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– By∏ Pan najpierw przez 3 la-
ta wójtem, nast´pnie od prawie 16
lat jest Pan Burmistrzem Miasta
i Gminy Glinojeck – to kawa∏ek
historii. Tamten z 1990 roku i ten
dzisiejszy, to zupe∏nie inny Glino-
jeck...

– Tamten Glinojeck by∏ oÊrod-
kiem wiejskim, niewiele ró˝niàcym
si´ od pozosta∏ych wsi w naszym
regionie. Obecnie jest to pr´˝nie
rozwijajàca si´ miejscowoÊç, dru-
gie po Ciechanowie miasto w po-
wiecie. Miasto wyposa˝one we
wszystkie instytucje niezb´dne do
˝ycia mieszkaƒcom: szko∏y ∏àcznie z Liceum Ogólnokszta∏càcym,
przedszkole, oÊrodek zdrowia, dom kultury, miejsko–gminnà bibliotek´,
bank, hal´ sportowà, obiekty komunalne (ciep∏ownia, nowoczesna
oczyszczalnia Êcieków). Czytaj na str 2-3.

Wywiad z burmistrzem
Miasta i Gminy Glinojeck

Waldemarem Godlewskim

Najwi´ksze nak∏ady na oÊwiat´ i pomoc spo∏ecznà

Bud˝et Miasta i Gminy
na 2009 rok

Podczas XX sesji Rady Miejskiej w Glinojecku, 23 grudnia 2008 r.,
radni uchwalili bud˝et na 2009 r.

Zaplanowano, ˝e dochody miasta i gminy wyniosà 20 199 319 z∏,
a wydatki 23 092 238 z∏. Planowany deficyt, wynoszàcy 2 892 919
z∏, zostanie pokryty zaciàgni´tymi po˝yczkami.

Tradycyjnie ju˝, najwi´ksze nak∏ady przewidziano w bud˝ecie na
oÊwiat´ i wychowanie – 8 230 893 z∏ oraz na pomoc spo∏ecznà.
Czytaj na str 3.

Rosnà op∏aty
za ciep∏o

Prezes Zak∏adu Gospodarki Komunalnej,
Stanis∏aw Zubelewicz zaproponowa∏ nowe,
wy˝sze op∏aty za ciep∏o dostarczane z miej-
skiej kot∏owni do mieszkaƒ w Glinojecku. 

Zaproponowane podwy˝ki majà byç stop-
niowe. Na poczàtku stycznia ciep∏o, w stosun-
ku do ceny z grudnia 2008 r., która wynosi∏a
51,70 z∏ (∏àcznie z Vat) za 1 Giga Joul, podro-
˝a∏o o 28 proc. Kolejna podwy˝ka planowana
jest w marcu, nast´pne w maju i lipcu–wrze-
Êniu. Czytaj na str 5.

Wiele zmian
w oÊrodkach zdrowia
W ciàgu minionych 4 miesi´cy nowy dyrektor SPZZOZ

w Glinojecku, Leszek
Szczàchor, zdo∏a∏ ju˝ do-
konaç szereg zmian
i usprawnieƒ w samym
oÊrodku zdrowia w Glino-
jecku, ma te˝ wiele pla-
nów na najbli˝szy okres.

Najwa˝niejszym bodaj
zadaniem by∏a na poczàt-
ku renegocjacja kontraktu
z Narodowym Funduszem
Zdrowia na 2009 rok. Efektem nowego kontraktu jest przede wszyst-
kim wzmocnienie kadrowe placówki. Czytaj na str 4.

Czytaj na str 8

Wielki Bal Ksi´˝niczek
Fotoreporta˝ na str 12
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– By∏ Pan najpierw przez 3
lata wójtem, nast´pnie od pra-
wie 16 lat jest Pan Burmistrzem
Miasta i Gminy Glinojeck – to
kawa∏ek historii. Tamten z 1990
roku i ten dzisiejszy, to zupe∏nie
inny Glinojeck...

– Tamten Glinojeck by∏ oÊrod-
kiem wiejskim, niewiele ró˝nià-
cym si´ od pozosta∏ych wsi w na-
szym regionie. Obecnie jest to
pr´˝nie rozwijajàca si´ miejsco-
woÊç, drugie po Ciechanowie
miasto w powiecie. Miasto wypo-
sa˝one we wszystkie instytucje
niezb´dne do ˝ycia mieszkaƒ-

com: szko∏y ∏àcznie z Liceum
Ogólnokszta∏càcym, przedszko-
le, oÊrodek zdrowia, dom kultury,
miejsko–gminnà bibliotek´, bank,
hal´ sportowà, obiekty komunal-
ne (ciep∏ownia, nowoczesna
oczyszczalnia Êcieków).

– Co w ciàgu tych minionych
lat uwa˝a Pan za najwi´kszy
sukces Glinojecka?

– B´dzie to przede wszystkim
jego awans do rangi miasta, po
drugie – utworzenie Liceum
Ogólnokszta∏càcego, po trzecie –
rozwój infrastruktury technicznej
i spo∏ecznej.

– Wobec tego, czego nie uda-
∏o si´ przez ten okres dokonaç?

– Nie uda∏o si´ nam zorgani-
zowaç pe∏nej bazy zwiàzanej

z obs∏ugà ruchu turystycznego.
MieliÊmy plany urzàdziç takà ba-
z´ z wykorzystaniem rzeki Wkry,
z mo˝liwoÊcià organizowania
sp∏ywów kajakowych, tak˝e kà-
pieliska z prawdziwego zdarze-
nia. Inicjatywa rozbi∏a si´ o k∏o-
poty z wykupieniem niezb´dnych
terenów.

– Glinojeck ma na swym
koncie szereg certyfikatów.

– Uzbiera∏o si´ ich troch´,
zw∏aszcza w ostatnich latach:
certyfikat za udzia∏ w akcji „Przej-
rzysta Polska”, dwa lata z rz´du
tytu∏y „Gmina Fair Play”, wyró˝-

nienie w konkursie: ”Grunt na
medal”. ZnaleêliÊmy si´ te˝ dwu-
krotnie w „z∏otej setce” samorzà-
dów w rankingu prowadzonym
przez dziennik „Rzeczpospolita”.

– Mówi si´, ˝e Glinojeck jest
miastem przyjaznym inwesto-
rom.

– Nie jest to has∏o bez pokry-
cia. Wszystkim, którzy chcà zain-
westowaç w naszym mieÊcie,
a tak˝e w gminie, pragnà tworzyç
tu nowe zak∏ady i miejsca pracy,
stwarzamy jak najkorzystniejsze
warunki. Czekajà na ch´tnych
uzbrojone dzia∏ki budowlane
(wiele z nich po∏o˝onych przy
ucz´szczanej trasie nr 60,
z P∏ocka do Ciechanowa). Jest
uchwa∏a Rady Miejskiej pozwala-

jàca na przyznawanie inwesto-
rom ulg podatkowych. Efekty ta-
kich dzia∏aƒ sà ju˝ widoczne,
w mieÊcie i gminie powstajà no-
we zak∏ady us∏ugowe i handlo-
we. Sprzyja temu wszystkiemu
opracowany wczeÊniej plan za-
gospodarowania przestrzennego
miasta.

– A mieszkaƒcy Glinojecka
oraz wsi le˝àcych w tej gminie –
czy odczuwajà, ˝e jest to równie˝
miasto i gmina przyjazne oby-
watelom?

– Staramy si´ zawsze mieç
na uwadze ˝yciowe problemy

miejscowych obywateli. Na se-
sjach Rady Miejskiej ws∏uchuje-
my si´ w g∏osy radnych repre-
zentujàcych ró˝ne miejscowoÊci
naszej gminy. W sesjach uczest-
niczà te˝ wszyscy so∏tysi, majàc
okazj´ wnieÊç na obrady sprawy
nurtujàce mieszkaƒców po-
szczególnych wsi.

– Staracie si´ o specjalnà
stref´ ekonomicznà?

– W∏adze samorzàdowe Gli-
nojecka podj´∏y starania o utwo-
rzenie takiej strefy. Majà byç do
niej w∏àczone tereny liczàce ok.
60 hektarów, przy czym b´dzie to
10 ha przy ul. Fabrycznej oraz 50
ha przy ul. P∏ockiej. W planie za-
gospodarowania przestrzennego
Glinojecka tereny te przeznaczo-

ne sà w∏aÊnie pod inwestycje. Na
cz´Êci wyznaczonego terenu po-
wstaje ju˝ inwestycja prywatna:
stacja benzynowa i pawilon han-
dlowy.

– Miejscowa spo∏ecznoÊç,
mieszkaƒcy Glinojecka – czy
czujà si´ gospodarzami swojej
Ma∏ej Ojczyzny, czy wspierajà
samorzàd miejsko–gminny?

– Uwa˝am, ˝e mieszkaƒcy
w przewa˝ajàcej wi´kszoÊci sà
zaanga˝owani w to, co dzieje si´
w ich gminie. Mamy te˝ wielu
sponsorów, zw∏aszcza wÊród
osób prowadzàcych dzia∏alnoÊç
gospodarczà, którzy przy ró˝-
nych okazjach gotowi sà wes-
przeç finansowo podejmowane
przedsi´wzi´cia.

– Na sesji 23 grudnia 2008 r.
zatwierdzony zosta∏ bud˝et Mia-
sta i Gminy Glinojeck na 2009 r.
Jakie najwa˝niejsze zadania
przewidziano w tym bud˝ecie?

– Radni zaplanowali, ˝e wy-
datki miasta i gminy w obecnym
roku wyniosà 23 092 238 z∏.
Tradycyjnie ju˝ najwi´ksze na-
k∏ady przewidziano na oÊwiat´
i wychowanie – 8 230 893 z∏
oraz na pomoc spo∏ecznà –
4 036 500 z∏. JeÊli chodzi o za-
dania inwestycyjne, najwi´cej
pieni´dzy przeznaczamy na kon-
tynuacj´ budowy w gminie kana-
lizacji sanitarnej oraz na moder-
nizacj´ i budow´ dróg. Do 2013 r.
planujemy zakoƒczyç inwestycje
kanalizacyjne w ca∏ej gminie. Na
to wieloletnie zadanie przezna-
czonych b´dzie 62 603 285 z∏.

– Kiedy od kilku lat przyglà-
dam si´ pracy Urz´du Miasta
i Gminy w Glinojecku, przeko-
nuj´ si´ o du˝ej fachowoÊci pra-
cowników na urz´dniczych sta-
nowiskach i ich du˝ej ˝yczliwo-
Êci wobec petentów.

– Kadra w Urz´dzie Miasta
i Gminy dobierana jest zgodnie
z ustawà o pracownikach samo-
rzàdowych. Przyjmowani sà do
pracy w pierwszej kolejnoÊci pra-
cownicy z wy˝szym wykszta∏ce-
niem, a ci którzy go nie majà, sà
obligowani do ukoƒczenia stu-
diów. Stawiamy na pracowników,
którzy dysponujà odpowiednimi
cechami osobowoÊciowymi, taki-
mi jak bezkonfliktowoÊç, ˝yczli-
woÊç, s∏owem na takich, którzy
w ka˝dej sytuacji gotowi sà nieÊç
pomoc odwiedzajàcym gmin´
obywatelom.

Wywiad z Waldemarem Godlewskim burmistrzem Miasta i Gminy Glinojeck

MIASTO PRZYJAZNE OBYWATELOM

Fot. Cezary Rzemieniewski

dokoƒczenie na str. 3
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– A jak wspó∏pracuje si´ bur-
mistrzowi z radnymi Miasta
i Gminy?

– Wspó∏praca uk∏ada si´ do-
brze. Warto podkreÊliç, ˝e radni
starajà si´ rozwiàzywaç proble-
my, podczas sesji Rady Miejskiej
i w komisjach problemowych,
dyskutujàc merytorycznie. Nie
ma u nas – zawsze przeszkadza-
jàcych w pracy – starç o pod∏o˝u
czysto politycznym.

– Przeje˝d˝ajàcy przez Gli-
nojeck drogà P∏ock – Ciecha-
nów zwracajà uwag´ na wyjàt-
kowo estetyczny wyglàd miasta,
na pi´kne zieleƒce.

– Ta trasa to nasza wizytów-
ka. ZadbaliÊmy o to, by miejskie
tereny zielone projektowali naj-
lepsi specjaliÊci w tej dziedzinie.
Niedawno pi´kne nowe zieleƒce
urzàdzone zosta∏y w rejonie ulic
P∏ockiej i Parkowej, w osiedlu
bloków komunalnych przy uli-
cach Polnej i Po∏udniowej oraz
przy ul. Broniewskiego.

– Wiele interesujàcego dzieje
si´ w glinojeckiej kulturze. Co
by Pan Burmistrz wymieni∏ jako
najcenniejsze dokonania?

– Mamy dobrze dzia∏ajàcy
Miejsko–Gminny OÊrodek Kultu-
ry, na którego plus nale˝y zapi-
saç zw∏aszcza prac´ z dzieçmi
i m∏odzie˝à w sekcjach: wokal-
nej, muzycznej, plastycznej, ta-
necznej, a tak˝e organizowanie
przeglàdów piosenki „Cecyliada”
czy „Rechot”. Nie ma w Glinojec-
ku kina, ale w domu kultury mo˝-
na oglàdaç ciekawe filmy w ra-
mach sekcji „Po˝eracze filmów”.
Wiele atrakcji przynoszà miesz-
kaƒcom coroczne „Dni Glinojec-
ka”. Nasze miasto ch´tnie wita
u siebie wielkie ogólnopolskie lub
mi´dzynarodowe imprezy. Od lat
wspó∏organizujemy Mi´dzynaro-
dowy Festiwal Folklorystyczny
„Kupalnocka”, w ubieg∏ym roku
wielkim sukcesem zakoƒczy∏ si´
Mi´dzynarodowy Festiwal Pio-
senki i Kultury Romów (impreza
odbywaç si´ b´dzie równie˝ w
najbli˝szych latach). 

– Gmina Glinojeck ciekawie
po∏o˝ona wÊród lasów, nad
pi´knà Wkrà, ma znakomite wa-
runki do rozwoju agroturystyki.

– I b´dziemy w najbli˝szej
przysz∏oÊci k∏aÊç nacisk na t´
dziedzin´. Tu wspomn´ tylko

o jednej bardzo ciekawej inicjaty-
wie. Planujemy wspólnie z Paƒ-
stwowà Wy˝szà Szko∏à Zawodo-
wà z Ciechanowa zagospodaro-
waç teren resztówki podworskiej
w Malu˝ynie nad Wkrà i stworzyç
tu baz´ dla studentów, z której
mogliby te˝ korzystaç mieszkaƒ-
cy tej miejscowoÊci i okolic.

– Wiemy, ˝e stawiacie te˝ na
sport.

– Sukcesy sportowe uczniów
szkól z Glinojecka i OÊcis∏owa
znane sà w powiecie. No i... klub
„Kryszta∏”. Niema∏à satysfakcj´
budziç musi fakt, ˝e pi∏karze
„Kryszta∏u” osiàgajà ostatnio lep-
sze wyniki ni˝ MKS z powiatowe-
go Ciechanowa. I tu równie˝ mo-
˝emy poszczyciç si´ sportowymi
imprezami o randze ogólnopol-
skiej i mi´dzynarodowej. Rozgry-
wane sà u nas spotkania Mi´dzy-
narodowego Turnieju Pi∏karskie-
go „Syrenki”, ogólnopolskie za-
wody w podnoszeniu ci´˝arów,
ogólnopolski bieg d∏ugodystan-
sowy „O Puchar Burmistrza”. To
wszystko mo˝liwe jest dzi´ki te-
mu, ˝e miasto dysponuje bardzo
dobrymi obiektami sportowymi:
stadionem, halà sportowà, wielo-

funkcyjnym boiskiem ze sztucz-
nà trawà.

– Czy burmistrz takiej jed-
nostki administracyjnej, jak
Miasto i Gmina Glinojeck, ma
czas na w∏asne hobby? O ile
wiem, nale˝y Pan do ko∏a myÊli-
wych.

– Zgadza si´. Od 12 lat nale-
˝´ do Wojskowego Ko∏a ¸owiec-
kiego nr 305 z Warszawy. Jako
ciekawostk´ podam, ˝e co roku
z okazji dnia patrona myÊliwych,
Êw. Huberta, organizowane sà
w Malu˝ynie uroczyste spotkania
myÊliwskie, poprzedzone mszà
Êw. w miejscowym zabytkowym
koÊciele, a zakoƒczone polowa-
niem i myÊliwskà ucztà.

– Czego by Pan Burmistrz
˝yczy∏ swojemu miastu i gminie,
oraz tutejszym obywatelom,
w najbli˝szych latach?

– Dalszego pr´˝nego rozwo-
ju, nowych inwestycji, które przy-
niosà jednoczeÊnie nowe miej-
sca pracy. Rozwoju agroturysty-
ki. A przede wszystkim, jeszcze
lepszych warunków ˝ycia
wszystkim mieszkaƒcom.

Rozmawia∏ Tadeusz Woicki

Najwi´ksze nak∏ady na oÊwiat´ i pomoc spo∏ecznà

Bud˝et Miasta i Gminy
na 2009 rok

Podczas XX sesji Rady Miejskiej w Glinojecku, 23 grudnia 2008 r.,
radni uchwalili bud˝et na 2009 r.

Zaplanowano, ˝e dochody miasta i gminy wyniosà 20 199 319 z∏,
a wydatki 23 092 238 z∏. Planowany deficyt, wynoszàcy 2 892 919
z∏, zostanie pokryty zaciàgni´tymi po˝yczkami.

Tradycyjnie ju˝, najwi´ksze nak∏ady przewidziano w bud˝ecie na
oÊwiat´ i wychowanie – 8 230 893 z∏ oraz na pomoc spo∏ecznà –
4 036 500 z∏. Na gospodark´ komunalnà i ochron´ Êrodowiska prze-
znaczono 3 800 229 z∏, z tego 3 433 729 z∏ na gospodark´ Êcieko-
wà i ochron´ wód. Na budow´ i utrzymanie dróg wydanych ma byç
1 700 000 z∏, w tym 1 400 000 z∏ przeznaczonych b´dzie na drogi
gminne, a 300 000 z∏ na dofinansowanie, modernizowanych we
wspó∏pracy ze starostwem, dróg powiatowych.

JeÊli chodzi o wieloletnie programy inwestycyjne, w 2009 r. planu-
je si´ wydanie 3 433 729 z∏ na budow´ kanalizacji sanitarnej podci-
Ênieniowej – m.in. w rejonie wsi: Garwarz Nowy, Wólka Garwarska
i Zalesie (w ubieg∏ym roku zakoƒczono prace kanalizacyjne w rejonie
wsi Garwarz Stary). W nast´pnym terminie kanalizacj´ otrzymajà
m.in. miejscowoÊci: Kondrajec Szlachecki i Paƒski, Luszewo, Dreglin,
˚eleênia, Kowalewko, Lipiny, Âródborze, Rumoka. Ca∏oÊç tej wielolet-
niej inwestycji kosztowaç ma 62 603 285 z∏, poniesiono ju˝ nak∏ady
w wysokoÊci 6 078 616 z∏.

Modernizowane b´dà drogi: Rumoka – Brody M∏ockie, Dreglin –
Glinojeck – Kondrajec Paƒski, Dukt – Huta – Budy Rumockie, Ogono-
wo – Âwierki, drogi na terenie wsi P∏aciszewo i Âródborze. Kontynu-
owana b´dzie przebudowa ulicy Zielona Âcie˝ka w Glinojecku, prze-
prowadzone zostanie ˝wirowanie drogi w Kondrajcu Szlacheckim.
Wymienione inwestycje zostanà zrealizowane po otrzymaniu przez
gmin´ Êrodków unijnych.

Prace modernizacyjne prowadzone b´dà w szkole w Woli M∏ockiej
oraz w stra˝nicach OSP w Malu˝ynie, Woli M∏ockiej, OÊcis∏owie. Pla-
nuje si´ oÊwietlenie ulicy w Kondrajcu Paƒskim.

T.W.

Zgodnie z zapowiedzià drukujemy za∏àcznik do uchwa∏y Rady
Miejskiej w Glinojecku z 27 listopada 2008 r. w sprawie taryf zaopa-
trzenia w wod´ i odprowadzania Êcieków:

Za∏àcznik do uchwa∏y Nr. XIX/131/08
TARYFY dla zbiorowego zaopatrzenia w wod´ i zbiorowe-

go odprowadzenia Êcieków dla Miasta i Gminy Glinojeck

na okres od 01.01.2009 do 31.12.2009 r.

Niniejsze taryfy stanowià zestawienie cen i stawek op∏at za zaopatrzenie
w wod´ i zbiorowe odprowadzanie Êcieków obowiàzujàce na terenie Miasta
i Gminy Glinojeck na okres od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.

Opracowane zosta∏y na podstawie ustawy z dnia 7.06.2001 r. o zbioro-
wym zaopatrzeniu w wod´ i zbiorowym odprowadzeniu Êcieków (Dz. U. Nr 72
poz. 747) oraz przepisami Rozporzàdzenia Ministra Budownictwa z dnia
28.06.2006 r.

w sprawie okreÊlenia taryf, wzoru wniosku o zbiorowe odprowadzanie
Êcieków. Taryfowe ceny i stawki op∏at dotyczà wszystkich odbiorców us∏ug wo-
dociàgowo–kanalizacyjnych, wed∏ug dotychczasowego podzia∏u odbiorców,
Êwiadczonych przez Zak∏ad Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Glinojecku.

Rodzaje i wysokoÊç cen i stawek op∏at.
A. Taryfa za pobrana wod´ dostarczona urzàdzeniami wodociàgowymi:
1. Dla gospodarstw domowych 2,46 z∏ netto za 1 m3 wody + podatek VAT 7%
2. Dla pozosta∏ych odbiorców 3,15 z∏ netto za 1 m3 wody + podatek VAT 7%
3. Sta∏a op∏ata abonamentowa 1,00 z∏ netto + podatek VAT 22% za jeden wo-

domierz na miesiàc

B. Taryfa za odprowadzone Êcieki do urzàdzeƒ kanalizacyjnych:
1. Dla gospodarstw domowych 3,81 z∏ netto za 1 m3 wody + podatek VAT 7%
2. Dla pozosta∏ych odbiorców 6,00 z∏ netto za 1 m3 wody + podatek VAT 7%

C. Taryfa za Êcieki dostarczone beczkowozem do oczyszczalni Êcieków:
1. Dla gospodarstw domowych 2,90 z∏ netto za 1 m3 wody + podatek VAT 7%
2. Dla pozosta∏ych odbiorców 4,25 z∏ netto za 1 m3 wody + podatek VAT 7%

Wyciàgni´cie Êcieków z szamba do beczkowozu i transport (zestawu cià-
gnik – beczkowóz) do oczyszczalni stanowi odr´bnà us∏ug´, nie obj´tà niniej-
szà taryfà.
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Od 1 stycznia Glinojeck ma w∏asnà karetk´ sanitarnà. Czy wszyscy mieszkaƒcy mias-
ta sà zadowoleni z jej us∏ug? - o tym w nast´pnym numerze ”WieÊci Glinojecka”.

Wiele zmian
w oÊrodkach zdrowia

W ciàgu minionych 4 miesi´cy nowy dyrektor SPZZOZ
zdo∏a∏ ju˝ dokonaç szereg zmian i usprawnieƒ w samym
oÊrodku zdrowia w Glinojecku, ma te˝ wiele planów na
najbli˝szy okres.

Najwa˝niejszym bodaj zadaniem by∏a na poczàtku renegocjacja
kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na 2009 rok. Efektem
nowego kontraktu jest przede wszystkim wzmocnienie kadrowe pla-
cówki. Grozi∏o oÊrodkowi zamkni´cie poradni rehabilitacyjnej, bardzo
wa˝nej przecie˝ dla miejscowych pacjentów. Uda∏o si´ temu zapobiec
dzi´ki zatrudnieniu (nieetatowo) specjalisty rehabilitacji medycznej.
Natomiast zatrudnienie drugiego magistra rehabilitacji pozwoli∏o na
przed∏u˝enie godzin otwarcia poradni; czynna jest teraz w godzinach
8.00 – 18.00. Uda∏o si´ dyrektorowi równie˝ wzmocniç pion piel´gniar-
ski: zatrudni∏ dodatkowo jednà piel´gniark´ na ca∏y etat i dwie na pó∏
etatu. Kwalifikacje nie wszystkich pracujàcych w oÊrodku piel´gniarek
spe∏nia∏y wymogi NFZ. Pi´ç z nich skierowano wiec na kursy, m.in.
z zakresu medycyny szkolnej. OÊrodek poszukuje jeszcze jednego le-
karza pierwszego kontaktu. NowoÊcià sà sobotnie dy˝ury piel´gniarek
w oÊrodku w godzinach 8.00 – 10.00.

Obecnie oÊrodek zdrowia w Glinojecku zatrudnia 4 lekarzy podsta-
wowej opieki medycznej, w tym jednego pediatr´ (3 z nich zatrudnio-
nych jest na etatach, jeden na godziny), ponadto dwóch ginekologów,
ortoped´, laryngologa, reumatologa, rehabilitanta medycznego.

Placówka wzbogaci∏a si´ ostatnio o nowy sprz´t rehabilitacyjny:
bie˝ni´, laser, zestaw do çwiczeƒ ruchowych – zakup wspó∏finanso-
wany zosta∏ przez Paƒstwowy Fundusz d/s Rehabilitacji Osób Niepe∏-
nosprawnych. W planie jest zakup urzàdzenia do krioterapii, czyli le-
czenia zimnem.

Podczas pierwszego po rozpocz´ciu pracy w Glinojecku wystàpie-
nia na sesji Rady Miejskiej dyrektor Leszek Szczàchor informowa∏, ˝e
oprócz koniecznoÊci pewnych wzmocnieƒ kadrowych, istnieje pilna
potrzeba prac remontowych w budynku oÊrodka. Trzeba mianowicie
wymieniç wszystkie nieszczelne okna oraz stare, ma∏o wydajne grzej-
niki. Dosz∏o do tego, ˝e podczas obecnej zimy pomieszczenia
w oÊrodku musia∏y byç dogrzewane elektrycznie. Jest te˝ koniecznoÊç
wymiany windy. W przypadku remontu wi´ksze prace sfinansowane
majà byç z bud˝etu gminy.

Samodzielny Publiczny Zespó∏ Zak∏adów Opieki Zdrowotnej w Gli-
nojecku, to obok oÊrodka zdrowia w samym Glinojecku równie˝ oÊrod-
ki w OÊcis∏owie i Woli M∏ockiej. Pod ich opiekà jest ∏àcznie 8600 pa-
cjentów. – Wa˝nà rzeczà, która musi byç rozstrzygni´ta w najbli˝szym
czasie jest przysz∏oÊç oÊrodka zdrowia w Woli M∏ockiej, który obs∏ugu-
je ok. 900 pacjentów – mówi dyrektor. Kontrola Sanepidu w listopadzie
ubieg∏ego roku wykaza∏a, ˝e nie spe∏nia on obowiàzujàcych standar-
dów. Niezb´dne sà szeroko zakrojone prace remontowe i adaptacyj-
ne. Nale˝a∏oby rozwa˝yç, czy zamiast wydawaç pieniàdze na przebu-
dow´ starego budynku, nie by∏oby ekonomiczniej wynajàç na miejsco-
wy oÊrodek inny, nowszy budynek lub nawet wybudowaç od podstaw
nowy obiekt. Na przystosowanie do obowiàzujàcych wymogów oÊrod-
ka zdrowia w Woli M∏ockiej wyznaczony zosta∏ czas do poczàtków
2012 r.

Tadeusz Woicki

Od 1 listopada 2008 r. nowym
dyrektorem Samodzielnego Publicz-
nego Zespo∏u Zak∏adów Opieki
Zdrowotnej w Glinojecku jest lekarz
Leszek Szczàchor.

Ma 45 lat. W 1986r. ukoƒczy∏ stu-
dia na wydziale biologii na Uniwer-
sytecie Warszawskim, a w 1992r.
studia medyczne na wydziale lekar-
skim Akademii Medycznej w War-
szawie. Pracowa∏ w Wojewódzkim
Szpitalu Zespolonym w Ciechano-
wie, w Pogotowiu Ratunkowym
w Ciechanowie, w OÊrodku Zdrowia w Czernicach Borowych,
a ostatnio w Niepublicznym Zespole Opieki zdrowotnej „Rodzina”
w Ciechanowie. Mieszka w Ciechanowie.

W projekcie uczestniczy 540–osobowa grupa m∏odzie˝y z 5 szkó∏ znaj-
dujàcych si´ na terenie Gminy Glinojeck: Szko∏y Podstawowej w Woli M∏oc-
kiej, Szko∏y Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Glinojecku, Zespo∏u Szkó∏
Ogólnokszta∏càcych w OÊcis∏owie, Gimnazjum im. Marka Kotaƒskiego w Gli-
nojecku, Liceum Ogólnokszta∏càcego im. W∏adys∏awa Reymonta w Glinojec-
ku.

Wsparcie udzielane jest uczniom napotykajàcym trudnoÊci w nauce,
z zaleg∏oÊciami edukacyjnymi – w formie zaj´ç wyrównawczych oraz
uczniom zdolnym, zainteresowanym pog∏´bianiem swojej wiedzy i rozwojem
zainteresowaƒ – w formie zaj´ç rozwijajàcych z przedmiotów matematyczno
–przyrodniczych, zaj´ç komputerowych, a tak˝e j´zyków obcych. SpoÊród
uczniów zakwalifikowanych do udzia∏u w projekcie zosta∏o utworzonych:
· 21 grup zaj´ç wyrównujàcych w wymiarze 30 h
· 8 grup zaj´ç j´z. angielskiego w wymiarze 60 h

· 5  grup  zaj´ç  informatyki  w wymiarze  60 h
· 7 grup zaj´ç informatyki (zakoƒczone egzaminem ECDL)

w wymiarze 120 h
· 5 grup zaj´ç j´zyka angielskiego (zakoƒczone egzaminem

TELC) w wymiarze 120 h
· 8 grup zaj´ç rozszerzajàcych z przedmiotów matematyczno –

przyrodniczych w wymiarze 60 h.

Ogólna wartoÊç projektu: 600.577 z∏
w tym wartoÊç dofinansowania: 600.577 z∏

Okres realizacji projektu: od 1.02.2009 r. do 31.12.2009 r.

Udzia∏ w projekcie jest bezp∏atny

Gmina Glinojeck przystàpi∏a do realizacji projektu pn:

“N@uka to lepsza przysz∏oÊç”

Projekt wspó∏finansowany przez Uni´ Europejskà ze Êrodków Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Kapita∏ Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykszta∏cenia i kompetencji w regionach, Dzia∏anie 9.1 Pod-
dzia∏anie 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dost´pie do edukacji oraz zmniejsza-
nie ró˝nic w jakoÊci us∏ug edukacyjnych.
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Rosnà op∏aty
za ciep∏o

Prezes Zak∏adu Gospodarki Komunalnej, Stanis∏aw Zu-
belewicz zaproponowa∏ nowe, wy˝sze op∏aty za ciep∏o do-
starczane z miejskiej kot∏owni do mieszkaƒ w Glinojecku. 

Zaproponowane podwy˝ki majà byç stopniowe. Na poczàtku
stycznia ciep∏o, w stosunku do ceny z grudnia 2008 r., która wynosi-
∏a 51,70 z∏ (∏àcznie z Vat) za 1 Giga Joul, podro˝a∏o o 28 proc. Ko-
lejna podwy˝ka planowana jest w marcu, nast´pne w maju i lip-
cu–wrzeÊniu. Po tej ostatniej wzrost cen w stosunku do grudnia 2008
r. wyniós∏by 59 proc. Indywidualni odbiorcy p∏aciliby wówczas 82,26
z∏ (∏àcznie z Vat) za 1 Giga Joul. – Od wrzeÊnia br. obowiàzywaç ma
nowa taryfa, jaka – dziÊ jeszcze nie wiadomo.

Prezes Spó∏dzielni Mieszkaniowej w Glinojecku, Wies∏awa Dym-
kowska (pe∏niàca t´ funkcj´ od 1 lipca ub. roku) uzna∏a, ˝e zapropo-
nowane przez prezesa Zak∏adu Gospodarki Komunalnej nowe ceny
za ciep∏o sà ra˝àco wysokie. W zwiàzku z tym z∏o˝y∏a do Najwy˝szej
Izby Kontroli skarg´ na burmistrza Miasta i Gminy, jako – jej zdaniem
– nieprawid∏owo sprawujàcego nadzór nad spó∏kà miejskà, jakà jest
ZGK.

Prezes W. Dymkowska twierdzi, ˝e tak wysoka podwy˝ka cen za
ciep∏o jest wynikiem niegospodarnoÊci w ZGK w minionych latach.
Stare, nieekonomiczne kot∏y w miejskiej kot∏owni, nieszczelne ruro-
ciàgi przesy∏ajàce ciep∏o – to wszystko powoduje ogromne koszty je-
go wytwarzania. Prezes stwierdzi∏a, ˝e nie mo˝na pozwoliç, aby lo-
katorzy mieszkaƒ w Glinojecku p∏acili za tego rodzaju niegospodar-
noÊç.

Skarg´ prezes Spó∏dzielni Mieszkaniowej Najwy˝sza Izba Kon-
troli przes∏a∏a do Rady Miejskiej w Glinojecku. Tu trafi∏a ona pod ob-
rady nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej. Broniàc si´ przed zarzutem
o nadmiernej podwy˝ce op∏at za ciep∏o prezes ZGK, S. Zubelewicz
stwierdzi∏, ˝e cena ciep∏a nie by∏a w Glinojecku podwy˝szana od
1999 r. Przekonywa∏, ˝e tegoroczna podwy˝ka nie musia∏aby byç tak
wysoka i tak odczuwalna, gdyby op∏aty za ciep∏o zmieniane by∏y co
roku. Za jednà z przyczyn podwy˝ki uzna∏ te˝ drastyczny wzrost cen
w´gla i energii elektrycznej w ostatnim czasie.

Burmistrz Miasta i Gminy Waldemar Godlewski wyjaÊni∏, ˝e nie
ponosi odpowiedzialnoÊci za tak znacznà podwy˝k´ cen ciep∏a. Ra-
da Miejska nie jest upowa˝niona do zatwierdzania cen ciep∏a dostar-
czanego przez miejskà kot∏owni´. Natomiast samorzàd miejski powi-
nien pomóc Zak∏adowi Gospodarki Komunalnej w modernizacji ko-
t∏owni i rurociàgów ciep∏owniczych. Dlatego te˝ stara si´ o fundusze
unijne na t´ inwestycj´. W wywiadzie udzielonym niedawno na ante-
nie Katolickiego Radia Ciechanów burmistrz stwierdzi∏, ˝e mo˝na
powiedzieç, i˝ ZGK przez ostatnie lata, nie podnoszàc cen ciep∏a,
niejako kredytowa∏ lokatorów bloków mieszkalnych w Glinojecku.

Skargà prezes Spó∏dzielni Mieszkaniowej do NIK zaj´∏a si´ Komi-
sja Rewizyjna Rady Miejskiej. Komisja uzna∏a skarg´ za bezzasad-
nà. Stwierdzi∏a, ˝e burmistrz Miasta i Gminy, który jednoosobowo

pe∏ni wobec miejskiej spó∏ki, jakà jest Zak∏ad Gospodarki Komunal-
nej, funkcj´ zgromadzenia wspólników, w∏aÊciwie wykonuje upraw-
nienia w∏aÊcicielskie wobec ZGK. Komisja rewizyjna zwróci∏a uwag´,
i˝ na znaczny wzrost cen ciep∏a majà te˝ wp∏yw rosnàce szybko ce-
ny w´gla i energii elektrycznej.

Decyzja komisji przedstawiona zosta∏a na kolejnej nadzwyczajnej
sesji Rady Miejskiej Glinojecka, obradujàcej 4 lutego br. Rada Miej-
ska, po rozpatrzeniu wyjaÊnienia z∏o˝onego przez prezesa zarzàdu
Zak∏adu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Glinojecku i zapozna-
niu si´ ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w tej sprawie uzna∏a
skarg´ za bezzasadnà. W uzasadnieniu do swojej uchwa∏y w tej
sprawie Rada Miejska uzna∏a m.in., ˝e: „Obowiàzujàce przepisy pra-
wa nie przewidujà kompetencji i zadaƒ regulacyjnych zarówno dla
rady gminy (miasta), jak i wójta (burmistrza) w odniesieniu do usta-
lania przez firmy ciep∏ownicze cen za ciep∏o. A zatem, ze wzgl´dów
formalno–prawnych, nie mo˝na odnieÊç zarzutów w stosunku do
burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck w zakresie ustalenia przez Za-
k∏ad Gospodarki Komunalnej w Glinojecku taryfy cieplnej na sezon
grzewczy 2008/2009.”

Rada upowa˝ni∏a przewodniczàcego Rady Miejskiej, Grzegorza
Sikorskiego do przes∏ania odpisu uchwa∏y Rady Miejskiej do Wy-
dzia∏u Skarg i Wniosków Najwy˝szej Izby Kontroli w Warszawie.

Prezes Spó∏dzielni Mieszkaniowej, W. Dymkowska nie jest usatys-
fakcjonowana decyzjà Rady Miejskiej o bezzasadnoÊci jej skargi i za-
powiedzia∏a, ˝e wysokimi podwy˝kami cen ciep∏a w Glinojecku zamie-
rza zainteresowaç Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Tadeusz Woicki

Na zaproszenie burmistrza Miasta i Gminy odby∏o si´ w Glinojec-
ku spotkanie specjalistów z Paƒstwowej Wy˝szej Szko∏y Zawodowej
w Ciechanowie, z udzia∏em dziekana Wydzia∏u In˝ynierii, dra Leona
Wyszyƒskiego, poÊwi´cone opracowaniu koncepcji rozbudowy i mo-
dernizacji systemu ogrzewania budynków w Glinojecku. Opracowa-
nie ma te˝ rozstrzygnàç: czy miejska kot∏ownia powinna byç opala-
na w´glem, czy gazem. W III kwartale br. zostanie z∏o˝ony wniosek
o dofinansowanie modernizacji kot∏owni ze Êrodków unijnych.

Elektrownia wodna powstanie w Glinojecku
Projektowana jest do odtworzenia budowla pi´trzàca wraz z si∏ownià wodnà, usytuowana w Glinojecku na rzece Wkrze, pomi´dzy ulica-

mi Fabrycznà i Nadrzecznà. Inwestorem przedsi´wzi´cia jest mieszkaniec naszej gminy.
Budowl´ pi´trzàcà zaplanowano w km. 84+ 100 biegu rzeki, oko∏o 70 metrów powy˝ej zniszczonych urzàdzeƒ m∏yna wodnego w Glino-

jecku.
Na rzece Wkrze w niedalekiej przesz∏oÊci, istnia∏o 17 budowli hydrotechnicznych pi´trzàcych wod´ dla nap´dzania si∏owni wodnych m∏y-

nów, tartaków i elektrowni wodnych. Budowle te powodowa∏y korzystne spowolnienie odp∏ywu wody w rzece, retencj´ korytowà oraz pod-
trzymywa∏y zwierciad∏o wody gruntowej.

W ramach planowanej inwestycji przewiduje si´ modernizacj´ koryta rzeki Wkry na odcinku oko∏o 600 m wraz z odtworzeniem budowli
pi´trzàcej jazu, korygujàcej spadek dna i spowalniajàcej odp∏yw oraz budow´ si∏owni wodnej, tzw. Ma∏ej Elektrowni Wodnej, przep∏awki dla
ryb i przeciàgarki dla kajaków.

Budowa Ma∏ej Elektrowni Wodnej ma na celu produkcj´ „czystej energii”.
Aktualnie prowadzone jest post´powanie w sprawie oceny oddzia∏ywania przedsi´wzi´cia na Êrodowisko.
Równie˝ w Kondrajcu Szlacheckim, w miejscu starego m∏yna przewiduje si´ podobnà inwestycj´.

Kot∏ownia w Glinojecku
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„Skoro nie mo˝emy zatrzymaç czasu, pozwólmy
minionym chwilom powróciç we wspomnieniach”

Edward Piàtkowski uro-
dzi∏ si´ w Glinojecku 8 li-
stopada 1919 r. w rodzinie
Wac∏awa i Marii Piàtkow-
skich. Ojciec Edwarda by∏
kowalem, prowadzi∏ nie-
wielki warsztat kowalski
na Zawodzie, po∏o˝ony
tu˝ nad rzekà Wkrà.
Âwiadczy∏ wszelkie us∏ugi
kowalskie miejscowym
i z sàsiednich wsi rolni-
kom. Podkuwa∏ konie,
wspó∏pracowa∏ ze stelma-
chem z Zawody, Bieƒkow-
skim, wyrabia∏ dziesiàtki
ró˝nych przedmiotów nie-
zb´dnych wówczas w go-
spodarstwach ch∏opskich.
Kuênia Piàtkowskich
funkcjonowa∏a jeszcze kil-
ka lat po wojnie, po czym
zosta∏a zlikwidowana, a jej
w∏aÊciciel zatrudni∏ si´

w cukrowni „ Izabelin ”. W rodzinie Piàtkowskich by∏ jeszcze m∏odszy
brat Edwarda, Tadeusz, który zmar∏ w czasie okupacji niemieckiej.

Edward w wieku 7 lat rozpoczyna nauk´ w 7–klasowej szkole po-
wszechnej w Glinojecku. Nale˝y do grona wyró˝niajàcych si´
uczniów, bardzo aktywny na lekcjach i zaj´ciach pozalekcyjnych,
w pracowniach szkolnych, koƒczy nauk´ w szkole w 1934 r. Jeszcze
jako uczeƒ powszechniaka oraz niepe∏noletni m´˝czyzna bardzo
cz´sto pomaga ojcu w kuêni, zdobywa umiej´tnoÊci tego zawodu,
zbiera pierwsze doÊwiadczenia, ale nie ma jeszcze sprecyzowanej
drogi ˝yciowej. W okresie nauki szkolnej i po jej zakoƒczeniu kolegu-
je si´ i przyjaêni m.in. z Czes∏awem Majewskim, Wac∏awem Wudar-
skim, Romanem Nawrockim, Jerzym Stachowskim, Rajmundem Ja-
siƒskim. Wszyscy razem tworzà nieroz∏àcznà paczk´ bliskich sobie
kolegów, spotykajà si´ najcz´Êciej w ogrodzie u rodziców Romka
Nawrockiego nad rzekà Wkrà, snujà plany na przysz∏oÊç i doros∏e
˝ycie. Wolny czas wykorzystujà jeszcze przede wszystkim na swe
m∏odzieƒcze rozrywki. Niebawem prawie wszyscy wezmà udzia∏
w wojnie obronnej Polski w 1939 roku.

Edward Piàtkowski wychowa∏ si´ w patriotycznym, polskim domu,
w którym wszystko co polskie by∏o nadzwyczajne i Êwi´te, w którym
panowa∏ kult polskich bohaterów i tradycji narodowej, tym bardziej ˝e
jego rodzicom przysz∏o ˝yç pod zaborem rosyjskim i w Polsce, która
dopiero po 123 latach zniewolenia odzyska∏a niepodleg∏oÊç w 1918 r.
jego stryj Roman Piàtkowski jako ochotnik wstàpi∏ do Legionów Pol-
skich Józefa Pi∏sudskiego, s∏u˝y∏ w nich w latach 1919–22, bi∏ si´
z bolszewikami w 1920 roku. Zmobilizowany w sierpniu 1939 roku
uczestniczy∏ w wojnie obronnej Polski. Równie˝ drugi brat ojca
Edwarda, Stanis∏aw Piàtkowski s∏u˝y∏ w Legionach Polskich jako
ochotnik, przeszed∏ z nimi ˝o∏nierski bojowy szlak. Po zakoƒczeniu
s∏u˝by wojskowej wyemigrowa∏ do Francji.

Ju˝ w okresie nauki szkolnej w ÊwiadomoÊci Edwarda krystalizu-
jà si´ m∏odzieƒcze marzenia i zadania, które b´dà mu towarzyszyç
w niedalekiej przysz∏oÊci i zaowocujà podj´ciem bardzo wa˝kich de-
cyzji ˝yciowych. Trzeba pami´taç, ˝e koniec lat trzydziestych XX
wieku to okres bardzo trudnych doÊwiadczeƒ i wyzwaƒ dla Polski,
stojàcej wobec groêby nowej wojny i utraty niepodleg∏oÊci, a jedno-
czeÊnie bardzo wa˝ny okres w ˝yciu m∏odzie˝y polskiej. Poprzez
liczne rozmowy z rodzicami, z przyjació∏mi, a przede wszystkim
z Romanem Nawrockim, postanawia jako ochotnik wstàpiç do szko∏y
lotniczej. Jak wiadomo Roman tez jako ochotnik w 1937 roku wstàpi∏
do Marynarki Wojennej i s∏u˝y∏ na niszczycielu „Wicher ”. (Jego syl-
wetk´ przedstawiliÊmy w „WieÊciach Glinojecka” z IX.-X.2007r.)
Edward Piàtkowski w 1935 roku rozpoczà∏ nauk´ w Szkole Podofi-
cerów Lotnictwa dla Ma∏oletnich w Bydgoszczy, którà ukoƒczy∏ w ro-
ku 1938. Po otrzymaniu dyplomu mechanika lotniczego zosta∏ skie-
rowany przez szko∏´ do 1 Pu∏ku Lotniczego w Warszawie, z przy-
dzia∏em do 112 Eskadry MyÊliwskiej. Wraz ze swojà jednostkà bra∏
czynny udzia∏ w Kampanii WrzeÊniowej 1939 r. 18 wrzeÊnia zosta∏
ewakuowany do Rumunii przez przejÊcie graniczne w Âniatyniu. Po
kl´sce wrzeÊniowej z Rumunii przedosta∏ si´ najpierw do Francji

Ostatni bojowy lot sier˝anta
Edwarda Piàtkowskiego

W 1993 roku ods∏oni´to nad brytyjskim brzegiem kana∏u La
Manche pomnik Bitwy o Wielkà Brytani´, upami´tniajàcy dywi-
zjony bioràce w niej udzia∏. Anglicy nazwali polskich pilotów my-
Êliwców walczàcych nad wyspami „ The Few ” (niewielu) za
s∏ynnym powiedzeniem premiera brytyjskiego Wilsona Chur-
chilla, który w dniach wojny mówi∏ o Polakach: „niewielu, którzy
zrobili tak wiele ” dla Anglii. Udzia∏ polskich pilotów w bitwie
o Wielkà Brytani´ zawa˝y∏, jak ˝aden inny wysi∏ek polskiego
˝o∏nierza, na losach II wojny Êwiatowej. NieobecnoÊç Polaków
na brytyjskim niebie prawdopodobnie spowodowa∏aby inwazj´
Niemców na Wyspy i inny przebieg wojny. Oprócz dywizjonów
302 i majàcego najwi´cej zestrzeleƒ niemieckich samolotów
dywizjonu 303, z brytyjskich lotnisk startowa∏o w latach wojny
jeszcze 13 innych polskich dywizjonów myÊliwskich i bombo-
wych, których piloci walczyli z Niemcami, podczas gdy innych
cudzoziemskich by∏o ∏àcznie 16. Polacy zestrzelili 745 samolo-
tów na pewno i 175 prawdopodobnie. Do tego 190 latajàcych
bomb V–1, zrzucili 13206 ton bomb, zniszczyli ponad tysiàc
czo∏gów i innych pojazdów. Os∏awiony dywizjon 303 mia∏ trzy-
krotnie wi´cej stràceƒ ni˝ przeci´tnie dywizjon RAF. Dywizjon
ten by∏ jednostkà elitarnà, jego piloci mieli doÊwiadczenie
w walkach nad Polskà i Francjà. Polacy zap∏acili za to Êmiercià
blisko 2000 ludzi.

Po rozwiàzaniu w 1946 r. polskich dywizjonów, cz´Êç lotni-
ków powróci∏a do Polski, m.in. pod wp∏ywem nieprzyjaznych
zachowaƒ Anglików. Lotnicy i tak mieli wi´cej szcz´Êcia od in-
nych polskich ˝o∏nierzy. Ich wk∏ad w bitwie o Wielkà Brytani´
trudniej by∏o zapomnieç ni˝ udzia∏ Polaków pod Arnhem, Mon-
te Cassino czy Tobrukiem.

Edward Piàtkowski, lotnik 138 dywizjonu RAF
do Zadaƒ Specjalnych

Wpis Edwarda Piàtkowskiego do pami´tnika Krystyny Nawrockiej - rok 1937
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(jakiÊ czas przebywa∏ u stryja Stanis∏awa Piàtkowskie-
go), gdzie kontynuowa∏ walk´ z Niemcami, a nast´p-
nie po jej upadku w 1940 r. do Wielkiej Brytanii. Tu po
wst´pnym przeszkoleniu zosta∏ skierowany do 305
Dywizjonu Bombowego, w którym odbywa∏ loty bojo-
we jako mechanik pok∏adowy. Pierwsze dwa dywizjo-
ny bombowe utworzono z ˝o∏nierzy, którzy dotarli do
Anglii na prze∏omie 1939 i 1940 r. Pierwszy 300 Dywi-
zjon Ziemi Mazowieckiej utworzono w Bramcote 1 lip-
ca 1940 roku, zaÊ drugi 301 Dywizjon Ziemi Pomor-
skiej 26 lipca. Pierwszy bojowy lot odby∏ si´ 14 sierp-
nia 1940 roku: wystartowa∏y 32 samoloty z obydwóch
dywizjonów, by w porcie Bolougne zbombardowaç
niemieckie przygotowania do inwazji na Angli´. Przez
nast´pne tygodnie powtarzano te naloty niemal co
noc, atakujàc porty w Bolougne, Calais, Ostendzie
i Dunkierce, rafineri´ w Antwerpii.

20 stycznia 1943 r. Edward Piàtkowski roz-
poczà∏ kurs na in˝ynierów lotnictwa, a po jego
ukoƒczeniu 25 marca zosta∏ wys∏any na spe-
cjalne szkolenie dla in˝ynierów lotnictwa w za-
kresie artylerii lotniczej, gdzie zdoby∏ m.in.
umiej´tnoÊci strzelca pok∏adowego. Po odby-
ciu wielu lotów bojowych Edward w stopniu
sier˝anta, jako mechanik pok∏adowy 17 kwiet-
nia 1943 r. zosta∏ wcielony do polskiej Eskadry
C wchodzàcej w sk∏ad 138 Dywizjonu RAF do
Zadaƒ Specjalnych w Tempsford, wyposa˝onej
w czterosilnikowe bombowce Halifax. Jej za-
daniem by∏o przerzucanie zaopatrzenia
i agentów na tereny okupowanej Europy,
w tym równie˝ do Polski. Tymczasem 4 listo-
pada 1943 roku polska Eskadra C zosta∏a
przemianowana na niezale˝nà1586 Eskadr´
do Zadaƒ Specjalnych i do∏àczona do 334
skrzyd∏a do Zadaƒ Specjalnych RAF. Edward
Piàtkowski odby∏ wiele bojowych lotów z Eska-
drà C na cele strategiczne nad
terytorium Francji, Niemiec, oku-
powanej Europy. Tylko do koƒca
1940 r. polskie dywizjony bombo-
we zrzuci∏y 62 tony bomb na ró˝-
ne bardzo wa˝ne cele strategicz-
ne nieprzyjaciela, jak dotychczas
bez wi´kszych w∏asnych strat. Za
wzorowà s∏u˝b´ w polskich dywi-
zjonach Edward Piàtkowski zo-
sta∏ odznaczony Medalem Lotni-
czym.

12 maja 1943 r. na H.P Halifax
nr DT626 lecàcego z lotniska
w Tempsford odby∏ lot bojowy
nad Niemcami z zadaniem spe-
cjalnym. W drodze powrotnej po
wykonaniu zadania, samolot
prawdopodobnie zosta∏ zestrze-
lony przez artyleri´ przeciwlotni-
czà nieprzyjaciela i runà∏ do mo-
rza u wybrze˝y Holandii. Zgin´∏a
ca∏a za∏oga Halifaxa: kapitan Jan
Polnik, pporucznik Jerzy Henryk
Polkowski, st. sier˝ant Bronis∏aw
Wojno, mechanik pok∏adowy
sier˝ant Edward Piàtkowski,
sier˝. Jerzy Kurzak, sier˝. Piotr
Bednarski i sier˝. Karol Germa-
siƒski. Po katastrofie nie odnale-
ziono cia∏ jedynie trzech cz∏on-

ków za∏ogi samolotu: ppor. J.
H. Polkowskiego, sier˝. J. Ku-
rzaka i sier˝. E. Piàtkowskiego.

Edward Piàtkowski zginà∏
Êmiercià ˝o∏nierza–lotnika za-
ledwie w 24 roku swego ˝ycia,
wykonujàc bojowe specjalne
zadanie – jako jedyny polski
lotnik urodzony w Glinojecku,
walczàcy do koƒca z Niemca-
mi. Byç mo˝e w ostatnich
chwilach m∏odego ˝ycia jego
myÊli bieg∏y do rodziców, do
osady nad Wkrà, w której si´
urodzi∏, wychowa∏ i sp´dzi∏
m∏odzieƒcze lata.

Rodzice Wac∏aw i Maria
Piàtkowscy nie doczekali si´
powrotu do domu z wojennej
zawieruchy syna Edwarda.
Jeszcze jakiÊ czas po wojnie

Rok 1940. Po kl´sce Francji. E. Piàtkowski (stoi czwarty od lewej) wÊród ˝o∏nierzy.

Rok 1936. Edward Piàtkowski jako uczeƒ Szko∏y Lotniczej
w Bydgoszczy.

∏udzili si´, ˝e mo˝e ich syn ˝yje
gdzieÊ z dala od ojczystej ziemi
i czeka na dogodny moment, by
powróciç do rodziny. Jednak
przekazane rodzicom przez ko-
legów lotników zdj´cia, listy i in-
ne pamiàtki rozwia∏y wszelkie
nadzieje. Ich syn walczàc
o wspólnà spraw´ i wolnoÊç zgi-
nà∏ na obcej ziemi, nie majàc
nawet oznaczonego miejsca
wiecznego spoczynku.

Zapami´ta∏em po wojnie roz-
mow´ matki Edwarda z mojà
matkà. Pani Maria mówi∏a: ty
w swoim nieszcz´Êciu mo˝esz
si´ pocieszyç; chocia˝ twój mà˝
zosta∏ zamordowany przez
Niemców, masz jego grób na
miejscowym cmentarzu, mo-

˝esz go odwiedziç, pomodliç
si´. Mój syn te˝ zginà∏ za Pol-
sk´, ale nie wiem nawet gdzie
spoczywa, nie mam jego grobu,
nad którym mog∏abym si´ po-
chyliç i pop∏akaç, pomodliç si´
i zapaliç mu Êwieczk´. Widz´
i pami´tam jà do dziÊ, jak ubra-
na w kolorze ˝a∏oby przemierza-
∏a ulice Glinojecka, zatrzymywa-
∏a si´, by porozmawiaç ze znajo-
mymi, sàsiadami i przyjació∏ka-
mi, których wiele mia∏a na ulicy
Wojska Polskiego, gdzie miesz-
ka∏a po wojnie. Nigdy nie pogo-
dzi∏a si´ z utratà ukochanego
syna. Swój ˝al smutek i ˝a∏ob´,
jak przysta∏o na matk´, nosi∏a
w sercu do koƒca swych dni.

Henryk Bogus∏awski

Stryj Edwarda, leginista Stanis∏aw Piàtkowski
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W mieÊcie i gminie zebrano ponad 10 tys. z∏

Rekordowy plon Wielkiej Orkiestry
Wielka Orkiestra Âwiàtecznej Pomocy Jerzego Owsiaka, jak co roku, zagra∏a równie˝

w Glinojecku i w ca∏ej gminie. Sztab orkiestry utworzony zosta∏ przy Miejsko–Gminnym
OÊrodku Kultury, a na jego czele stanà∏ szef placówki, Wojciech Bruêdziƒski. Sztab powo∏a∏
30 wolontariuszy z ca∏ej gminy, którzy zbierali pieniàdze do skarbonek, a nast´pnie skrupu-
latnie liczyli to, co zebrano.

W tym roku gromadzono pieniàdze na wczesne wykrywanie nowotworów u dzieci. Zbiór-
ka pieni´dzy, oraz inne akcje majàce na celu uzyskanie jak najwi´kszej kwoty, prowadzone
by∏y w ka˝dej szkole na terenie gminy.

G∏ównym dniem zbiórki i zarazem dniem XVII Fina∏u WOÂP by∏a niedziela, 11 stycznia.
O godzinie 17.00 w sali widowiskowej M–GOK rozpoczà∏ si´ koncert, w którym wzi´li udzia∏
uczestnicy sekcji tanecznych i wokalnych dzia∏ajàcych przy M–GOK oraz zaproszone zespo-
∏y rockowe: Lemon Grass i Blood Stream. JednoczeÊnie prowadzone by∏y licytacje orkiestro-
wych gad˝etów oraz loteria fantowa, na której mo˝na by∏o wygraç... anio∏ki, wykonane w∏a-
snor´cznie przez dzieci i m∏odzie˝. Prowadzone by∏y równie˝ aukcje internetowe na portalu
Allegro.

Ta pi´kna akcja w tym roku w mieÊcie i w gminie Glinojeck zakoƒczy∏a si´ du˝ym sukce-
sem. ̧ àcznie uda∏o si´ zebraç pokaênà kwot´ – 10.829 z∏ i 38 groszy. Dla porównania – ubie-
g∏oroczny plon, to ponad 6 tys., z∏, a dwa lata temu znacznie ponad 5 tys. z∏. Pomimo kryzy-
su gospodarczego wyraênie widaç tendencj´ zwy˝kowà.
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Zg∏oÊ si´ jeÊli masz problem

Punkt terapeutyczny
Alkoholizm nie jest tylko chorobà pojedynczego cz∏owieka – konsekwencje jej

rozwijania si´ ponosi zarówno osoba uzale˝niona, jak i jej bliscy. Nie leczony alko-
holizm prowadzi do tragedii osobistych i rodzinnych. Warto zapobiegaç rozwojowi
tej choroby, warto daç sobie i innym szans´ na normalne ˝ycie.

Rozejrzyjmy si´ wokó∏ siebie, zobaczmy, jak to jest u nas w domu i zadajmy so-
bie pytania:

Czy jestem dobrym ojcem, matkà?
Czy w moim domu czuj´ si´ bezpiecznie, czy mog´ rozmawiaç o swoich pro-

blemach?
Czy ktoÊ w mojej rodzinie ma problem z alkoholem?
Czy mój sposób u˝ywania alkoholu jest êród∏em konfliktów z bliskimi?
JeÊli wymienione tematy w jakiÊ sposób nurtujà ci´ – zg∏oÊ si´ do nas. Od

7 stycznia br. w OÊrodku Zdrowia w Glinojecku funkcjonuje Punkt Profilaktyki i Po-
mocy Terapeutycznej. Pomoc znajdzie tu ka˝da osoba, która ma trudnoÊci w samo-
dzielnym rozwiàzywaniu swoich ˝yciowych problemów, zarówno tych zwiàzanych
z uzale˝nieniem, przemocà, jak i np. dotyczàcych radzenia sobie z emocjami, stre-
sem itp.

Profesjonalne porady Êwiadczà pedagodzy – terapeuci: mgr Agnieszka Ga∏àz-
ka–Wróblewska i mgr Leszek Wróblewski.

Zmar∏ Józef Makowski
19 stycznia 2009 r. zmar∏ Józef

Makowski z Glinojecka.
Urodzi∏ si´ w 1923 r. w Rybitwach. Przed II

wojnà Êwiatowà mieszka∏ z rodzicami na Kre-
sach Wschodnich. Tam chodzi∏ do szko∏y, po-
zna∏ kilka j´zyków, budowa∏ wtedy lini´ kolejo-
wà pod Pskowem. W 1944 r. dosta∏ si´ do woj-
ska gen. Berlinga, w 1947 r. przeszed∏ do ˝ycia
cywilnego. Dwukrotnie by∏ prezesem Gminnej
Spó∏dzielni Samopomoc Ch∏opska” w Woli
M∏ockiej, tak˝e po przeniesieniu jej do Glinojec-
ka. Przez kilka lat pe∏ni∏ funkcj´ sekretarza
w Gminie Glinojeck. W1973 zosta∏ pierwszym
naczelnikiem Gminy Glinojeck. W 1981 r. prze-
szed∏ na emerytur´. By∏ prezesem organizacji
kombatanckich. Wolny czas poÊwi´ca∏ swoim
licznym zainteresowaniom, zwlaszcza arty-
stycznym. Podczas uroczystoÊci zwiàzanych z 10-leciem otrzymania praw miej-
skich przez nasze miasto otrzyma∏ tytu∏ Honorowego Obywatela Glinojecka.

Gra˝yna Oszczyk – Nowy Garwarz

Nasza wieÊ sk∏ada si´ z 10 gospo-
darstw, które zamieszkuje 116 osób. Wi´k-
szoÊç sà to rodziny wielopokoleniowe,
utrzymujàce si´ z pracy na roli. Jednak
m∏ode pokolenie kszta∏ci si´ i ucieka ze Êro-
dowiska wiejskiego do miast, a te˝ i za gra-
nic´, w poszukiwaniu pracy.

Mimo niezadowalajàcej sytuacji ekono-
miczno–demograficznej staramy si´ aby
˝ycie w naszej miejscowoÊci stawa∏o si´
coraz wygodniejsze. Mamy doprowadzonà
wod´ bie˝àcà, a obecnie prowadzone sà
prace nad kanalizacjà wsi.

Niestety, w naszej wsi nie ma sklepu, problem ten cz´Êciowo zosta∏
rozwiàzany przez sklep objazdowy, a po wi´ksze zakupy wyje˝d˝amy
do Glinojecka. Jest jeszcze wiele do zrobienia. Nale˝a∏oby np. zadaszyç
szkolne przystanki autobusowe. G∏ówna ulica wjazdowa do wsi zakoƒ-
czona jest ostrym rozwidleniem i widocznoÊç zza zakr´tu jest bardzo
ograniczona. Mo˝na by poprawiç bezpieczeƒstwo montujàc lustro oraz
tablic´ odblaskowà na koƒcu drogi. Po zakoƒczeniu prac inwestycyj-
nych b´dziemy dà˝yç do ogólnej poprawy drogi we wsi, ∏àcznie z oÊwie-
tleniem. Mieszkaƒcy sygnalizujà potrzeb´ dojazdu do wsi autobusu PKS
w kierunku Ciechanowa, g∏ównie w godzinach rannych i popo∏udnio-
wych.

Tadeusz Grzymkowski – Ogonowo

W naszej wsi mamy ok. 50 domostw,
ale tylko pi´ç gospodarstw prowadzi wi´k-
szà hodowl´: czterech gospodarzy zajmuje
si´ hodowlà byd∏a mlecznego, jeden ho-
dowlà trzody. Po mleko z tych gospodarstw
przyje˝d˝a samochód Bacomy. We wsi zli-
kwidowana zosta∏a zlewnia mleka, wi´c ci
rolnicy, którzy mieli mniejsze stada, polikwi-
dowali je, zostawiajàc sobie po jednej krów-
ce na w∏asne potrzeby. Mamy wielu emery-
tów, inni doje˝d˝ajà do pracy w Ciechano-
wie albo nawet w Warszawie.

Mamy s∏abe drogi, obecnie trudno po
nich przejechaç, ale w∏àczona zosta∏a do planu na ten rok budowa dro-
gi Ogonowo – Âwierki. przyda∏oby si´ jeszcze poprawiç nawierzchni´
drogi od Âwierków do szosy prowadzàcej do P∏aciszewa. Nie mamy we
wsi sklepu, po zakupy jeêdzimy do Strzeszewa, Luszewa lub Dziekta-
rzewa.

Nie ma w naszej miejscowoÊci ˝adnego klubu dla m∏odzie˝y, ale te˝
i m∏odych jest u nas niewielu.

Wojciech Boniewski – Âródborze

W naszej miejscowoÊci sytuacja jest po-
dobna, jest tu ok. 60 domostw, ale w wi´k-
szoÊç ˝yjà tu renciÊci i emeryci, a m∏odsi
w wi´kszoÊci pracujà poza miejscem za-
mieszkania. Mamy we wsi wodociàg, telefo-
ny, prawie wszystkie drogi wyasfaltowane
lub przynajmniej o nawierzchni ˝wirowej,
czekamy na kanalizacj´. Mamy sklep z pod-
stawowymi artyku∏ami, ale po wi´ksze za-
kupy jeêdzimy do Glinojecka. Jest remiza
stra˝acka, odbudowana ponad 20 lat temu,
jednak m∏odzie˝ nie jest zainteresowana,
˝eby urzàdzaç w niej jakieÊ imprezy.

Âródborze to mocno rozciàgni´ta wioska, na d∏ugoÊci kilku kilome-
trów, ludzie majà dziÊ jednak samochody, wi´c specjalnie ten fakt nie
jest dla nas problemem. Choç przyznaj´, ˝e do autobusu PKS z jednej
cz´Êci wioski jest ok. kilometra, a z drugiej prawie 3 km. Dzieci sà dowo-
˝one do szko∏y w Glinojecku szkolnym autobusem, niektóre te˝ doje˝-
d˝ajà do szkó∏ w OÊcis∏owie.

Sà w naszym rejonie fermy drobiu, ale miejsc pracy w ten sposób
dla nas nie przyby∏o; pracujà w tych fermach g∏ównie ludzie spoza
wioski.

Koniec k∏opotów
Co zrobiç z zu˝ytym sprz´tem

elektrycznym i elektronicznym?
Od 1 marca 2009 br w Glinojecku przy ul. P∏ockiej 15 czynny jest punkt zbiera-

nia zu˝ytego sprz´tu elektrycznego i elektronicznego.
Firma „WERMET” posiada zezwolenie wydane przez Starost´ Ciechanowskie-

go na zbieranie i transport ni˝ej opisanych odpadów.
Zu˝yty sprz´t elektryczny i elektroniczny pochodzàcy z gospodarstw do-

mowych przyjmowany jest nieodp∏atnie.

Zbierany b´dzie ni˝ej wymieniony sprz´t:
– zu˝yte urzàdzenia zawierajàce freony: lady ch∏odnicze, zamra˝arki, lodów-

ki, klimatyzatory, i inne urzàdzenia ch∏odnicze.
– zu˝yte urzàdzenia zawierajàce niebezpieczne elementy: telewizory, moni-

tory komputerowe, wszelkie urzàdzenia zawierajàce kineskopy, urzàdzenia zawie-
rajàce rt´ç, zasilacze awaryjne UPSy, urzàdzenia zawierajàce niebezpieczne bate-
rie lub akumulatory i inne urzàdzenia zawierajàce niebezpieczne elementy,

– odpady typu; Êwietlówki liniowe, wy∏adowcze lampy sodowe i rt´ciowe, lam-
py UV, Êwietlówki z solarium.

– sprz´t komputerowy: komputery, klawiatury, myszki komputerowe laptopy,
drukarki, plotery, skanery, zasilacze, koncentratory, modemy, huby i inne urzàdze-
nia komputerowe i poryforyjne,

– sprz´t biurowy: telefony, faxy, telefaksy, dalekopisy, telefony komórkowe,
maszyny do pisania, kserokopiarki, niszczarki dokumentów, kalkulatory, kasy fiskal-
ne, rzutniki, centrale telefoniczne,

– sprz´t domowy: radioodbiorniki, radioodtwarzacze, magnetofony, magneto-
widy, anteny satelitarne i telewizyjne, tunery satelitarne, kamery wideo, walkman, di-
scman, dyktafon, pralki, suszarki, odkurzacze, ˝elazka, lokówki, lampy, ˝yrandole,
maszyny do szycia, grzejniki elektryczne, kuchenki gazowe, kuchenki elektryczne,

Mówià so∏tysi

dokoƒczenie na str. 10
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kuchenki mikrofalowe, elektryczne grile, opiekacze, czajniki elektryczne, eks-
presy do kawy i herbaty, sokowirówki, miksery, krajalnice, tostery, inne ku-
chenne, frytkownice, gofrownice, poch∏aniacze.

– elektronarz´dzia: wiertarki, wkr´tarki, wycinarki, pilarki, inne specjali-
styczne narz´dzia.

– sprz´t przemys∏owy: kamery przemys∏owe, systemy monitorujàce,
systemy nadawcze, systemy przeciwpo˝arowe, radiostacje, CD radia któtko-
falówki, systemy radiow´z∏owe, megafony, sprz´t teletransmisyjny, szafy kro-
sownice, szafy sterownicze, rozdzielnice energetyczne, tablice rozdzielcze,
d∏awiki, izolatory, transformatory, przekaêniki, radary, czytniki kart magnetycz-
nych, bankomaty, zegary elektryczne i elektroniczne, wentylatory, nagrzewni-
ce, inne urzàdzenia elektryczne nie zawierajàce elementów niebezpiecznych.

– niebezpieczne elementy lub ich cz´Êci sk∏adowe usuni´te z zu˝y-

tych urzàdzeƒ: lampy oscyloskopowe, kineskopy z monitorów i telewizorów,
inne cz´Êci i podzespo∏y elektryczne zawierajàce elementy niebezpieczne,
cartridge, tonery i pojemniki na tusze zawierajàce substancje niebezpieczne.

– przewody i kable, wtyczki i prze∏àczniki, p∏ytki elektryczne, ró˝nego ro-
dzaju cz´Êci i podzespo∏y elektryczne i elektroniczne, cartridgo, tonery, i po-
jemniki na tusze nie zawierajàce substancji niebezpiecznych.

– zu˝yte urzàdzenia zawierajàce PCB,
– zu˝yte urzàdzenia zawierajàce wolny azbest,
– urzàdzenia zawierajàce freony,
– odpadowy toner drukarski zawierajàcy substancje niebezpieczne
– szk∏o odpadowe w postaci ma∏ych czàsteczek i proszku szklanego za-

wierajàce metale ci´˝kie,
– baterie i akumulatory.
Zabronione jest wyrzucanie wymienionych przedmiotow do pojemni-

ków na odpady komunalne.
Opracowa∏a E. Przyby∏owska

Co zrobiç z zu˝ytym sprz´tem
elektrycznym i elektronicznym?

dokoƒczenie ze str. 9

Przedstawiamy wyró˝niajàcych
si´ uczniów

Piotr Kaêmierczak
Jest uczniem III klasy (maturalnej) Liceum Ogólnokszta∏càcego

w Glinojecku. W bie˝àcym roku szkolnym znalaz∏ si´ w gronie najlep-
szych uczniów powiatu ciechanowskiego, którzy otrzymali stypendium

Prezesa Rady Ministrów.
Aby otrzymaç takie wyró˝-

nienie, uczeƒ musi osiàgaç
bardzo dobre wyniki w nauce
i zachowaniu (Êrednia ocen
na Êwiadectwie musi wynosiç
co najmniej 4,75). Piotr osià-
gnà∏ Êrednià 4,85. Najbardziej
interesuje si´ biologià i che-
mià. Chcia∏by zdawaç na stu-
dia medyczne, ale... woli na
razie o tym nie mówiç, ˝eby
nie zapeszyç. Nie startowa∏
dotychczas w olimpiadach
przedmiotowych, myÊli
o udziale w tym roku w olim-
piadzie ekologicznej. W I i II
klasie liceum by∏ najpierw za-

st´pcà, a nast´pnie przewodniczàcym samorzàdu klasowego.
Pytany o to, jakie ma zainteresowania poza szko∏à, odpowiada ˝e

lubi czytaç ksià˝ki, zw∏aszcza np. krymina∏y. Na ogó∏ jednak nie mo˝e
sobie na to pozwoliç z powodu braku czasu. Lubi te˝ spacery i wypra-
wy do lasu na grzyby.

Tegoroczni abiturienci Liceum Ogólnokszta∏càcego im. W∏adys∏awa Stanis∏awa Reymonta w Glinojecku: Banasiak Marcin, Bieƒkowska Ewe-
lina, Dàbrowska Olga, Fàderski S∏awomir, Gawinek Magdalena, Gutkowski Marcin, Jasiƒska Paulina, Kaêmierczak Piotr, K∏odarska Katarzy-
na, K∏oskowski Mateusz, Kowalska Monika, Kultys Dawid, Osiƒski Piotr, Pajewska Olga, Rychliƒska Natalia, Tetkowska Justyna, Tomczak
Anna, Wi´ckowska Katarzyna, Woêniak Agnieszka.Wychowawca mgr Dorota Narulska. (Fot. Cezary Rzemieniewski)

Studniówka 2009



25 stycznia

w miejskiej hali sportowej odby∏ si´ Halowy Turniej Pi∏ki
No˝nej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck.
W zmaganiach wzi´∏o udzia∏ 11 dru˝yn klubowych: Wkra ˚u-
romin, Âwit Staroêreby, Unia I∏ów, Jutrzenka Unieck, Wieczf-
nianka Wieczfnia, Opia Opinogóra, Iskra Krasne, Sona Nowe
Miasto, Gladiator S∏oszewo, ˚bik Nasielsk i gospodarz –
Kryszta∏ Glinojeck. Rozgrywki toczy∏y si´ w trzech grupach.
Zwyci´zcy poszczególnych grup, jak równie˝ dru˝yny z dru-
gich miejsc, zagra∏y mecze pó∏fina∏owe.

Wyniki pó∏fina∏ów: Kryszta∏ Glinojeck – Opia Opinogóra
3:2, Wieczfnianka – Sona Nowe Miasto 0:1, ˚bik Nasielsk –
Wkra ˚uromin 4:0.

Zwyci´zcy pó∏fina∏ów rozegrali mecze fina∏owe: Kryszta∏
Glinojeck – Sona Nowe Miasto 6:2, Sona Nowe Miasto – ˚bik
Nasielsk 1:5, Kryszta∏ Glinojeck – ˚bik Nasielsk 5:1.

Najlepsi w klasyfikacji koƒcowej okazali si´ gospodarze,
zawodnicy Kryszta∏u Glinojeck, drugie miejsce zajà∏ – ˚bik
Nasielsk, trzecie Sona Nowe Miasto.

W klasyfikacji indywidualnej zwyci´˝yli równie˝ pi∏karze
z Glinojecka. Najlepszym strzelcem, z 11 trafieniami, okaza∏
si´ Grzegorz Pi´tka, a najlepszym bramkarzem ¸ukasz Kier-
ski. Tradycyjnie nagrody wr´czy∏ burmistrz Miasta i Gminy,
Waldemar Godlewski.
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Zwyci´ska dru˝yna z P∏aciszewa Zdobywcy drugiego miejsca – zespó∏ OSP Glinojeck

S p o r t       S p o r t       S p o r t       S p o r t        S p o r t       S p o r t       S p o r t       S p o r t       S p o r t       S p o r t       S p o r t 

Turnieje pi∏karskie o Puchar Burmistrza
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Podzi´kowanie
Pragniemy podzi´kowaç wszystkim mieszkaƒcom Kondrajca Paƒ-

skiego, burmistrzowi Miasta i Gminy Glinojeck, naszym parafianom,
w∏aÊcicielom Hotelu LeÊnego, przyjacio∏om i rodzinie, w szczególnoÊci
Mirkowi oraz wszystkim, których nie sposób wymieniç – za pomoc
okazanà w trudnych chwilach po sp∏oni´ciu naszego domu oraz za na-
dziej´ na normalne ˝ycie.

Rodzina Zió∏kowskich

Goràce posi∏ki
dla wszystkich uczniów

Dotychczas codzienne obiady w szkolnej sto∏ówce otrzymywali tylko
uczniowie szkó∏ w Glinojecku. Od minionych ferii Êwiàtecznych goràce posi∏ki
wprowadzone zosta∏y w pozosta∏ych szko∏ach w gminie: w OÊcis∏owie, Woli
M∏ockiej i Malu˝ynie. Posi∏ek taki otrzymywaç b´dzie ka˝de dziecko, które wy-
razi na to ochot´. Posi∏ki, przyrzàdzane w sto∏ówce szkolnej w Glinojecku, roz-
wo˝one sà samochodem otrzymanym z Komendy Powiatowej Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej w Ciechanowie. Samochód obs∏ugiwany jest przez kierowc´,
autobusu, który rozwozi dzieci do szkó∏.

Dyrektorzy szkó∏, jak te˝ uczniowie, bardzo zadowoleni sà z tego rozwià-
zania.

Dodajmy, ˝e na utrzymanie sto∏ówek szkolnych w bud˝ecie gminy Glino-
jeck na 2009 r. przewidziano 236 000 z∏.

Goràcy posi∏ek w szkole w OÊcis∏owie

22 lutego 

odby∏ si´ kolejny Turniej Pi∏ki No˝nej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy.
Tym razem do zawodów stan´∏y dru˝yny z naszej gminy: P∏aciszewo, Kondra-
jec Paƒski, Szyjki, Zalesie, Sulerzy˝, OÊcis∏owo, Cukrownia, Urzàd Miasta
i Gminy Glinojeck, OSP Glinojeck, Plebania Glinojeck, Gimnazjum Glinojeck,
LO Glinojeck.

DwanaÊcie zespo∏ów podzielonych zosta∏o na cztery grupy. Oto wyniki:
Sulerzy˝ – UMiG 1:0, Zalesie – LO Glinojeck 2:1, Gimnazjum – Plebania 0:3,
Szyjki – Kondrajec Paƒski 1:1, Sulerzy˝ – OÊcis∏owo 2:5, Zalesie – OSP Gli-
nojeck 0:2, Gimnazjum – P∏aciszewo 1:2, Kondrajec Paƒski – Cukrownia 0:2,
UMiG – OÊcis∏owo 1:4, LO Glinojeck – OSP Glinojeck 2:0, Plebania – P∏aci-
szewo 1:0, Szyjki – Cukrownia 0:3.

Zwyci´zcy poszczególnych grup, jak równie˝ dru˝yny, które zaj´∏y drugie
miejsca awansowa∏y do çwierçfina∏ów. Oto wyniki: OÊcis∏owo – OSP Glinojeck
1:3, LO Glinojeck – Sulerzy˝ 2:2 (0:2), Plebania Glinojeck – Kondrajec Paƒski
2:2 (3:1), Cukrownia – P∏aciszewo 1:1 (2:3). Nast´pnie cztery dru˝yny roze-
gra∏y pó∏fina∏y: OSP Glinojeck – Sulerzy˝ 3:0, P∏aciszewo – Plebania 1:1 (2:1).

W meczu o trzecie miejsce zmierzy∏y si´ dru˝yny Sulerzy˝a i Plebanii,
zwyci´˝y∏a dru˝yna Plebanii 5:0. W finale zagra∏y dru˝yny OSP Glinojeck
i P∏aciszewo, zwyci´˝y∏a dru˝yna z P∏aciszewa 2:1 po rzutach karnych. Pu-
chary wr´czy∏ burmistrz Miasta i Gminy, Waldemar Godlewski. Oprócz pucha-
rów ka˝da dru˝yna otrzyma∏a pi∏k´ i pamiàtkowy dyplom, a pierwsze cztery
zespo∏y dodatkowo komplety strojów pi∏karskich.
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Przygotowania do wielkiego Balu Ksi´˝niczek, który zaplanowany
zosta∏ na 6 lutego w Miejsko–Gminnym Przedszkolu w Glinojecku, roz-
pocz´liÊmy od projektowa go, by na bal przyodziaç coÊ niebanalnego”.
Pomys∏y przedszkolaków na stroje balowe by∏y doprawdy wspania∏e.
Od projektów i pomys∏ów przeszliÊmy do czynów. Stroje wyglàda∏y
przeÊlicznie.

Jednak Bal Ksi´˝niczek to nie tylko szaty. MusieliÊmy ozdobiç
królewskie komnaty. Pomagali nam w tym, jak zawsze, niezawodni
rodzice i pracownicy Miejsko–Gminnego OÊrodka Kultury, którym
szczególnie za pomoc dzi´kujemy. Sala balowa, ozdobiona portretami
postaci z filmów Walta Disneya wyglàda∏a przeÊlicznie.

I wreszcie nadszed∏ dzieƒ balu. GoÊci powita∏a pani dyrektor
Joanna Frankowska. Przy dêwi´kach fanfar na sal´ balowà wkroczyli
król   i królowa balu. UroczyÊcie powitali dzieci w pi´knych strojach,
rodziców, panià dyrektor, „która do nas przyby∏a i pi´knym
uÊmiechem  nas obdarzy∏a” oraz „panie, które si´ postara∏y
i w pi´kne szaty si´ przyodzia∏y”.

Bal rozpoczà∏ si´ polonezem. Taniec poprowadzi∏a para kró-
lewska. Ale nie tylko polonez w wykonaniu przedszkolaków
zachwyci∏ wszystkich goÊci. Dzieci zaprezentowa∏y swoje
umiej´tnoÊci w walcu, makarenie, lambadzie, zorbie i kazaczoku.
By∏y te˝ zabawne konkursy, w których dzieci mia∏y okazj´
wykazaç si´ znajomoÊcià baÊni Disneya.

Na balu przedszkolaków ka˝dy pi´knie bawi∏ si´
i plàsa∏. Bawili si´ „duzi i mali zgromadzeni w balowej
sali”. Na zakoƒczenie para królewska
po˝egna∏a si´ z goÊçmi „tanecznym
krokiem, ˝yczàc wszystkim
szcz´Êcia z Nowym Rokiem”.
(Tekst przygotowany przez 
personel przedszkola)


