrobu świec i mydełek,
mini maraton Zumby pod kierownictwem Łukasza Paciorka, warsztaty teatralne z Anną
Miką oraz zorganizowane
zostały spotkania z muzyką

Akcję MGOK zwieńczył bal karnawałowy dla dzieci, na którym najmłodszych bawiła para clownów,
a kilka dni po zakończeniu ferii –
bal dla dorosłych 50+ .
M.
Źródło fot. MGOK
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Gmina Glinojeck realizuje projekt pn. „Wdrożenie e-usług cyfrowych w Urzędzie Miasta i Gminy Glinojeck oraz w jednostkach podległych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Osi Priorytetowej II Wzrost
e-potencjału Mazowsza, Działania 2.1 E-usługi, Poddziałania
2.1.1 E -usługi dla Mazowsza.
Projekt obejmuje utworzenie i wdrożenie nowych e-usług,
które umożliwią kompleksowe załatwianie spraw przez Internet
mieszkańcom oraz przedsiębiorcom Gminy Glinojeck. W wyniku
realizacji projektu nastąpi stworzenie i modernizacja zaplecza
informatycznego oraz systemów informatycznych Urzędu Miasta
i Gminy Glinojeck oraz jednostek podległych, koniecznych do
świadczenia e-usług, w szczególności zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania niezbędnego do prawidłowego działania e-usług. Powstanie portal, na którym mieszkańcy będą mogli
logować się i zarządzać swoimi zobowiązaniami finansowymi wobec urzędu, dot. m.in. zapłaty podatku od nieruchomości od osób
fizycznych, od osób prawnych, opłaty za wywóz odpadów komunalnych itd. W projekcie przewidziano również m.in. wdrożenie
e-rejestrów, konsultacji społecznych umożliwiających publikowanie i komentowanie uchwał, oraz uruchomienie wielu e-usług ułatwiających załatwianie spraw urzędowych przez klientów.
Całkowita wartość projektu: 1 508 595,00 zł
Kwota dofinansowania (80%): 1 206 876,00 zł
Okres realizacji projektu: 26.10.2015 – 31.12.2019

„Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”
W dniu 26.02.2018r. w Warszawie została zawarta umowa
o przyznaniu pomocy pomiędzy Województwem Mazowieckim
a Gminą Glinojeck dla operacji pn. „Budowa siłowni zewnętrznej, boiska do siatkówki plażowej oraz boiska do badmintona w miejscowości Glinojeck”. Operacja współfinansowana
jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach
działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy
LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020 w zakresie „Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej”.
Celem operacji jest stworzenie nowego miejsca integracji społecznej sprzyjającego aktywności kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej mieszkańców miasta i gminy Glinojeck poprzez budowę
siłowni zewnętrznej, boiska do siatkówki plażowej i boiska do badmintona w miejscowości Glinojeck w 2018r. Cel zostanie osiągnięty poprzez budowę 1 szt. siłowni zewnętrznej, budowę 1 szt. boiska do siatkówki plażowej, budowę 1 szt. boiska do badmintona
oraz zagospodarowanie terenu.
Zadanie planowane jest do realizacji w miejscowości Glinojeck, pomiędzy ulicami: Zielona Ścieżka, Młodzieżowa, Torfa Załęskiego, Władysława Broniewskiego na działkach nr 1361, 1362. W
ramach zadania zostanie utworzona siłownia zewnętrzna, boisko
do siatkówki plażowej oraz boisko do badmintona.
Całkowita wartość operacji: 69 123,49 zł
Dofinansowanie ze środków EFRROW (63,63%): 43 983,00 zł

Gmina Glinojeck realizuje projekt pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Stary Garwarz – poprawa infrastruktury”
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2014-2020, II Oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, Działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”.
Głównym celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności
inwestycyjnej aglomeracji Glinojeck, przy jednoczesnej poprawie
i ochronie stanu środowiska naturalnego poprzez zapewnienie
skutecznego, efektywnego i zgodnego z przepisami systemu
oczyszczania ścieków komunalnych.
Cel szczegółowy to przebudowa i modernizacja istniejącej
oczyszczalni ścieków w miejscowości Stary Garwarz obsługująca
tą aglomerację i dostosowanie jej do wymogów przepisów
prawnych oraz pozwolenia wodno-prawnego.
Całkowita wartość projektu: 4 175 412,45 zł
Dofinansowanie: 2 890 692,75 zł
Okres realizacji projektu: 15.09.2016 r. – 30.06.2019 r.

Opracowała Aneta Licnerska
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Spotkanie
z prof.
Mariuszem
Jędrzejko

mocnika Burmistrza d/s profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani w Gminie przez dyrektora
szkoły podstawowej w Glinojecku
– Krzysztofa Turalskiego, którego gościem był profesor Mariusz
Jędrzejko – pedagog społeczny i
socjolog, dyrektor naukowy Centrum Profilaktyki Społecznej, specjalizujący się w upowszechnianiu
wiedzy naukowej z zakresu etiologii i współczesnych zachowań ryzykownych, uzależnień i zaburzeń
zachowania.
Tematem przewodnim wydarzenia było uzależnienie od Internetu
i telefonu, a także ich wpływ na
rozwój edukacyjny oraz emocjonalny dzieci i młodzieży.

W piątek 23 lutego w domu kultury odbyło się spotkanie dla rodziców zorganizowane przy wsparciu
Leszka Wróblewskiego Pełno-

Po prelekcji zaproszonego gościa
głos zabrali policjanci z miejscowego posterunku, którzy zapoznali
obecnych ze specyfiką przykładowych substancji uzależniających.
Red.
Źródło fot: CPS

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

Ogłoszenie o pracę
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.poszukuje:
mechanika - hydraulika.
Szczegóły dostępne są pod numerem telefonu: 23 674 00 68.
Informacja o dofinansowaniu
do usuwania wyrobów zawierających
azbest (płyt eternitowych)
na terenie Miasta i Gminy Glinojeck
w roku 2017

Adres redakcji:
Urząd Miasta i Gminy, ul. Płocka 12, 06-450 Glinojeck
tel. 23 674 00 17, 23 674 00 04
Druk:
Druk-Sprint s.c., Krzysztof Kuźniewski, Robert Przybyszewski
ul. Pułtuska 70, 06-400 Ciechanów

OGŁOSZENIA
Burmistrz Miasta i Gminy Glinojeck

W 2017 r. Gmina Glinojeck po raz kolejny zorganizowała akcję usuwania wyrobów zawierających azbest (płyt eternitowych).
Zadanie pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających
azbest na terenie Miasta i Gminy Glinojeck – etap VII” realizowane
w 2017 r., zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji,
w kwocie 13.688,00 zł.
W wyniku realizacji zadania zostało usunięte 49,029 Mg odpadów
azbestowych z 27 posesji osób fizycznych.
Aktualne przepisy zobowiązują do usunięcia azbestu z terenu kraju
do 2032 roku.
Przypominamy, o możliwości składania wniosków do Urzędu Miasta
i Gminy Glinojeck o nieodpłatne usunięcie wyrobów zawierających
azbest w roku 2018.
Druki wniosków i załączników, jak również Zasady i tryb finansowania
usuwania wyrobów zawierających azbest dostępne są w Urzędzie
Miasta i Gminy w Glinojecku, pok. nr 19 oraz na stronie internetowej
www.glinojeck.net w zakładce dla mieszkańców.
Monika Sarnecka

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
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Wielopokoleniowo w Woli Młockiej i Malużynie
10 lutego w Szkole Podstawowej
w Woli Młockiej odbyła się tradycyjnie Biesiada Wielu Pokoleń.
Uroczą inscenizację dla dziadków
pełną świetnego humoru oraz muzycznych wspomnień przygotowały p. Agnieszka Czaplicka oraz
p. Anna Dąmbrowska. W trakcie
uroczystości babcie i dziadkowie
mogli podziwiać swoje pociechy
w różnych formach artystycznych.
Mali artyści z przejęciem odtwarzali swoje role, a czcigodni goście ze
wzruszeniem odbierali czułe słowa, kierowane pod ich adresem.
Nie zabrakło również wspólnych

zabaw dziadków i wnuczków. Frekwencja jak co roku dopisała. Dzieci obdarowały swoich ukochanych
dziadków upominkami a następnie
zaprosiły gości do wspólnej zabawy. Pojawił się również spóźniony
Mikołaj, który wręczył wszystkim
dzieciom słodkie paczki.
Atmosfera tej uroczystości była
wspaniała. Podziękowania należą
się również naszym niezawodnym
rodzicom, którzy pomagali przy
dekoracji sali oraz obsługiwali kawiarenkę.
Źródło: S.P. w Woli Młockiej

Pierwsza wizyta w bibliotece
7 lutego 2018 r. Miejsko-Gminną
Bibliotekę Publiczną w Glinojecku odwiedzili uczniowie klasy I c
Szkoły Podstawowej w Glinojecku. Dla większości dzieci była to
pierwsza wizyta w tego typu placówce.
Głównym celem lekcji było zapoznanie dzieci z biblioteką, księgozbiorem biblioteki i pracą bibliotekarza. Uczniowie mieli możliwość
zajrzeć w każdy biblioteczny zakątek i nie omieszkali z tej sposobności skorzystać. Także biblioteczny
księgozbiór przestał mieć dla nich

jakiekolwiek tajemnice, zaś książki przeznaczone dla najmłodszych
czytelników cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.
Kierownik Biblioteki uświadomiła przyszłym bywalcom placówki
jak wielki wpływ na proces poszerzania wiedzy i kształtowania
wyobraźni ma regularne sięganie
po książki. Spotkanie wzbudziło
w dzieciach chęć zapisania się do
biblioteki i korzystania z jej bogatych zbiorów.
Źródło: MGBP w Glinojecku

Dla babci i dziadka
31 stycznia o godz.10:00 odbyła
się uroczysta akademia z okazji
Dnia Babci i Dziadka.
Dziadkowie nie zawiedli swoich
wnucząt i licznie przybyli na uroczystość. Obecny był także pan
dyrektor Marek Marcinkowski, rodzice dzieci oraz inni członkowie
rodzin. Dzieci z oddziału przedszkolnego, klasy 2 i 3 przygotowały wiersze i piosenki, które były
podziękowaniem dla babć i dziadków. Dziadkowie ze wzruszeniem
oraz dumą podziwiali popisy swoich wnuków.
Na zakończenie występu, dzieci
obdarowały swoje babcie kolorowymi laurkami, a swoich dziadków

medalami. Następnie pan dyrektor
złożył babciom i dziadkom najserdeczniejsze życzenia, a dzieciom
pogratulował występu.

Bal karnawałowy
z Babcią i Dziadkiem

W imieniu wszystkich gości, głos
zabrała pani Irena Tokarska, babcia Kacpra, która podziękowała za
zaproszenie, pamięć oraz dzieciom za piękny występ. Na koniec
dziadkowie zostali zaproszeni do
wspólnej zabawy przy muzyce.
Mamy nadzieję, że czas spędzony tego dnia, na długo pozostanie
w pamięci nas wszystkich.
Tekst i zdjęcia:
Iwona Bierzuńska,
Maria Bierzuńska
12.01.2018 r. uczciliśmy zbliżające się święto Babci i Dziadka
na uroczystym balu karnawałowym. Zaproszonych gości powitali
Pani Dyrektor Miejsko-Gminnego
Przedszkola w Glinojecku oraz
król i królowa balu.
Bal rozpoczął się tradycyjnym polonezem w wykonaniu dzieci i zaproszonych gości, który był doskonałą okazją do zaprezentowania
wspaniałych kreacji przygotowanych specjalnie na tą okazję.
Dzieci razem z dziadkami uczestniczyli w licznych zabawach i kon-

kursach muzycznych. Były korowody, kółeczka i tańce wywijańce,
którym nie było końca. W wolnej
chwili każdy mógł odwiedzić słodki
kącik i skosztować pysznych ciast
przygotowanych przez rodziców.
Uroczystość ta była wspaniałą
okazją do integracji całej społeczności przedszkolnej.
Dziękujemy babciom i dziadkom
za przybycie, a rodzicom za pomoc w przygotowaniu tej pięknej
uroczystości.
Źródło: MGP w Glinojecku
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Kręci mnie bezpieczeństwo

W dniu 09.02.2018 r. w ramach
akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo”
odbył się pokaz bezpiecznych
technik ratowania nad rzeką Wkrą
w Glinojecku dla Drużyna ZHP
Glinojeck oraz Płomyki Nadziei.
Akcja miała na celu przestrzec
dzieci i młodzież przed niebezpieczeństwem zabaw na zamarzniętych akwenach wodnych
oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Ratownicy
przedstawili symulację zdarzenia,
podczas którego człowiek wpada do wody, pokazali zebranym,
jak należy zachować się w takich
sytuacjach i jak udzielić pomocy

dbając równocześnie o swoje bezpieczeństwo. Po kilku scenkach
z udziałem topiącego się pozoranta ratownicy instruowali harcerzy,
jak należy udzielać wymarzniętej
osobie pierwszej pomocy.

Poznajemy kosmos

Na zakończenie wszyscy grzali
się i piekli kiełbaski przy ognisku.
Pokazom przyglądał się Burmistrz
miasta Glinojeck – Łukasz Kapczyński oraz z-ca Komendanta
PSP w Ciechanowie Jarosław Nowosielski.
Źródło: KP PSP Ciechanów
Zdjęcia: Tomasz Lewandowski
oraz KP PSP Ciechanów

„Bezpiecznie na wsi mamy”

W dniu 21.02.2018 roku w filii bibliotecznej w Ościsłowie miała
miejsce lekcja biblioteczna z grupą przedszkolną ze Szkoły Podstawowej w Ościsłowie, w której
udział wzięło 8 przedszkolaków
wraz z paniami Martą Perczyńską i Dominiką Jasińską. Zajęcia
miały na celu rozbudzenie zainteresowań dzieci otaczającym nas
wszechświatem.
Zajęcia rozpoczęliśmy od wysłuchania piosenki „Planety”. Następnie wyjaśniliśmy sobie pojęcia wszechświat i galaktyka,
a potem skupiliśmy się na układzie słonecznym. Przedszkolaki
dowiedziały się czym jest słońce,
a potem poznały wszystkie planety układu słonecznego, które

krótko omówiliśmy. Najwięcej
uwagi poświęciliśmy naszej planecie, maluchy wiedzą już, że
Ziemia cały czas krąży nie tylko
wokół słońca, ale także wokół własnej osi. Przedszkolaki poznały
również różnice między gwiazdą
a planetą i dowiedziały się, jak
powstają gwiazdy oraz czym są
komety. Rozmawialiśmy również
o kosmonautach, statkach i podróżach kosmicznych, lądowaniu
człowieka na Księżycu.
Maluchy z zaciekawieniem słuchały informacji o kosmosie, a na
koniec otrzymały obrazek z Układem Słonecznym do swojej sali.
Źródło: MGBP
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Wyzwaniem na lata następne – zmieniający się świat
Rozmowa z Wojciechem Bruździńskim – dyrektorem Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Glinojecku.
We wrześniu 2017 roku MGOK
obchodził 25-lecie istnienia. Od
wielu lat jest pan dyrektorem
tej placówki. Co przez ten czas
zmieniło się w funkcjonowaniu
i działalności domu kultury, biorąc pod uwagę jego początki
a tę chwilę?
Dyrektorem M-GOK w Glinojecku
jestem od listopada 2001 roku. Na
przestrzeni lat wiele zmieniło się
w funkcjonowaniu M-GOK i cały
czas się zmienia. Wraz z zespołem pracowników dbamy nie tylko
o poziom zajęć i imprez, ale także
o warunki w jakich się one odbywają. Niedawno odbył się remont
budynku M-GOK, sala widowiskowa została wyposażona w profesjonalne okurtynowanie sceny,
odnowione zostały sale, w których
odbywają się zajęcia. Zakupiliśmy
trochę niezbędnego oświetlenia
scenicznego. Cały czas staramy
się pozyskiwać nowych partnerów
do działalności, czego przykładem
mogą być regularne wizyty w naszym mieście kina objazdowego,
które prezentuje nowości filmowe.

Jakie są pana plany na kolejne
lata działalności instytucji?

sekcja plastyczna i rękodzielnicza
dla osób dorosłych.

Nie chcę wiele zmieniać w instytucji, która według mnie działa
poprawnie. Wraz z pracownikami
staramy się stale poszerzać ofertę kulturalną, proponujemy nowe
imprezy, kontynuujemy realizację
tych, które przyciągają widownię.
Wyzwaniem na lata następne jest
na pewno zmieniający się świat
wokół nas. Wszechobecna elektronika dostępna już dla małych
dzieci powoduje, że trudno jest je
zainteresować czymś innym i wyciągnąć z domów. Dlatego misja
domów kultury jest bardzo ważna
i można realizować ją na różne
sposoby. Starzejące się społeczeństwo skłania do spojrzenia
również w stronę seniorów. Od
niedawna działa u nas w M-GOK

Za kilka tygodni mieszkańcy
gminy Glinojeck będą mogli
wziąć udział w kolejnej premierze Teatru Amatorskiego.
O czym będzie najbliższy spektakl?
Premierę nowego przedstawienia
zaplanowaliśmy na 13 kwietnia.
Będzie to „Rewizor” na podstawie tekstu Mikołaja Gogola, XIX
wiecznego klasyka literatury rosyjskiej. Akcja komedii toczy się
w prowincjonalnym miasteczku.
Do władz miasta i urzędników
dociera wiadomość o przyjeździe
rewizora, który ma przeprowadzić
inspekcję. Przestraszeni urzędnicy za rewizora biorą zwykłego
podróżnego i następuje cała seria
pomyłek. Mam nadzieję, że będzie
to kolejna dobra realizacja teatralna wykonana przez naszą grupę.
W tym roku Glinojeck obchodził
będzie 25- lecie nadania praw
miejskich. Czy w związku z tym
jubileuszem poczynione już zostały jakieś plany? Czy wiązał
się on będzie z corocznym festynem „Wianki”?
W związku z tą rocznicą planujemy wiele różnych działań, imprez
i uroczystości. Już w maju odbędzie się plener malarski, później Festyn Wianki, jako główna
impreza obchodów, jesienią odbędzie się uroczysta sesja rady
miejskiej, konkurs fotograficzny,
koncert na 25-lecie, Międzysz-

Spotkanie z ratownikiem
W dniu 08.02.2018r. w punkcie
przedszkolnym odbyło się spotkanie z ratownikiem medycznym
Panem Piotrem Zawieską. W czasie spotkania dzieci poznały pracę
ratownika medycznego oraz miały
okazję zapoznać się z wyglądem
stroju, w którym ratownik medyczny pracuje na co dzień. Pod
okiem wykwalifikowanego Ratownika Medycznego przedszkolaczki zdobywały wiedzę na temat
prawidłowego zachowania się
w sytuacjach zagrażających życiu
lub zdrowiu oraz poznały zasady
bezpieczeństwa podczas zabaw.
Utrwaliły znajomość numerów telefonów alarmowych, otrzymały
informację w jakich sytuacjach

należy dzwonić pod te numery,
a w jakich nie powinno się ich
nadużywać. Ważnym punktem
spotkania było przećwiczenie pod
bacznym okiem instruktora udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej zanim przyjedzie pogotowie ratunkowe.
Za udzielenie cennych rad na temat udzielania pomocy ratującej
życie i zdrowie serdeczne podziękowania Panu Piotrowi Zawiesce – składają przedszkolaczki
z punktu przedszkolnego wraz
z wychowawczynią.
Tekst: Marta Perczyńska
Zdjęcia: Katarzyna Wachnik

kolny Konkurs Wiedzy o Mieście
Glinojeck.
Kto zagra na glinojeckiej scenie podczas „Wianków”? Jakie
atrakcje poza występami artystów czekać będą na mieszkańców? Kiedy odbędzie się ta
impreza?
Festyn Wianki odbędzie się 16.
czerwca na terenie kompleksu
sportowo-rekreacyjnego. Jak co
roku podczas całodziennej imprezy odbędzie się Ogólnopolski
Bieg Uliczny na 10 km o Puchar
Burmistrza Miasta i Gminy, zawody rowerowe dla dzieci, Turniej
Sołectw, Spotkania Motocyklowe,
w ramach których swoje umiejętności zaprezentuje na pokazie
trialu motocyklowego Przemek
Kaczmarczyk.
Na scenie tego dnia będziemy
mogli zobaczyć i usłyszeć m.in.
Czerwone Gitary i zespół MIG.
Dzieci w godzinach od 15.00 do
20.00 będą mogły za darmo korzystać z atrakcji dmuchanych,
a jeśli pogoda pozwoli, to w ciągu dnia będziemy mogli wzbić się
ponad ziemię w koszu balonowym.
Rozmawiała
Małgorzata Żdanowska
Źródło fot.: archiwum rozmówcy
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Dokarmiamy ptaki
Dnia 10.01.2018 roku w Filii Bibliotecznej w Ościsłowie odbyła się
lekcja biblioteczna z grupą przedszkolną ze Szkoły Podstawowej w
Ościsłowie. W lekcji udział wzięło
14 dzieci wraz z paniami: Martą
Perczyńską i Dominiką Jasińską.
Tematem lekcji było dokarmianie
ptaków zimą. Dokarmianie ptaków, szczególnie zimą, jest jedną
z najbardziej rozpowszechnionych
form ochrony ptaków. Dzieciom
sprawia ogromną radość, kiedy
mogą wrzucić do karmnika różne
ziarenka, chleb pokrojony w kosteczkę czy zawiesić na gałązce
słoninkę dla sikorek. Zima to trudny czas dla ptaków. Trudno znaleźć im pożywienie, gdy wszystko
zasypał śnieg. Dlatego, aby pomóc im w przetrwaniu zimy można
je dokarmiać.
Wspólnie ustaliliśmy, że zaczynamy dokarmiać tylko wtedy, gdy

Wieści Glinojecka

Nocowanie w „Promyku”

pokrywa śnieżna uniemożliwia im
żerowanie. Podczas bezśnieżnej
zimy ptaki powinny radzić sobie
same, bez naszej pomocy. Mówiliśmy również, że warto umieścić
w ogrodzie karmnik dla ptaków.
Rozmawialiśmy również o tym,
czym karmić ptaki. Przedszkolaki
poznały także, niektóre gatunki
ptaków zimujących w naszym kraju a dokładnie te, które najczęściej
odwiedzają karmniki. Nie zabrakło
więc wróbla, gila, sikorki, kowalika, sójki, jera, sroki, jemiołuszki,
grubodzioba, a nawet bażanta,
który pożywi się ziarnem rozsypanym dookoła karmnika.
Na koniec zajęć maluchy wybrały
się do pobliskich karmników, by
wsypać troszkę ziaren dla ptaków.
Źródło: MGBP

12 stycznia w Placówce Wsparcia
Dziennego „Promyk” zorganizowane zostało Piżama Party. Była to
nagroda dla najlepszej dziesiątki.
W zabawie brały udział dzieci,
które zebrały najwięcej punktów
przez całe półrocze. Tego dnia
wszyscy przyszli do „Promyka”
z kocami, poduszkami i piżamami,
aby rozpocząć przygodę. Rozpoczęliśmy zabawę o 17.00, było
wiele atrakcji. Robiliśmy masecz-

ki, makijaże, bawiliśmy się przy
muzyce. Była też pyszna pizza
i inne smakołyki. Tego wieczoru
nikt nie myślał o spaniu. Zmęczone, ale uśmiechnięte dzieci zasnęły po godzinie 2.00 podczas
seansu bajkowego. Była to niezapomniana noc.
Źródło:
Placówka Wsparcia Dziennego
„Promyk”
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Turniej o puchar burmistrza
25 lutego 2018 roku w Hali Sportowej w Glinojecku rozegrany został Halowy Turniej Piłki Nożnej
o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck. Do rywalizacji przystąpiło 12 drużyn: OSP MALUŻYN,
PLEBANIA, WOLNI STRZELCY,
OŚCISŁOWO, AUTO-HOL, DZIKIE KOTY, PŁACISZEWO, HARNAŚ TEAM, SZYJKAGO FIRE,
GRANI, BLUE BOYS, MDM SKILLA. Drużyny w wyniku losowania
zostały podzielone na 3 grupy.
Zwycięzcy grup oraz drużyny
z drugich miejsc awansowały do
półfinałów, gdzie walczyli o wyłonienie najlepszej finałowej trójki.
Wyniki półfinałów:
PLEBANIA – GRANI 4:0
SZYJKAGO FIRE – MDM SKILLA 0:1
AUTO – HOL – HARNAŚ TEAM 1:0
Tym samym prawo gry w finału
turnieju wywalczyły drużyny: PLEBANIA, MDM SKILLA oraz AUTO-HOL. Finał rozegrany został systemem „każdy z każdym”.
Oto wyniki finałów:
PLEBANIA – MDM SKILLA 1:2
MDM SKILLA – AUTO – HOL 1:4
AUTO – HOL – PLEBANIA 0:3

W turnieju triumfowała drużyna PLEBANII, drugą lokatę zajął
AUTO-HOL, a najniższy stopień
podium przypadł drużynie MDM
SKILLA.
Wszystkie drużyny z rąk Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck
Pana
Łukasza
Kapczyńskiego otrzymały dyplomy za udział
w turnieju, a najlepsze zespoły
otrzymały pamiątkowe puchary oraz nagrody rzeczowe. Ponadto, przyznano wyróżnienia
w trzech kategoriach: najlepszym
strzelcem turnieju z dorobkiem
6 goli został Dawid Czajkowski
z drużyny AUTO-HOL, za najlepszego bramkarza uznano Tomasza Śliwińskiego z drużyny MDM
SKILLA, a najlepszym piłkarzem
Halowego Turnieju Piłki Nożnej
o Puchar Burmistrza Miasta
i Gminy Glinojeck został Gabriel
Zmorzyński z drużyny PLEBANII.
Zawody sędziowali: Marek Mikołajewski, Michał Matuszewski oraz
Leszek Chyczewski.
Wszystkim zawodnikom gratulujemy, a kibicom dziękujemy za gorący doping.
Tomasz Lewandowski

Promocja książki Pawła Wiśniewskiego
17.02.2018 w M-GOK odbyła się
promocja książki Pawła Jana Wiśniewskiego pt. „Parafia Glinojeck
w kronikach, zapiskach i sercach
ludzi”. Imprezę przygotowała Fundacja Tak dla Rodziny, poprowadziła ją Agnieszka Markowska.
Oprócz autora książki p. Pawła
Jana Wiśniewskiego głos zabrali:
rektor PWSZ w Ciechanowie prof.

nadzw. dr hab. Leszek Zygner,
Jacek Hryniewicz – nauczyciel
historii. Spotkanie uświetnił zespół Moja Rodzina. Zebrani mieli
okazję obejrzeć wystawę „Polonia
Restituta. Polskie drogi do niepodległości” ze zbiorów Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.
Źródło: MGOK
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I Glinojecka Gala Wolontariatu
W sobotni wieczór, 24. lutego br., w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Glinojecku odbyła się
pierwsza gala wolontariatu, podczas której wyróżnionych została ponad setka działających na terenie
gminy wolontariuszy. Wydarzenie uświetnił ponadto jazzowy występ znanej z radiowej anteny –
Edyty Szewczyk oraz jej doskonałych muzyków.
Organizatorami wydarzenia byli: burmistrz – Łukasz Kapczyński i dyrektor MGOK – Wojciech Bruździński.

fot. Ola Żdanowska

