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Zdarzenie całkiem
niewiarygodne

Tak brzmi podtytuł wystawionej przez Teatr Amatorski kome-

dii Mikołaja Gogola pt. „Ożenek”, którą w marcu widzowie

Glinojecka i okolic miel i możliwość obejrzenia w Miejsko-

Gminnym Ośrodku Kultury. Była to dla lokalnych aktorów

szósta inscenizacja po m. in. znanej wszystkim „Opowieści

wigil i jnej” i komediodramacie - „Mąż zmarł, ale już mu le-

piej”. Spektakl obejrzało łącznie około tysiąca widzów.

Czytaj więcej na str. 10

Pożegnań czas
24 kwietnia w Liceum Ogól-
nokształcącym im. Włady-
sława Stanisława Reymonta
w Glinojecku odbyło się uro-
czyste zakończenie roku
szkolnego tegorocznych ma-
turzystów. Podczas pożegna-
nia nie zabrakło zapro-
szonych gości, m.in. zastęp-
cy burmistrza naszego mia-
sta, Przemysława Iwańskiego,
księży: Adama Staniszew-
skiego i Adama Gnypa oraz
wielu innych, związanych z li-
ceum, szkolnictwem i Samo-
rządem osobistości.

Więcej na str. 5

PRAWDY NIE MOŻNA ROZSTRZELAĆ

Tymi słowami uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ościsłowie podsumowali
przedstawiony przez nich program artystyczny, poprzedzający mszę świętą w intencji pomor-
dowanych przez hitlerowców przedstawiciel i intel igencji i duchowieństwa oraz chorych, star-
szych i niepełnosprawnych osób z obecnego powiatu ciechanowskiego. Pełen historycznych
odniesień, patriotyczny spektakl w sposób szczególny podkreśl ił wymiar rozgrywającej się
w lesie 75 lat temu tragedii.

Czytaj więcej na str. 3

Najlepszy
samorządowiec
W dniach 4-5 maja br. w Kra-
kowie odbędzie się Europej-
ski Kongres Samorządów,
podczas którego nastąpi uro-
czyste wręczenie dyplomów
dla najlepszych samorządow-
ców w zorganizowanym przez
Redakcję „Rzeczypospolitej”
i   Instytut Studiów Wschodnich
konkursie „Samorządowy li-
der 25-lecia”. W kategorii:
„Gminy miejskie i miejsko-
wiejskie” laurem zwycięstwa
uhonorowany został Burmi-
strz Miasta i Gminy Glinojeck
– Waldemar Godlewski.

Więcej na str. 2

Wspomnienie o Piotrze Stasiaku
2 kwietnia br. w wieku 61 lat
odszedł Piotr Stasiak - dyre-
ktor Szkoły Podstawowej
im.   Marii Konopnickiej w Glino-
jecku. Zasłużonego dla spo-
łeczności mieszkańca gminy
żegnali najbliżsi, przedstawi-
ciele Kuratorium Oświaty,
władze samorządowe z  bur-
mistrzem Waldemarem Go-
dlewskim na czele, dyre-
ktorzy i nauczyciele wszyst-
kich glinojeckich szkół wraz
z  licznie przybyłymi wycho-
wankami i ich rodzicami oraz
delegacja z Zespołu Szkół
Ogólnokształcących im. Żoł-
nierzy AK w Ościsłowie.

Więcej na str. 2

Rozbudowa
pod

warunkami
Decyzja środowiskowa wyda-
na przez burmistrza Walde-
mara Godlewskiego w spra-
wie przebudowy 20 kurników
i  zwiększeniu obsady brojle-
rów w pozostałych 20 budyn-
kach inwentarskich w obrębie
istniejącej fermy drobiu
w  Kondrajcu Pańskim za-
twierdziła ich rozbudowę, jed-
nak po spełnieniu przez inwe-
stora pewnych wymogów.

Więcej na str. 5

Modernizacje
w służbie
zdrowia

W tym roku SPZZOZ przygo-
tował dla swoich pacjentów
szereg zmian, mających po-
prawić zarówno funkcjonal-
ność placówki, jak i jakość
obsługi pacjentów oraz w  per-
spektywie – rozszerzyć dotych-
czasową ofertę poradni specja-
listycznych. O  ich szczegóły
zapytaliśmy dyrektora SPZZOZ
–Waldemara Jóźwiaka.

Czytaj na str. 4

V Sesja Rady
Miejskiej

27 lutego w Urzędzie Miasta

i  Gminy w Glinojecku odbyła

się kolejna sesja Rady Miej-

skiej. Radni podjęli szereg

uchwał, w tym m.in. dotyczą-

cą utworzenia szkoły zawo-

dowej na bazie liceum ogól-

nokształcącego oraz w  spra-

wie udzielenia pomocy w for-

mie dotacji dla powiatu cie-

chanowskiego na dofinan-

sowanie zadań z zakresu bu-

dowy drogi powiatowej na od-

cinku Sulerzyż – Chotum.

Czytaj na str. 4

Gmina
Glinojeck
nagrodzona

W dniu 27.03.201 5r. w Sie-
miątkowie odbyła się IV Wy-
stawa Wielkanocna tradycyjnie
zorga-nizowana przez Stowa-
rzyszenie Społecznej Samo-
pomocy Lokalna Grupa Dział-
ania w  Ciechanowie.

Więcejna str. 10

Najważniejsza jest
profilaktyka

W dniach 24 - 25 kwietnia
w  Glinojecku w ramach ogól-
nopolskiego programu profi-
laktycznego Fundacji Rona-
lda McDonalda przy współ-
pracy SPZZOZ w Glinojecku
odbyła się akcja „Nie nowo-
tworom u  dzieci”, podczas
której przebadano ponad set-
kę maluchów.

Czytaj na str. 4
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1 2 kwietnia br. w wieku 61 lat odszedł Piotr Sta-
siak - dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Ko-
nopnickiej w Glinojecku. Zasłużonego dla  spo-
łeczności mieszkańca gminy żegnali najbliżsi,
przedstawiciele Kuratorium Oświaty, władze
samorządowe z burmistrzem Waldemarem Go-
dlewskim na czele, dyrektorzy i nauczyciele
wszystkich glinojeckich szkół wraz z  licznie
przybyłymi wychowankami i ich rodzicami oraz
delegacja z Zespołu Szkół Ogólnokształcących
im. Żołnierzy AK w  Ościsłowie.

Nabożeństwo żałobne koncelebrowało pięciu kapła-
nów: obecny proboszcz – ks. Adam Staniszewski,
wikary – Adam Gnyp oraz związani w poprzednich
latach z parafią w Glinojecku księża: Stanisław Ma-
riański, Stanisław Pietkiewicz oraz Marian Matusiak.

Piotr Stasiak ukończył studia w Wyższej Szkole
Pedagogicznej w Olsztynie, był absolwentem Wy-
działu Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu
Wrocławskiego oraz Uniwersytetu Mikołaja Koper-
nika w Toruniu w zakresie regionalnych i szkolnych
strategii rozwoju i zarządzania w edukacji. W glino-
jeckiej podstawówce był zatrudniony od 1 977 roku
jako nauczyciel matematyki i fizyki. Przez ostatnie
24 lata pełnił w niej funkcję dyrektora. Był laure-
atem wielu nagród, m.in. dyrektora szkoły, inspek-
tora oświaty i burmistrza. Z pracy dydaktycznej
z  młodzieżą, pomimo nawału obowiązków, nigdy
nie zrezygnował, planowo prowadząc zajęcia.

Podczas mszy św. wspominali go - jako dyrektora,
współpracownika, a nade wszystko ojca: jego za-
stępca – Ewa Walczak, burmistrz Waldemar Go-
dlewski, ks. Stanisław Mariański oraz córka Kata-
rzyna Szczechowicz. Oni wszyscy postrzegali Pana
Dyrektora jako przede wszystkim życzliwego, wyro-
zumiałego i otwartego na innych, ułożonego czło-
wieka, który poza sumiennie wykonywanymi obo-
wiązkami służbowymi odnajdował czas dla rodziny,
a  także na wypoczynek, zainteresowania i  pasje.

Tak wspomina Piotra Stasiaka jeden z jego współ-
pracowników, dyrektor Gimnazjum im.   Marka Ko-
tańskiego w Glinojecku – Lech Boniewski:

- Zawsze wszystko miał dokładnie zaplanowane.
Nigdy nie odkładał obowiązków na ostatnią chwilę,
nie spóźniał się na spotkania, na lekcje, do pracy,
jak również do domu po jej zakończeniu. Posiadał
rzadką cechę ujawniania swojego zadowolenia
z  małych i dużych sukcesów swoich współpracow-
ników. Ich osiągnięcia cieszyły go tak samo, jak je-
go osobiste. Pamiętam, gdy po kilku latach
współpracy z Piotrem zapytałem go, jak to się sta-
ło, że powołał mnie na swojego zastępcę. Byłem
wówczas młodym, zupełnie nieznanym mu na-
uczycielem małej szkoły w Ościsłowie. Odpowie-
dział mi mniej więcej tak: „Proponowałem
to  stanowisko kilku innym nauczycielom, ale odrzu-
cil i moją propozycję. Przypomniałem sobie wtedy,
że będąc na międzyszkolnym turnieju piłki nożnej,
zaobserwowałem ciebie z grupą chłopców z Ości-
słowa i od razu pomyślałem, że tego nauczyciela
chciałbym mieć w swojej szkole. Zorientowałem się
więc, gdzie mieszkasz i poszedłem złożyć propo-
zycję tobie.” Te słowa bardzo mnie podbudowały
i   mocno zmotywowały do jeszcze lepszej pracy.

W podobnym tonie wypowiada się również jedna
z  wychowanek dyrektora Stasiaka:
- Nigdy nie lubiłam matematyki. Nie rozumiałam
jej, a przez to nauka sprawiała mi wiele pro-
blemów. Nasz wychowawca – pan Stasiak, wie-
dział o moich „ułamkowych” kłopotach. Na  zebra-
niu klasowym obiecał mojej mamie, że będzie
zwracał na mnie większą uwagę. I słowa dotrzy-
mał. Tłumaczył mi kilkukrotnie nawet najprostsze
zadania dotąd, aż pojęłam. Nie wiem skąd brała
się u niego taka cierpl iwość. Nigdy nie podnosił
na  nas głosu, nie osądzał dopóki nie poznał
wszystkich faktów. Był zawsze opanowany i  bardzo
wyrozumiały, chociaż sprawiedliwy i wymagający.

W uroczystości pogrzebowej wzięło udział ponad
tysiąc osób. W placówce, w której przez 38 lat pra-
cował Piotr Stasiak utworzono tablice pamięci.

Małgorzata Żdanowska

Ogłoszenia

Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz
Sikorski przyjmuje interesantów w  każdy
poniedziałek od  1 5.00 do 1 7.00.

Wiceprzewodniczący przyjmują:

Stanisław Zubelewicz - środy od 8.00 do 1 0.00,

Janusz  Przybyszewski  -  piątki  od  1 2.00  do  1 4.00.

Awarie gminnego Internetu prosimy zgłaszać

pod numerem telefonu: 696 702 1 1 3

Od dnia 1 3 kwietnia 201 5 roku

Urząd Miasta i Gminy

w Glinojecku

będzie czynny:
poniedziałek – piątek: 8.00 – 1 6.00.

Zmiana godzin pracy Urzędu.

Najlepszy
samorządowiec

W dniach 4-5 maja  br.

w Krakowie odbędzie

się Europejski Kongres

Samorządów, podczas

którego nastąpi uro-

czyste wręczenie dy-

plomów dla  najlepszych

samorządowców w zor-

ganizowanym przez Redak-

cję „Rzeczypospolitej” i Instytut Studiów Wscho-

dnich konkursie „Samorządowy lider 25-lecia”.

W  kategorii: „Gminy miejskie i miejsko-wiejskie” lau-

rem zwycięstwa uhonorowany został Burmistrz Mia-

sta i  Gminy Glinojeck – Waldemar Godlewski.

Przy przyznawaniu wyróżnień organizatorzy kiero-

wali się piętnastoletnim doświadczeniem „Rzeczy-

pospolitej” w kwestiach typowania wzorcowych

przedstawiciel i samorządów oraz wieloletnimi

rankingami „Lidera Samorządów” Forum Regio-

nów. Kapituła konkursu brała pod uwagę tych,

którzy swoje stanowiska pełnil i przez co najmniej

4 kadencje, a samorządy które miel i pod swoją

opieką wykazały m. in. odpowiednie kryteria przy-

chodów, wydatków, inwestycji oraz absorpcji i wy-

korzystania środków unijnych.

Jest to wielkie wyróżnienie dla gl inojeckiej gminy

i   jej przedstawiciela, zwłaszcza że Europejski

Kongres Samorządów jest obecnie najważniej-

szym spotkaniem władz regionalnych z krajów Eu-

ropy z przedstawicielami administracji publicznej

i   Unii Europejskiej oraz stanowi platformę wymiany

poglądów pomiędzy liderami samorządowymi oraz

reprezentantami administracji państwowej, organi-

zacji pozarządowych i biznesu.

Małgorzata Żdanowska

Burmistrz Miasta i Gminy Gl inojeck

przyjmuje interesantów

w sprawach skarg i wniosków

w każdy poniedziałek

w godzinach od 8.00 do 1 6.00

Wspomnienie o Piotrze
Stasiaku

W dniach 24 - 25 kwietnia w Glinojecku w ramach
ogólnopolskiego programu profilaktycznego Fun-
dacji Ronalda McDonalda przy współpracy
SPZZOZ w Glinojecku odbyła się akcja „Nie no-
wotworom u dzieci”. Była ona skierowana do po-
nad setki rodziców dzieci w wieku od 9 miesięcy
do sześciu lat, które poddawane były badaniom
USG, obejmującym ocenę tarczycy, węzłów chłon-
nych, narządów jamy brzusznej i u chłopców do-
datkowo moszny. W przedsięwzięciu oprócz per-
sonelu medycznego SPZZOZ-u, przedstawiciel i
Fundacji i lekarzy, czynny udział wzięl i miejscowi

wolontariusze, mający za zadanie nawiązanie
pierwszego kontaktu z dziećmi i oswojenie ich  z  no-
wą sytuacją, a także specjalna atrakcja –
zabawny Clown Ronald.

Rozmawiając z rodzicami dowiedziel iśmy się,
jak  ważne dla nich są takie akcje. Podkreślal i oni
przede wszystkim dobrą atmosferę w trakcie ba-
dań, fachowość personelu oraz możliwość spraw-
dzenia stanu zdrowia swoich pociech bez  po-
noszenia dodatkowych kosztów lub czekania
w  bardzo długich kolejkach do specjal istów.

Wielu z  nich życzyłoby sobie jak najwięcej podob-
nych profilaktycznych przedsięwzięć.

Karolina Chołuj

Najważniejsza jest
profilaktyka
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Tymi słowami uczniowie Zespołu
Szkół Ogólnokształcących w Ościsło-
wie podsumowali przedstawiony przez
nich program artystyczny, poprzedza-
jący mszę świętą w intencji pomordo-
wanych przez hitlerowców przed-
stawicieli inteligencji i duchowieństwa
oraz chorych, starszych i niepełno-
sprawnych osób z powiatu ciechanow-
skiego. Pełen historycznych odniesień,
patriotyczny spektakl w sposób szcze-
gólny podkreślił wymiar rozgrywającej
się w lesie 75 lat temu tragedii.

Organizatorami wydarzenia byli: bur-
mistrz Waldemar Godlewski i sołec-
two Ościsłowo na czele z Bożeną
Banasiak – radną, inicjatorką uroczy-
stości, od lat czynnie zaangażowaną
w jej przygotowanie.

- Zebraliśmy się tu, aby oddać hołd
tym wszystkim, którzy tu spoczywają
i   oddali swoje życie, byśmy mogli
żyć, pracować i uczyć się w wolnej
Ojczyźnie. Jesteśmy im winni szcze-
gólną pamięć i ogromny szacunek –
powiedział Waldemar Godlewski.

Mszę koncelebrowali – ks. Janusz
Rumiński, proboszcz parafii w Sule-
rzyżu oraz ks. senior Mieczysław Bia-
łowąż. Za oprawę muzyczną współ-
odpowiedzialna była Orkiestra Dęta
OSP Glinojeck pod batutą kapelmi-
strza Witolda Nowakowskiego.

W liturgii mszy polowej udział wzięli
przedstawiciele władz i samorządu
naszego miasta, parlamentarzyści, re-

prezentacje służb mundurowych i  urzę-
dów, kombatanci, dyrektorzy szkół
oraz instytucji, poczty sztandarowe, mło-
dzież szkolna, mieszkańcy Ościsłowa
i  okolic. Uroczystość zaszczycili swoją
obecnością m.in.: senator RP – Jan
Maria Jackowski, starosta powiatu cie-
chanowskiego – Sławomir Morawski,
kierownik delegatury UW w Ciechano-
wie – Grzegorz Wróblewski, z-ca nad-
leśniczego Nadleśnictwa Ciechanów –
Tomasz Dróżdż, ppłk. Krzysztof
Futyma – szef WKU, z-ca komendanta
powiatowego PSP w Ciechanowie –
Krzysztof Kowalski, prezes Zarządu
Oddziału Związku Kombatantów RP
i  Byłych Więźniów Politycznych –
płk.   Wacław Szewczyk, dziekan Wy-
działu Turystyki Akademii Humani-
stycznej w Pułtusku – dr Zbigniew
Ptasiewicz, były ambasador RP
w  Tajlandii, Portugalii i Brazylii –
Bogusław Zakrzewski.

Uroczystość zakończyło złożenie kwia-
tów i wieńców na grobach pomordo-
wanych oraz zapalenie zniczy. Wartę
przy mogiłach sprawowali harcerze
z  drużyny „ Płomyki Nadziei” pod ko-
mendą druhny Katarzyny Wachnik.

Las Ościsłowski jest jedną z najwięk-
szych nekropolii z lat II wojny świato-
wej na Ziemi Ciechanowskiej. Szacuje
się, że podczas masowych egzekucji
w latach 1 939-1 940 z rąk nazistów
straciło w nim życie około 1 700 osób.

Małgorzata Żdanowska

PRAWDY NIE MOŻNA ROZSTRZELAĆ
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V Sesja Rady Miejskiej
27 lutego w Urzędzie Miasta i Gminy w Glinojecku odbyła się kolejna se-
sja Rady Miejskiej. Radni podjęli szereg uchwał, w tym m.in. dotyczącą
utworzenia szkoły zawodowej na bazie liceum ogólnokształcącego oraz
w sprawie udzielenia pomocy w formie dotacji dla powiatu ciechanow-
skiego na dofinansowanie zadań z zakresu budowy drogi powiatowej
na  odcinku Sulerzyż – Chotum.

Przewodniczący Rady poinformował również, że na mocy uchwały zostanie kon-
tynuowana przebudowa ul. Wojska Polskiego w Glinojecku. W bieżącym roku
ma zostać wybudowany chodnik i wykonana kanalizacja deszczowa, natomiast
w przyszłym położona nawierzchnia asfaltowa. W tym roku sporządzona zo-
stanie także dokumentacja przebudowy drogi w Starym Garwarzu.

Ze względu na zmniejszenie kwoty wydatku na zadanie „Remont i przebudowa
budynków pełniących funkcje społeczno-kulturalne w miejscowościach Sulerzyż,
Wola Młocka i Glinojeck” podjęto uchwałę o zmianach w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Glinojeck. Pomniejszony na ten cel wydatek podyktowany był
przetargiem, w którym kwota była niższa od tej zaplanowanej w  budżecie.

Radni obradowali również w sprawie szczegółowych warunków przyznawania
i   odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłą-
czeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psy-
chicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego
zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania oraz nad przyjęciem Pro-
gramu Wspierania Rodzin w Mieście i Gminie Glinojeck na lata 201 5-201 7.

Uchwalono ponadto wykaz kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyj-
nego do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych oraz innych form
wychowania przedszkolnego, a także określenia dokumentów niezbędnych
do  potwierdzenia tych wymogów.

Podczas obrad zmieniona została uchwała w sprawie przyjęcia na 201 5r.
Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiazywania Problemów Alkoholowych
oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Radni, biorąc pod uwagę argumenty zgromadzonych na posiedzeniu przedsta-

W tym roku SPZZOZ przygotował dla swoich pacjentów szereg zmian,
mających poprawić zarówno funkcjonalność placówki, jak i jakość obsłu-
gi pacjentów oraz w perspektywie – rozszerzyć dotychczasową ofertę
poradni specjalistycznych. O ich szczegóły zapytaliśmy dyrektora
SPZZOZ w Glinojecku – Waldemara Jóźwiaka.

- Jednym z moich priorytetów w celu poprawy jakości i dostępności usług me-
dycznych jest utworzenie dodatkowych poradni specjal istycznych: urologicz-
nej, diabetologicznej oraz  derma-
tologicznej. Od początku roku testuje-
my nowoczesne ultrasonograficzne
aparaty diagnostyczne USG, więc
po  zakończeniu procedury przetargo-
wej, któryś z nich zostanie przez nas
wybrany i   zakupiony. Umożliwi to wy-
konywanie profilaktycznie badań USG
przez specjal istę radiologa pacjentom
na miejscu bez potrzeby wyjazdu
do  Ciechanowa. Posiadanie aparatu
USG w  miejscu świadczenia usług
medycznych, zatrudnienie lekarzy spe-
cjal istów oraz spełnienie warunków
sanitarno-epidemiologicznych, jest rów-
nież jednym z koniecznych kryteriów do spełnienia, aby można było ubiegać
się o  kontrakt po ogłoszeniu przez  NFZ konkursu ofert, na ambulatoryjną
opiekę specjal istyczną w zakresie wymienionych wyżej poradni. Najbl iższy
okres takich konkursów planowany jest w  połowie przyszłego roku, jeżel i NFZ
nie zmieni terminów. W  związku z dużą liczbą pacjentów cierpiących na cho-
roby spowodowane cukrzycą, stworzenie im warunków do fachowych porad i
leczenia w miejscu zamieszkania jest nad wyraz zasadne z naszego punktu
widzenia. To samo odnieść można do porad z zakresu dermatologii i urologii.
Obecnie jestem po  wstępnych rozmowach ze specjal istami z tych dziedzin,
więc po dopełnieniu wszystkich niezbędnych wyżej wymienionych formalno-
ści, możliwe jest, że te poradnie zaczną u nas funkcjonować po ogłoszeniu
i   pozytywnym rozstrzygnięciu konkursu ofert. Chciałbym również, by w ośrod-
ku zdrowia funkcjonowała pielęgniarska opieka długoterminowa nad osoba-

mi leżącymi, którym trzeba np. regularnie zmieniać opatrunki, zwłaszcza że
już mamy w  tym kierunku wykwalifikowany personel. Doposażona została
także poradnia rehabil itacyjna i   gabinet fizjoterapii. Dzięki dotacji z Urzędu
Miasta i Gminy zakupil iśmy urządzenie do wykonywania zabiegu diatermii,
czyl i leczenia wysokim polem magnetycznym, wirówkę do masażu kończyn
górnych, laser przenośny z  przeznaczeniem dla pacjentów rehabil itowanych
w domach oraz nowy cykloergometr do zabiegów poprawiających wzmocnie-
nie mięśni i stawów kończyn dolnych. Planujemy ponadto wprowadzenie
do  oferty SPZZOZU-u masaży. W tym roku rozpocznie się modernizacja wnę-

trza budynku, by stał się on bardziej
funkcjonalny.

Poza planami uruchomienia nowych po-
radni, zainicjowane zostały przez dyrek-
tora placówki tzw. „recepturowe środy”.
Są to dni, w których po uprzednim zare-
jestrowaniu się można przyjść o uzgod-
nionej i dogodnej dla pacjenta godzinie,
by lekarz mógł wypisać receptę. To spo-
re ułatwienie dla osób przyjmujących
określone leki na stałe w dłuższej per-
spektywie czasowej. Należy jednak pa-
miętać, że lekarz przed wypisaniem
recepty rozmawia z  pacjentem i bada

go  w gabinecie, chociażby w celu modyfikacji metod leczenia.

Wszystko wskazuje również na to, że  w  SPZZOZ na stałe zatrudniony zostanie do-
datkowy lekarz medycyny rodzinnej.

- W tej chwil i posiłkujemy się dodatkowymi lekarzami pierwszego kontaktu.
Tak więc każdego dnia w ośrodku w Glinojecku przyjmuje dwóch lekarzy ro-
dzinnych zatrudnionych u nas na stałe oraz jeden z trzech, pracujących
w  placówce w niepełnym wymiarze godzin. W związku z powiększającą się
bazą pacjentów przyjeżdzających do nas nawet z gmin ościennych oraz
w  celu poprawy dostępności lekarza rodzinnego istnieje pilna potrzeba za-
trudnienia na stałe dodatkowego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
Na  ten cel wygospodarowane zostały już odpowiednie środki finansowe i  trwają
poszukiwania chętnego do pracy u nas lekarza – zapewnia Waldemar Jóźwiak.

Małgorzata Żdanowska

Modernizacje w służbie zdrowia

wicieli sołectwa, odroczyli do kolejnej sesji postanowienie o uchyleniu uchwały
w  sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na naj-
bliższym posiedzeniu podejmą oni zapewne decyzję o tym, czy jak dotychczas
pobierać je będą sołtysi, czy mieszkańcy zobowiązani zostaną do uiszczania
tej opłaty w banku. Na obradach głosy w tej sprawie były podzielone.

W wolnych wnioskach poruszony został również temat MKS Kryształ. Radni
zadawali pytania obecnym na posiedzeniu trenerom: Markowi Mikołajewskiemu
i Kamilowi Boniewskiemu. Dotyczyły one składu drużyny, zasad rekrutacji oraz
kłopotów finansowych, z którymi klub zmaga się w ostatnim czasie.

Szerzej   o  „Krysztale” piszemy na stronie 1 1 .
M. Ż.

Tradycyjny wyrób
We wtorek 3 marca br. w Miejsko-
Gminnym Ośrodku Kultury w Glinojec-
ku odbyło się szkolenie pt.„ Produkt
tradycyjny jako element podnoszenia
atrakcyjności turystycznej regionu”.

Jego organizatorem był Urząd Marszał-
kowski Województwa Mazowieckiego w
Warszawie wraz z  naszą placówką.

Przybyłych gości powital i Wojciech
Bruździński i Małgorzata Iwańska
oraz burmistrz Glinojecka Waldemar
Godlewski. Wykład na temat trady-
cyjnych produktów regionalnych wy-
głosił przedstawiciel Urzędu Mar-
szałkowskiego – Krzysztof Zaniewski,
natomiast o produkcji serów i  trady-
cjach z tym związanych opowiedział
Krzysztof Jaworski – serowar z Żu-
ław. Tuż po swoim wystąpieniu wpro-
wadził on uczestników szkolenia
w  tajniki wytwarzania sera pod-
puszczkowego. Szkolenie przeminęło
w miłej i   serdecznej atmosferze.

Źródło M-GOK
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We wtorek 31 marca br. w Urzędzie
Miasta i Gminy odbyło się uroczyste
spotkanie inaugurujące kadencję sołty-
sów 201 5 – 201 8 oraz pożegnanie soł-
tysów kadencji 201 1 - 201 4.

Burmistrz Miasta i Gminy Glinojeck  –
Waldemar Godlewski wraz zastępcą
Przemysławem Iwańskim oraz Prze-
wodniczącym Rady Miejskiej Grzego-
rzem Sikorskim, a także Skarbnik
Gminy Celiną Czerską pożegnali sołty-
sów minionej kadencji i powitali sołty-
sów obecnej kadencji.

Burmistrz Waldemar Godlewski podzię-
kował ustępującym sołtysom za  udaną
kadencję, zaś nowo wybranym pogra-

Nowa kadencja sołtysów

Decyzja środowiskowa wydana przez
burmistrza Waldemara Godlewskie-
go w sprawie przebudowy 20 kurni-
ków i zwiększeniu obsady brojlerów
w pozostałych 20 budynkach inwen-
tarskich w obrębie istniejącej fermy
drobiu w Kondrajcu Pańskim za-
twierdziła ich rozbudowę, jednak
po  spełnieniu przez inwestora pew-
nych, istotnych wymogów.

W chwili obecnej ferma własności
spółki Bartkowski, Koźlakiewicz, Lud-
wiński zajmuje powierzchnię 35 ha
i   składa się z 40 kurników. Jej wła-
ściciele w lipcu 201 4r wystąpil i
do  władz samorządowych z wnio-
skiem o wydanie zgody na jej po-
większenie i modernizację, by stała
się ona jeszcze bardziej dochodowa
i nowocześniejsza.

Wieść o planowanej rozbudowie po-
dzieliła mieszkańców, nie spotkając
się z entuzjastycznym przyjęciem
społeczności, zarówno Kondrajca
Szlacheckiego, jak i wielu okolicznych
miejscowości. Jedni uważali, że  po-
większenie fermy ma swoje dobre
strony, ponieważ stwarza możliwość
pracy oraz współdziała z  glinojeckimi
firmami i rolnikami. Inni stanowczo
protestowali, argumentując swoje po-
stulaty postępującym niszczeniem
drogi, do którego przyczyniły się za-
pewniające fermie transport samo-
chody ciężarowe, a przede wszystkim
odorem wyczuwalnym w powietrzu
nawet w odległości kilku kilometrów
od gospodarstwa.

29 stycznia władze gminy zorganizowa-
ły rozprawę administracyjną, w  której

udział wzięli zarówno urzędnicy
i  mieszkańcy, jak i przedstawiciele fir-
my. W trakcie jej przebiegu zaintereso-
wanym stronom udało się wypracować
konsensus, na podstawie którego bur-
mistrz, posiłkując się opinią Regional-
nej Dyrekcji Ochrony Środowiska
w  Warszawie i Powiatowej Stacji Sani-
tarno-Epidemiologicznej, wydał odpo-
wiednią decyzję środowiskową.

Wynika z niej, że w trakcie trwania
jednego roku nie zostanie zwiększo-
na liczba cykli chowu z 6 do 7, a l icz-
ba kurczaków nie będzie mogła
przekroczyć 1 0.440.000 sztuk. Po-
jazdy transportujące paszę i brojlery
będą zmuszone jeździć inną niż do-
tychczas trasą, a te odbierające na-
wóz z fermy winny być wyposażone
w plandeki. Dodatkowo właściciele
spółki zobligowani zostal i do utwo-
rzenia wzdłuż ogrodzenia pasa zie-
leni, składającego się z sosen, któ-
rego zadaniem będzie absorpcja
ulatniającego się z fermy fetoru.
Termin posadzenia drzew wyzna-
czony został do końca listopada.
Na  spotkaniu z mieszkańcami wice-
prezes spółki złożył deklarację, do-
tyczącą pierwszeństwa zatrudnienia
chętnych do pracy w kurnikach
mieszkańców obu Kondrajców.

Miejmy nadzieję, że dalsza współ-
praca między władzami samorządo-
wymi a właścicielami powiązanej
z  „Cedrobem” spółki przebiegać bę-
dzie bez większych przeszkód,
a  mieszkańcy Kondrajca odetchną
z  ulgą nieco świeższym powietrzem.

Małgorzata Żdanowska

Rozbudowa pod warunkami

24 kwietnia w Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Stanisława Reymonta
w Glinojecku odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego tegorocznych
maturzystów. Podczas pożegnania nie zabrakło zaproszonych gości, m.in.
zastępcy burmistrza naszego miasta, pana Przemysława Iwańskiego, księży:
proboszcza Adama Staniszewskiego i prefekta Adama Gnypa oraz wielu innych,
związanych z liceum, szkolnictwem i Samorządem osobistości.

Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu państwowego oraz  po-
witaniem przygotowanym przed dyrektora liceum, pana Wiesława Mostowego.
Po przemówieniu nastąpiło uroczyste przekazanie sztandaru szkoły przed-
stawicielom uczniów z klasy drugiej. Następnie pan dyrektor oraz wycho-
wawczyni klasy maturalnej - pani Narulska, wręczyli absolwentom świadectwa
ukończenia szkoły, a także różnego rodzaju dyplomy lub podziękowania.

Za bardzo dobre wyniki w nauce wyróżniona została Klaudia Podlecka,
natomiast za dobre: Patrycja Boryszewska, Sebastian Czajkowski, Rafał
Wernicki, Sebastian Lubiński, Patrycja Rykowska, Konrad Frączyk i Paweł
Pyszniewski.

Część oficjalna zakończyła się
przemówieniem Klaudii Podleckiej
oraz wręczeniem nauczycielom kwia-
tów w podzięce za ich pracę.

Artystyczna część uroczystości zo-
stała przygotowana przez uczniów
klasy drugiej. W bardzo humory-
styczny sposób przedstawili oni
proces dojrzewania istoty szkolnej
oraz „ostatnią klasówkę” – czyli oka-
zję dla nauczycieli, aby odpytać
swoich uczniów z wykładanego przez
nich materiału tuż przed egzaminem
dojrzałości. Po zakończonych obcho-

dach absolwenci zaprosil i gości na mały poczęstunek.

Maturzystom na zbliżającym się egzaminie dojrzałości życzymy powodzenia
oraz połamania długopisów.

Eliza Knaga

Pożegnań czas

tulował i życzył powodzenia w pełnie-
niu tej ważnej dla gminy funkcji. Po  czę-
ści podziękowań i gratulacji nowi sołtysi
zostali zaprzysiężeni.

Bycie sołtysem to nie tylko samo admi-
nistrowanie lecz również skuteczne re-
prezentowanie sołectwa w gminie
i  dbałość, aby postulaty zebrania wiej-
skiego znalazły swoje odzwierciedlenie
w projekcie budżetu gminy i planie jej
rozwoju. Dobry sołtys musi być także
sprawnym organizatorem, który potrafi
rozbudzić aktywność lokalnej społeczno-
ści i motywować mieszkańców do  włą-
czenia się w sprawy własne i  sołectwa.

Praca sołtysa jest niezwykle odpowie-
dzialna i trudna, ponieważ nikt jak on
tak dobrze nie zna realiów panujących
na współczesnej, polskiej wsi.

Życzymy wszystkim sołtysom, aby  do  sa-
mego końca nie zabrakło im charyzmy
i zaangażowania w rozwój sołectwa,
a  tym samym gminy Glinojeck.

Anna Pośpiech
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„Nie zabieram swoich narządów do nieba, tam
wiedzą, że one potrzebne są na ziemi” –
ten  napis, umieszczony na niepozornej, poma-
rańczowej bransoletce widocznej na ręku An-
drzeja Lewandowskiego – mieszkańca Strze-
gowa, który podarował nowe życie swojemu
synowi, stał się motywem przewodnim jego
wyjątkowego spotkania z uczniami glinojeckie-
go liceum. W wydarzeniu, oprócz „reymontow-
ców” udział wzięli: Wiesław Mostowy - dyre-
ktor LO i Waldemar Jóźwiak – dyrektor SPZZOZ.

Gość przybliżył zebranym historię transplantologii,
procedurę medyczną oraz przedstawił dane doty-
czące ilości przeszczepów w naszym kraju, z któ-
rych wynika, że od początku tego roku ponad 200
osobom przeszczepy uratowały życie. Rozdał tak-
że młodzieży oświadczenia woli – kartoniki wiel-
kości dowodu osobistego z umieszonymi na nich
danymi personalnymi oraz podpisem, potwierdza-
jącym chęć przekazania swoich tkanek i organów
w wypadku nagłej śmierci dla ratowania życia dru-
giego człowieka. Korzystając z okazji zadaliśmy
Andrzejowi Lewandowskiemu kilka pytań odnośnie
jego osobistej historii.

I le lat minęło od przeszczepu?

- Czternaście. Mój syn w chwil i operacji miał 33
lata, ja natomiast 55. Przed przeszczepem syn
oprócz podwyższonego ciśnienia nie uskarżał się
na żadne inne dolegl iwości. Pewnego dnia okaza-
ło się, że ma bardzo wysoki poziom kreatyniny,
czyl i związku chemicznego, wydalanego z organi-
zmu dzięki pracy nerek. Od chwil i otrzymania tych
wyników lekarze od razu zalecil i dial izowanie.

Co było potem?

- Później usłyszeliśmy, że naszemu synowi po-
trzebny jest przeszczep nerki. Biorąc pod uwagę
fakt, że istnieje mniejsza możliwość odrzucenia
przez organizm biorcy organu pochodzącego
od  osoby spokrewnionej, od razu jako dawca
zgłosiła się moja żona. Niestety, ma ona inną gru-
pę krwi niż nasz syn, więc nie mogła poddać się
operacji. Za to mogłem ja. Całe życie dbałem
o  zdrowy styl życia, więc gdy spełniłem wszelakie
kryteria medyczne, przede wszystkim potwierdziła
się moja zgodność tkankowa z synem to bez waha-
nia podjąłem oczywistą decyzję o ratowaniu syna.
Na moim miejscu każdy rodzic zrobiłby tak samo.

Jak długo trwała rekonwalescencja po operacji?

- Po dziewięciu dniach od oddania organu wróci-
łem do domu. Syn musiał dłużej zostać w szpita-
lu, ze  względu na potrzebę dobrania odpowiedniej
dawki leku przeciwodrzutowego. Po około miesią-
cu wróciłem do normalnej aktywności życiowej.
W  związku z tym przypomniała mi się pewna, za-
bawna historia. Gdy byłem z żoną w sanatorium
to  poddałem się kontrolnemu badaniu USG. W je-
go trakcie lekko zdezorientowany lekarz spoglądał
ze  zdziwieniem raz na mnie, a raz na monitor.
W  końcu wyraźnie zakłopotany zapytał: „Czy ma
pan wędrującą nerkę? Bo nie mogę znaleźć dru-
giej”. Szew po operacji jest praktycznie niewidocz-
ny, więc jak ktoś nie wie, że oddałem nerkę to ma
prawo się zdziwić, tak jak ten lekarz.

I le trzeba czekać by mieć pewność, że nie na-
stąpi odrzut?

- W przypadku mojego syna nerka zaczęła praco-
wać już na stole operacyjnym. Później jest to już tyl-
ko kwestia regularnego przyjmowania sukcesywnie
zmniejszanych dawek leków oraz dbania o  siebie.

Jak wobec tego wygląda życie biorcy po prze-
szczepie i rekonwalescencji?

- Biorca musi przede wszystkim prowadzić zdrowy
tryb życia. Nie może sobie pozwalać na nadmier-
ne eksploatowanie organizmu zarówno w pracy,
jak i w życiu prywatnym. Musi również stosować
odpowiednią dietę i uważać na wszelkiego rodzaju
infekcje, unikać przemęczenia i stresu. Mój syn
po  przeszczepie zaczął pływać i odnosić w tej
dyscyplinie sukcesy. Wziął m. in. udział w XIX
Światowych Igrzyskach po Transplantologii w Dur-
banie w  RPA, gdzie zdobył aż pięć medali, w tym
cztery złote. Przed przeszczepem grał w tenisa.
Od zawsze bardzo cenił sobie sport i ruch na
świeżym powietrzu.

W pana życiu po operacji również zaszły pew-
nie jakieś znaczące zmiany.

- Nie biegam, a chodzę. Jeżdżę rowerem, lubię
pracować w ogrodzie. Moje funkcjonowanie wiele
się nie zmieniło, biorąc pod uwagę fakt, iż zawsze
starałem się żyć zdrowo, dbać o kondycję, unikać
stresu, wszelakich używek, odpoczywać. Prowa-
dzę stabilny tryb życia, do którego mój organizm
od lat jest przyzwyczajony. Raz do roku wykonuję
niezbędne badania lekarskie i pamiętam, żeby
spożywać dużo płynów, bo jednak jedna nerka
odpowiada teraz za to, za co normalnie odpowie-
dzialne są dwie. W życiu pomaga mi również mój
sposób widzenia świata – jestem optymistą,
a  przez to czuję się spełnionym człowiekiem, który
pomimo to ma jeszcze wiele do zrobienia.

W związku z tym organizuje pan spotkania,
dzieli się z innymi swoją historią oraz wiedzą
z  zakresu transplantologii.

- Tak. Staram się docierać głównie do młodzieży
i   poszerzać ich wiedzę z tematyki transplantologii.
Niestety, w Polsce wciąż mało się mówi o tej dzie-
dzinie medycyny. Świadomość społeczeństwa jest
niewielka. Nie wyrobił się jeszcze wśród ludzi taki
pogląd, że oddanie nerki, kawałka wątroby czy
płuca nie zabierze im własnego życia. Uważam,
że  należy oswajać ludzi z tym tematem, by  to  oś-
wiadczenie woli, które rozdałem dzisiaj moim słu-
chaczom i decyzja o przekazaniu narządów w  sy-
tuacji ratowania czyjegoś życia lub zdrowia
nie  spotkało się z negacją rodziny, która w takiej
chwil i będzie mieć ostatnie słowo.

Rozmawiała

Małgorzata Żdanowska

DAR ŻYCIA
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Obowiązkowe odblaski
Od 31 sierpnia 201 4 r. każdy pieszy poruszający się od zmierzchu do świtu po-

za terenem zabudowanym, niezależnie od wieku, ma obowiązek noszenia ele-

mentów odblaskowych, które powinny być usytuowane w widocznym dla  kie-

rujących pojazdem miejscu, np. na kurtkach, czapkach, torbach, czy plecakach.

Odblaski mają za zadanie pomóc kierowcy w zauważeniu pieszego na  drodze

w  odległości nawet 1 50 m od pojazdu. Osobom, które nie dostosują się do obo-

wiązującego przepisu grozi mandat od 20 do 500 złotych. Każdego roku na pol-

skich drogach giną setki osób. Wielu z tych ofiar można było uniknąć.

Bądź  widoczny – nie daj się zabić.

Źródło: KPP Ciechanów

Co to znaczy - być człowiekiem?
Odpowiedzi na to pytanie poszukiwali uczniowie glinojeckiego gimnazjum pod-
czas uroczystych obchodów Dnia Patrona, prezentując wymowny montaż
słowno-muzyczny poświęcony Markowi Kotańskiemu. Opiekę nad artystyczną
częścią wydarzenia sprawowały przedstawicielki grona pedagogicznego: Beata
Małecka, Grażyna Wędrowska oraz Aldona Wiśniewska.

W tym dniu w murach gimnazjum gościło wiele znakomitych osobistości: kie-
rownik Markotu w Dreglinie – Tomasz Kosiński oraz współpracująca z ośrod-
kiem Ewelina Kowalska, kierownik Ośrodka Terapii Krótkoterminowej NZOZ
Monar w Budach Zosinych – Krzysztof Balcerek wraz z terapeutką Allą Simiń-
ską, a także Leszek Wróblewski – pełnomocnik Burmistrza Miasta i Gminy
ds.   przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii oraz Krzysztof Szerląg – kie-
rownik Klubu Profilaktyki Środowiskowej w Ozorkowie, który opowiedział zebra-
nym o swoich brzemiennych w skutkach doświadczeniach z narkotykami i  drodze
ku wyzwolenia z nałogu, a także pracy terapeutycznej z uzależnioną młodzieżą.

O ośrodku w Budach Zosinych oraz o codziennym życiu w nim opowiedziała
grupa nastoletnich pensjonariuszy, przedstawiając tym samym realny obraz jego
funkcjonowania, dając świadectwo walki z uzależnieniem i przestrzegając mło-
dych ludzi przed eksperymentami z narkotykami i alkoholem.

W ramach Dnia Patrona rozegrany został mecz piłki nożnej między reprezenta-
cjami ośrodka i gimnazjum, a po nim głos zabrał Sławomir Pyrko – bluesman,
animator kultury i propagator zdrowego stylu życia. Podczas swojego wystąpie-
nia przytoczył kilka autentycznych historii osób, którym używki zniszczyły życie,
zilustrowane utworami muzycznymi z akompaniamentem gitary i harmonijki ustnej.

W końcowej fazie odbyło się podsumowanie przeprowadzonych w szkole kon-
kursów m.in. dotyczących wiedzy o Marku Kotańskim, w których najlepsza oka-
zała się klasa II Ia zajmując I miejsce. Na miejscu drugim uplasowała się klasa
II Id, a na trzecim – klasa II Ib.

Małgorzata Żdanowska

Przy okazji poznawania przez przedszkolaków z Akademii Małego Smerfa li-

tery „D”, nasza Redakcja została zaproszona na spotkanie z najmłodszymi

mieszkańcami Glinojecka i okolic, by opowiedzieć im, na czym polega zawód

dziennikarza oraz jak wyglądają prace przy „Wieściach Glinojecka”.

Dzięki temu wydarzeniu mieliśmy sposobność do zapytania dzieci o nasze

miasto. Oto niektóre ze smerfowych wypowiedzi:

Mateusz: Glinojeck podoba mi się, bo można chodzić w różne miejsca.

Pawełek: I je zwiedzać.

Zuzia: Na przykład można posiedzieć przy fontannie.

Emilka: Albo zbierać kwiatki, bo w Glinojecku rośnie dużo kwiatków.

Ola: Tak dużo, że nie da rady wszystkich pozbierać!

Mateusz: Ja najbardziej lubię jeździć na rowerze do lasu.

Inez: A ja chciałabym się tam przeprowadzić, ale w lesie już mieszkają wilki.

Bartek: Mi się podoba stadion, bo można grać w piłkę, a w zimę w hokeja

na  lodowisku.

Oliwier: A mi się podoba „Orlik”, bo chciałbym być piłkarzem i plac zabaw.

Kacper: Ja też lubię chodzić na plac zabaw, bo tam jest zjeżdżalnia.

Dawid: Podoba mi się, że jest sklep z robakami i rybkami na szczupaki. I że są

bobry w rzece. Taakie duże! ! !

Po przeprowadzeniu tego mini wywiadu zaproponowaliśmy Mądralom rewizytę

w siedzibie Redakcji naszego dwumiesięcznika. Do zobaczenia!
M. Ż.

Okiem Smerfa Zdrowo i z tradycjami
W lutym w Miejsko-Gminnym Przedszkolu w Glinojecku odbyły się warsztaty
kulinarne zorganizowane we współpracy z M-GOK, przeprowadzone przez
Małgorzatę Iwańską, która opowiedziała najmłodszym o zasadach zdrowego
odżywiania, przeprowadziła zabawy ruchowe oraz przygotowała quizy tema-
tyczne dla przedszkolaków, a także wyjaśniła im znaczenie terminu: produkt
tradycyjny. Zwieńczeniem wydarzenia było wspólne robienie kanapek oraz
ich degustacja. W podziękowaniu za udział w warsztatach dzieci otrzymały
upominki nadesłane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

M. Ż.

XXXVIII OGÓLNOPOLSKI
TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ

Dnia 20 marca 201 5 roku w Komen-
dzie Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Ciechanowie odbyła się,
trzydziesta ósma, edycja Ogólnopol-
skiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
"Młodzież zapobiega pożarom".

W konkursie uczestniczyły repre-
zentacje z różnych szkół na pozio-
mach: szkoły podstawowej, gim-
nazjum oraz szkół ponadgimnazjal-
nych. Naszą gminę reprezentowali
l icealiści: Damian Gołębiewski - kla-
sa I , Adrian Makowiecki - klasa I ,
Sebastian Gosik - klasa I I , Rafał
Wernicki - klasa I I I .

Konkurs podzielony był na dwa etapy
- pisemny (dla każdego uczestnika)
i   ustny (dla najlepszej trójki). Pytania
dotyczyły zakresu ochrony przeciw-
pożarowej, ekologii, ratownictwa oraz
historii i tradycji ruchu strażackiego.

Pierwsze miejsce na  poziomie po-
nadgimnazjalnym zajął Sebastian
Gosik (I I klasa), a trzecie Rafał Wer-
nicki (I I I klasa).

Organizatorem turnieju był Zarząd
Główny Związku Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych Rzeczypospolitej Pol-
ski oraz Komenda Główna Pań-
stwowej Straży Pożarnej.

Sebastian Gosik

fot. Aldona Rzemieniewska
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Tsunami śmiechu

W marcu na scenie M-GOK miał miejsce występ Kabaretu „Czwarta fala”. Za-
prezentował on publiczności swój autorski program pt. „Made in Poland”, za-
wierający najbardziej znane skecze formacji m. in. „Wakacje z duchami”, „Spo-
tkanie pod sklepem” oraz „Ojcowskie rady”.

Formacja powstała we wrześniu 2009 roku w Kielcach i może pochwalić się
aż 50 nagrodami na ogólnopolskich festiwalach kabaretowych, z czego więk-
szość stanowią wyróżnienia publiczności.

„Czwartą falę” tworzą Mateusz Lewkowicz, Damian Lebieda, Łukasz Książek
i Bartłomiej Cedro. Ich twórczość opiera się na odnajdywaniu odrealnionych
aspektów w pozornie normalnych sytuacjach.

Wieczór z kabaretem spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem i był gromko
oklaskiwany przez wypełnioną po brzegi widownię.

Źródło: M-GOK

XXII POWIATOWY PRZEGLĄD
PIOSENKI DZIECIĘCEJ I

MŁODZIEŻOWEJ W
CIECHANOWIE

21 i 27 kwietnia w Powiatowym Cen-
trum Kultury i Sztuki w Ciechanowie
miał miejsce Przegląd Piosenki
Dziecięcej i Młodzieżowej . Konkurs
odbywał się w 3 kategoriach wieko-
wych. Szkołę w Ościsłowie repre-
zentowały solistki: Natal ia Jaku-
bowska, Sylwia Radziejewicz – klasy
4-6 i I lona Rudnicka – gimnazjum.

Głównym celem imprezy była popu-
laryzacja śpiewania, promowanie
dziecięcej twórczości, wyszukiwanie

młodych talentów oraz doskonalenie
warsztatu muzycznego.

Poziom konkursu był bardzo wysoki,
co jury podkreślało niejednokrotnie.
Dziewczęta z ZSO w Ościsłowie wy-
śpiewały sobie i szkole zasłużone
wyróżnienia. Nad przygotowaniem
wokalnym uczennic czuwała na-
uczycielka muzyki .

Gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów w zmaganiach z piosenką.

Magdalena Witkowska

Wielkanocna Pisanka
27 marca w Miejsko-Gminnej Bibl iotece Publicznej w Glinojecku został
rozstrzygnięty konkurs plastyczny „Wielkanocna Pisanka”. Konkurs skiero-
wany był do dzieci w wieku 5-1 3 lat z terenu gminy Glinojeck. Wszystkim lau-
reatom serdecznie gratulujemy!

Lista laureatów:
Kategoria I: Przedszkolaki i klasy I
1 . Szymon Wróbel - klasa Id Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej
w  Glinojecku
2. Klaudia Łukasik - klasa I Szkoła Podstawowa w Woli Młockiej
3. Jul ia Koziatek- klasa 0 Szkoła Podstawowa w Woli Młockiej
Wyróżnienie:
Mateusz Kotowski - Akademia Małego Smerfa w Glinojecku
Wiktoria Wanijas - klasa Ie Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej
w  Glinojecku
Emil ia Czarnecka - klasa 0 Szkoła Fil ialna w Malużynie
Nikodem Matuszewski - Akademia Małego Smerfa w Glinojecku
Kacper Bandych - klasa 0 ZSO w Ościsłowie
Lena Mysiakowska - Akademia Małego Smerfa w Glinojecku
Antonina Przybysz - Akademia Małego Smerfa w Glinojecku
Oskar Miecznikowski - klasa 0 Miejsko-Gminne Przedszkole Publiczne
w  Glinojecku
Kamil Pionka - klasa Id Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej
w  Glinojecku
"Leśne Skrzaty" - Miejsko-Gminne Przedszkole Publiczne w Glinojecku
Kategoria II: klasy I I -I I I
1 . Zuzanna Biegalska - klasa I I I ZSO w Ościsłowie
2. Alicja Wróblewska - klasa I Ic Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej
w  Glinojecku
2. Jakub Moszczyński - klasa I I I ZSO w Ościsłowie
3. Wiktoria Maliszewska - klasa I Ib Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej
w Glinojecku
Wyróżnienie:
Piotr Gwiazdowski - klasa I I I Szkoła Fil ialna w Malużynie
Kacper Potyrała - klasa I I I ZSO w Ościsłowie
Wiktor Żochowski - I I I ZSO w Ościsłowie
Kacper Kraska - I I I ZSO w Ościsłowie
Jul ia Lewandowska - klasa I I I Szkoła Fil ialna w Malużynie
Alan Kruszewski - klasa I I I I I I ZSO w Ościsłowie
Maciej Zmysłowski - klasa I I I I I I ZSO w Ościsłowie
Kategoria III: klasy IV-VI
1 . Al icja Bakierzyńska - klasa IVc Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej
w Glinojecku
2. Jul ita Masłowska - klasa VI Szkoła Podstawowa w Woli Młockiej
3. Wioleta Gocalińska - klasa Vb Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej
w Glinojecku
Wyróżnienie:
Malwina Gugała - klasa Vb Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej
w  Glinojecku
Wiktoria Krysiewicz - klasa V Szkoła Podstawowa w Woli Młockiej
Patryk Lewandowski - klasa VI ZSO w Ościsłowie

Anna Kalińska-Orłowska
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W czwartkowe przedpołudnie – 1 9 marca br. gl inojecki dom kultury wypełniły
śpiew i dźwięki płynące z różnego rodzaju instrumentów muzycznych. Zaroiło się
od Smerfów, Krówek, Lwów, Kwiatów oraz innych bajkowo-kolorowych postaci.
Wszystko to za sprawą wznowionego po trzech latach Gminnego Przeglądu Pio-
senki Dziecięcej i Młodzieżowej „Rechot”, w którym udział wzięl i przedstawiciele
przedszkoli, szkół i placówek kulturalnych z terenu gminy Glinojeck, wystepujący
pod bacznym okiem swoich opiekunów.

Jury w składzie: Wojciech Bruździński, Magdalena Witkowska oraz Małgorzata
Żdanowska po zaprezentowaniu się młodych uczestników na scenie miało twardy
orzech do zgryzienia, by wyłonić najlepszych solistów i wskazać najbardziej uta-
lentowany zespół w każdej z kategorii wiekowych.

Ocenie podlegały: dykcja i emisja głosu, ogólny wyraz artystyczny oraz odpo-
wiednio dobrany, adekwatny do wieku uczestnika repertuar.

Lista laureatów:

Kategoria: Przedszkole – soliści:

Klaudia Łukasik –wyróżnienie, Zuzanna Nazar –wyróżnienie, Julia Koziatek –wyróżnienie.

Kategoria: Przedszkole – zespoły:

Duet Wokalny „Okruszek” – wyróżnienie (M-GOK w Glinojecku), Zespół „Odkryw-
cy” – wyróżnienie (Miejsko-Gminne Przedszkole w Glinojecku), „Smerfy – Mądra-
le” – wyróżnienie (Przedszkole Niepubliczne „Akademia Małego Smerfa”) , Disco
Robaczki – wyróżnienie (Miejsko-Gminne Przedszkole w Glinojecku),Mądre Sowy
– wyróżnienie (Miejsko-Gminne Przedszkole w Glinojecku).

Kategoria: kl. I-III – soliści: Jury nie przyznało nagród i wyróżnień.

Kategoria: kl. I-III – zespoły:

I miejsce – Zespół Wokalny „Wesołe Nutki” (M-GOK w Glinojecku), I I miejsce –
Fasolki (S.P. w Woli Młockiej) , wyróżnienie – Wesołe Nutki (S.P. w Woli Młockiej) .

Kategoria: kl. IV-VI – soliści:

I miejsce – Natalia Jakubowska, I I miejsce – Kamila Bens, I I miejsce – Sylwia Ra-
dziejewicz, wyróżnienia – Sebastian Sobiecki i Zofia Pionka.

Kategoria: kl. IV-VI – zespoły:

wyróżnienie – Pięciol inia (S.P. w Glinojecku).

Kategoria: gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne – soliści:

I miejsce – Aneta Fabiszewska, I I miejsce – Patrycja Boryszewska, I I I miejsce –
I lona Rudnicka oraz wyróżnienie – Aleksandra Ozimkowska.

Kategoria: gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne – zespoły:

I I miejsce – Zespół „Chwila” (L.O. w Glinojecku), I I miejsce – Tanaris (M-GOK w
Glinojecku), I I I miejsce – Iga Jasińska, Weronika Bergoldz, Lidia Wernicka (Gim-
nazjum w Glinojecku).

Nagrodami były statuetki i dyplomy wręczane przez jurorów najlepszym uczestni-
kom „Rechotu”.

Małgorzata Żdanowska

„Rechot 2015”

Dyżur dziennikarski
Informujemy, że w każdą środę w godzinach 8.00 – 1 2.00 w Urzędzie

Miasta i Gminy w Glinojecku odbywa się dyżur redaktora naczelnego

„Wieści Glinojecka”.

Osoby zainteresowane współpracą z gazetą serdecznie zapraszamy.

Stypendysta premiera

Stypendia Prezesa Rady Mini-
strów przyznawane są za wybitne
wyniki w nauce. Jaką średnią mo-
żesz się pochwalić?

- Moja średnia to 4,93. Nie jest
to  może wyjątkowo wybitna średnia
jak na stypendystę Premiera, ale  cał-
kowicie mnie ona satysfakcjonuje.

Ile czasu dziennie spędzasz na przy-
gotowaniach do zajęć szkolnych?

- W zasadzie trudno to określ ić.
Uczę się przede wszystkich w trakcie
lekcji. Jeśl i przedmiot wykładany jest
z pasją, to mało czasu poświęcam
na powtarzanie materiału w domu.
Natomiast od zawsze mam problemy
z „wykuwaniem” pojęć czy regułek
na pamięć. Nie wiem czy wynika to
z  mojej dysleksji, czy wstrętu do teo-
rii, ale w każdym razie na nauce
do  szkoły spędzam mniej czasu niż
można by się było tego spodziewać.

Która dziedzina wiedzy najbardziej
cię interesuje, a która najmniej?

- Interesują mnie zarówno nauki hu-
manistyczne jak i ścisłe. Lubię nauki
społeczne i te z zakresu fizyki. Naj-
bardziej zaś ciągnie mnie do sztuki,
ponieważ wiążą się z nią wielkie

emocje, kształtuje ona charakter
człowieka i nadaje większy sens ży-
ciu. Dodatkowo ciekawią mnie dzie-
dziny, w których można stworzyć coś
nowego, będącego wytworem umysłu.

Czy oprócz nauki masz czas
na  hobby? Jakie są Twoje pasje?

- Jak już wcześniej wspomniałem,
na naukę szkolną przeznaczam ma-
ło czasu w porównaniu do hobby.
Przede wszystkim jestem zakochany
w muzyce i fotografii, a oprócz tego
pasjonuję się historią, astronomią,
kulturą chrześcijańską i antyczną, fi l-
mowaniem i wszystkim tym, co zwią-
zane jest z komputerami. Współ-
tworzę także lokalny portal interneto-
wy oraz udzielam się w glinojeckim
Teatrze Amatorskim. Lista moich za-
interesowań ciągle się powiększa,
jednak w obecnej chwil i najważniej-
sze dla mnie jest rozwijanie wła-
snych talentów.

Co chciałbyś robić po maturze?
Jaki kierunek studiów wybierzesz?

- Po maturze chciałbym przede
wszystkim najpierw poleniuchować
(śmiech) , a także poświęcić się bez
reszty projektom muzycznym i foto-
graficznym oraz jak najczęściej po-
dróżować. Myślę o studiowaniu
dwóch kierunków: czegoś związane-
go ze sztuką oraz pewniaka, który
pozwoli na zdobycie pracy i w miarę
ustabil izowane życie, ale co to bę-
dzie - sam jeszcze nie wiem.

Rozmawiała

Małgorzata Żdanowska

ĆWICZENIA OBRONNE
Zgodnie z Zarządzeniem Starosty Ciechanowskiego z  dn.   1 9  marca  201 5  roku
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowo-gminnego ćwiczenia
obronnego we współdziałaniu z powiatowymi służbami, inspekcjami,
strażami, jednostkami samorządu terytorialnego z  terenu powiatu ciecha-
nowskiego oraz Wojskową Komendą Uzupełnień w  Ciechanowie w dniach
27-28 maja br. na terenie powiatu ciechanowskiego przeprowadzone będzie
ćwiczenie obronne pod kryptonimem „Łydynia 201 5”.

Celem szkolenia będzie osiąganie wyższych stanów gotowości obronnej oraz
realizacja przedsięwzięć wynikających z planów operacyjnych funkcjonowania
powiatu i gmin w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa
państwa w czasie wojny oraz w czasie wystąpienia sytuacji kryzysowych
na  terenie powiatu ciechanowskiego.

W ćwiczeniu wezmą udział: ograny szczebla gminy wraz z podległymi
i   nadzorowanymi jednostkami organizacyjnymi, kierownicy powiatowych
służb, inspekcji straży oraz kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu.

W ramach szkolenia w dn. 28 maja od godziny 1 0.00 do 1 2.00
na  ul .   Ciechanowskiej odbędzie się druga część ćwiczenia, czyl i pokaz
praktyczny działania systemu ratowniczego powiatu.

Lesław Nowakowski
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Zdarzenie całkiem niewiarygodne
Tak brzmi podtytuł wystawionej
przez Teatr Amatorski komedii Mi-
kołaja Gogola pt. „Ożenek”, którą
w  marcu widzowie Glinojecka
i  okolic mieli możliwość obejrzenia
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kul-
tury. Była to dla lokalnych aktorów
szósta inscenizacja po m.in. znanej
wszy-stkim „Opowieści wigilijnej”
i   komediodramacie - „Mąż zmarł,
ale już mu lepiej”. Spektakl obejrza-
ło łącznie około tysiąca widzów.

„Ożenek” to opowieść o zamążpójściu
niemłodej już, pozornie naiwnej i nie-
zdecydowanej, co do wyboru odpo-
wiedniego kandydata na męża, Agafii
Tichonowny (Marcelina Wiśniewska).
Dzięki staraniom swatki - Fiekły Iwa-
nowny (Katarzyna Wiśniewska) oraz
chłodno kalkulującej bilans zysków
i  strat, wynikających z planowanego
mariażu, ciotki Agafii – Ariny Pantelej-
monowny (Anna Radziejewicz) przez
dom dziewczyny przewija się kilku
absztyfikantów, mających jednakże
wiele wymagań, co do przyszłej żony.
Pokrótce: musi być ona nie za chuda,
dobrze wychowana i posiadać umie-
jętność władania językiem francuskim.

Wszystkie te warunki są jednak ni-
czym, w porównaniu z tym najważniej-
szym, dosadnie sformułowanym przez
jednego z adoratorów, cynicznego eg-
zekutora Iwana Pawłowicza Jajeczni-
cę (Marcin Nowakowski): „Ty mi (…)
głupstwami głowy nie zawracaj, że
panna taka czy owaka. Ty mi od razu
na stół całą prawdę: ile ruchomego
majątku, ile nieruchomego?”

Słowa te wyraźnie świadczą o tym,
że  w zalotach nie będzie miejsca na  ro-
mantyczne uniesienia serc, a  na  targ,
bo: „Na to jest towar, żeby go oglądać”.

Poza Jajecznicą o pannę ubiegają się:
miłośnik Sycylii i pięknych Włoszek,
emerytowany oficer marynarki Żewa-
kin (Aneta Betlewicz), oczekujący
od  wybranki płynnej francuszczyzny
oficer piechoty w stanie spoczynku
-  Anuczkin (Marek Marcinkowski) oraz
Starikow (Piotr Wróblewski), kupiec,
który nader szybko zrezygnuje z  udzia-
łu w rywalizacji o względy Agafii.

Jest jeszcze jeden – zrzędliwy, powol-
ny, nieco żałosny w swej wstydliwości,
stary kawaler Podkolesin - urzędnik
i  radca dworu (Łukasz Kapczyński).
Namówiony do ożenku przez swego
przyjaciela Koczkariewa (Wojciech
Bruździński) – intryganta, bez skrupu-
łów manipulującego zachowaniami
bohaterów, zgadza się wziąć udział
w  konkurach o rękę damy, pomimo
wielu trapiących go wątpliwości: „Cięż-
ka (…) sprawa — ożenek. I to, i tamto,
i owo. Żeby i to było w porządku,
i   tamto... Nie takie to, u diabła, łatwe,
jak powiadają.”

Wewnętrzne rozterki radcy dworu
schodzą na dalszy plan dopiero
po  zaaranżowanym przez Koczkarie-
wa uroczym tête-à-tête z Agafią. Pod-
kolesin odnajduje w sobie odwagę
i  oświadcza się wybrance, by po chwi-
li euforii, w desperackiej próbie ratun-

ku przed sidłami małżeństwa, uciec
przez okno, pozostawiwszy w rozpa-
czy narzeczoną, wściekłą Arinę, obu-
rzoną Fiekłę oraz zdezorientowanego
Koczkariewa, którego plany wobec
przyjaciela spełzły na niczym.

Ta XIX-wieczna, obfitująca w groteskę
satyra jest łamiącą konwencje ówcze-
snego teatru komedią obyczajową,
wprowadzającą na scenę zamiast wy-
kwintnego lokaja – zwykłego chłopa
pańszczyźnianego (Stiepan – Kornel
Wiśniewski, Duniaszek – Dariusz Le-
wandowski), a głównymi bohaterami
czyniąc kupiectwo, nie arystokrację.

Nic więc dziwnego, że podczas pre-
miery w 1 842 roku zbulwersowany
przesłaniem sztuki car Mikołaj  I opu-
ścił teatr, a tuż za nim - cześć zgroma-
dzonej na spektaklu widowni. Zarówno
publiczność, jak i głowa państwa nie
byli w stanie znieść ukazanego
w  “Ożenku” obnażenia prawdziwego
oblicza swojej moralności, tak skrzęt-
nie ukrywanego pod maską społecz-
nych konwenansów.

Jednakże „Ożenek” to nie tylko pokry-
ta kurzem odległej przeszłości, lekka,
pełna humoru i dowcipnych dialogów
farsa. To również dzieło zaskakujące

swym uniwersalnym charakterem,
ukazujące odwieczną, czysto atawi-
styczną naturę człowieka.

Wprawdzie swatek już nie ma, ale czy
biura matrymonialne lub portale rand-
kowe nie spełniają z powodzeniem
ich  funkcji? Czy odnoszące się
do  małżeństwa spojrzenie Podkolesi-
na nie jest bliskie poglądom dzisiej-
szych singli? Wszak małżeństwo
to  nie tylko czułe słówka i „piękne
oczy”. To także wyrzeczenia, kłopoty
i  obowiązki, których nawet „(…) ka-
napa... piesek... jakiś czyżyk w kla-
teczce” nie są w stanie wynagrodzić.
A  samotność, choć męcząca, to jed-
nak kusi. Swojska i wygodna jak stary,
przenicowany płaszcz Żewakina.

Małgorzata Żdanowska

W dniu 27.03.201 5r. w Siemiątko-

wie odbyła się IV Wystawa Wielka-

nocna zorganizowana tradycyjnie

przez Stowarzyszenie Społecznej

Samopomocy Lokalna Grupa Dzia-

łania w Ciechanowie. Na wystawę

zgłosiło się 29 wystawców z tere-

nu północnego Mazowsza.

Jury po raz pierwszy w historii Wysta-

wy przyznało nagrody także w kate-

gorii dziecięcej, w której za naj-

ładniejszy koszyk wielkanocny repre-

zentantom naszej gminy przypadły

aż  dwa miejsca na podium. Najmłodsi

przedstawiciele Zespołu Szkół Ogól-

nokształcących im. Żołnierzy Armii

Krajowej w Ościsłowie zajęli drugie

miejsce, natomiast dzieci z sekcji pla-

stycznej M-GOK - trzecie. Wyróżnienie

w tej kategorii otrzymał PROMYK.

W kategorii: dorośli, nasza gmina tak-

że została nagrodzona. W konkursie

na najładniejszy koszyk wielkanocny

trzecie miejsce zajęli mieszkańcy

Ościsłowa, którym przypadło również

trzecie miejsce w konkursie na naj-

smaczniejsze ciasto wielkanocne,

przygotowane przez Klub Seniora.

Naszą gminę reprezentowali ponadto:

sołectwo Luszewo i Klub Seniora

w  Glinojecku. Byliśmy najliczniejszą

reprezentacją na Wystawie.

Małgorzata Iwańska

fot. Krystian Błaszkowski

Gmina Glinojeck
nagrodzona
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Halowy Turniej Piłki Siatkowej
o  Puchar Burmistrza

Miasta i  Gminy Glinojeck
W dniu 1 8 marca br. odbył się Halo-
wy Turniej Piłki Siatkowej o Puchar
Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck,
w którym wzięło udział 8 drużyn:
"BS Glinojeck", "Kaktus", "LO Glino-
jeck" , "OSP Glinojeck", "OSP Szyj-
ki", "Sołectwo Kondrajec", "Strzego-
wo" i "UMiG Glinojeck".

W fazie grupowej najlepsi okazali się
przedstawiciele Banku Spółdzielcze-
go, "Kaktusa", Liceum Ogólnokształ-
cącego oraz  Urzędu   Miasta  i   Gminy.

Mieszanka rutyny z młodością

Mecz o I I I miejsce wygrała drużyna
Urzędu Miasta i Gminy pokonując
2:0 l icealistów, natomiast w meczu
o  I miejsce zwyciężyl i reprezentanci
Banku Spółdzielczego, którzy pokonali
drużynę “Kaktusa” uzyskując wynik  2:0.

Nagrodami w Turnieju były puchary
i   dyplomy, które wręczyli: burmistrz -
Waldemar Godlewski oraz Lesław
Nowakowski.

Piotr Bielski

MKS „Kryształ” istnieje od 1 984  ro-
ku. Jego historia obfituje w wiele
wzlotów i upadków, jednak ciężko
nie dostrzec ogromu pozytywów,
wynikających z działalności klu-
bu. Na  lutowym posiedzeniu Rady
Miejskiej w sprawie „Kryształu”
głos zabrali trenerzy glinojeckich
zawo- dników: Marek Mikołajew-
ski i   Kamil Boniewski. W wolnych
wnioskach przedstawili oni kiep-
ską, finansową kondycję MKS-u
oraz zdali radnym sprawozdanie
z  jego działalności.

- Do tej pory funkcjonowanie klubu
polegało na sprowadzaniu zawodni-
ków z innych miast, np. Ciechanowa,
Płońska lub Mławy, a nawet (chociaż
może zabrzmi to paradoksalnie) in-
nych krajów. Wiązało się to z wypła-
caniem im stypendiów oraz pono-
szeniem sporych kosztów dojazdu
tych piłkarzy na treningi, a także
w  przypadku zawodników z Ukrainy -
kosztami ich zakwaterowania. Przez
to w klubie powstały bardzo duże
zaległości finansowe, które z bie-
giem lat narastały. Wynikało
to  z  prowadzenia złej pol ityki finan-
sowej klubu, a przede wszystkim
błędu ówczesnego trenera, który
sprowadzał graczy z zagranicy, by
zapobiec spadkowi „Kryształu” z 4 l i-
gi, z której i tak w końcu spadliśmy –
tłumaczy Kamil Boniewski.

Z przekazanych przez trenerów in-
formacji jasno wynika, że spłata zo-

bowiązań klubu wobec różnego
rodzaju instytucji, w tym również
OZPN-u jeszcze trochę potrwa, po-
mimo przyznawanej przez UMiG co-
rocznej dotacji. W chwil i obecnej
minimalizują oni koszty utrzymania
drużyny poprzez zaangażowanie
wyłącznie lokalnej obsady.

- Całkowicie zmienil iśmy strategię
działania klubu. Budujemy kadrę
biorąc pod uwagę tylko zawodników
z terenu gminy Glinojeck. Wśród
nich są tacy, którzy mają za sobą
przeszłość piłkarską, gral i w wyż-
szych ligach, np. Kamil Boniewski,
Patryk Mróz, Bartek Derbin, czy Da-
niel Banaszewski. Jest też duża gru-
pa pasjonatów, którzy chcą się

rozwijać w  naszym klubie i doceniają
dobrą atmosferę, nie l icząc na sty-
pendia, czy nagrody, a jedynie
na  zwrot kosztów dojazdu w przy-
padku zawodników spoza miasta,
np. Kondrajca lub Śródborza. Można
powiedzieć, że kadra jest w tej chwil i
rodzajem obiecującej mieszanki ru-
tyny z młodością – puentuje z  uśmie-
chem Marek Mikołajewski.

Koncepcja trenerów okazała się wy-
jątkowo trafną, ponieważ w „Kryszta-
le” gra obecnie aż 26 zawodników,
co w porównaniu z latami ubiegłymi
jest wyjątkowe. Tak licznej kadry
w  Glinojecku nie było nawet po awan-
sie do 4 ligi. Miejscowi trenerzy rów-
nież nie generują niepotrzebnych
kosztów. Otrzymują skromne wyna-
grodzenie, a zdarza się, że pracują
za zwykłe „dziękuję”, ponieważ piłka
to ich pasja. W trakcie rozmowy z ni-
mi dowiedziel iśmy się, że planują
obóz piłkarski, gdzie zawodnicy bę-
dą miel i - oprócz możliwości rozwoju,
zapewnione utrzymanie, sprzęt oraz
potrzebne odżywki. Na to wszystko
potrzeba jednak odpowiednich na-
kładów finansowych, a ze znalezie-
niem sponsorów jest coraz trudniej.

- Wspierają nas, poza obecnym pre-
zesem Krzysztofem Szymańskim,
dwaj byl i prezesi „Kryształu”: Dariusz
Sitek - właściciel firmy GRANI Ka-
mieniarstwo, który niedawno sfinan-
sował zakup odzieży i sprzętu
sportowego dla kadry oraz pan Sta-

nisław Jabłoński, nasz kronikarz,
który bardzo w nas wierzy, wspiera
i   zagrzewa do walki, a to również
bardzo się dla nas liczy – wylicza
Marek Mikołajewski.

Na sesji Rady Miejskiej pojawiła się
także propozycja utworzenia odpłat-
nej szkółki piłkarskiej dla dzieci.

-W większych miastach pobierane są
opłaty od rodziców dzieci za możli-
wość trenowania w klubach. Trzeba
się poważnie zastanowić nad warunka-
mi utworzenia takiej szkółki. Nie chce-
my, żeby glinojecka piłka nożna sta-
ła się sportem elitarnym, była
przeznaczona tylko dla tych, których
stać na opłacenie treningów. Trzeba
pamiętać, że prawdziwe talenty

W tegorocznym I Etapie Turnieju piłki nożnej Coca-Cola Cup startowały dru-
żyny chłopców i dziewcząt Gimnazjum Nr 1 w Glinojecku. Oba turnieje zosta-
ły rozegrane na  Orl iku w  Drobinie. Drużyna chłopców zajęła pierwsze
miejsce w turnieju uzyskując awans do kolejnego etapu.

Skład drużyny
chłopców: Daniel
Radwański, Rafał
Wodzyński, Dawid
Czajkowski, Ma-
teusz Sitek, Szy-
mon Zawadzki,
Krzysztof Grzym-
kowski, Igor Klim-
kiewicz, Mikołaj
Grabowicz, Mate-
usz Zieliński, Kac-
per Winiecki.

Drużyna dziewcząt natomiast uplasowała się na drugim miejscu.

Skład drużyny dziewcząt: Alicja Korzybska, Karol ina Prusakiewicz, Aleksan-
dra Dudka, Jul ia Gajewska, Ewa Dryka, Katarzyna Bluszcz, Klaudia Wiśniew-
ska, Roksana Szczypińska, Zuzanna Ząbczyk, Marta Łoczkowska.

Marek Mikołajewski

I Etap Turnieju Coca-Cola Cup

światowego futbolu często pochodzą
z niezamożnych rodzin. Dlaczego
biedniejsze dzieci miałyby nie rozwi-
jać swoich piłkarskich zainteresowań
w „Krysztale”? Dlatego, że ich rodzi-
ców być może nie stać by było
na  zapłatę za udział dziecka w tre-
ningach? Dla mnie wiąże się to  z  utra-
tą potencjalnych piłkarskich talentów,
a  chyba nie o to w sporcie chodzi.

Lepszym rozwiązaniem wydaje się
wygospodarowanie środków lub po-
zyskanie sponsorów w celu zorgani-
zowania naboru dla najmłodszych –
stanowczo w trener Marek Mikoła-
jewski.

Obecny sezon „Kryształ” rozpoczął
całkiem udanie, zachowując realne
szanse awansu do wyższej l igi.

Małgorzata Żdanowska
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20.03.201 5 roku dzieci z Miejsko-Gminnego Przedszkola w Glinojecku powitały
długo wyczekiwaną wiosnę.

Do tego wyjątkowego dnia dzieci przygotowywały się już od kilkunastu dni.
W  salach przedszkolnych zazieleniły się kąciki przyrody, a najmłodsi wraz
z  paniami zajęl i się hodowlą grochu, cebuli, fasol i oraz rzeżuchy. W wazonach
pojawiły się bazie oraz gałązki forsycji. Nie zabrakło również prac plastycz-
nych, dotyczących pierwszych zwiastunów wiosny. Przedszkolaki wykonały
kolorowe kwiaty, z którymi barwnym korowodem przeszły ul icami naszego
miasta. W przemarszu towarzyszyły dzieciom piękne ubrane Panie Wiosny.
Przy głośnym akompaniamencie grzechotek przedszkolaki pożegnały zimę
i   przywoływały upragnioną wiosnę, a po powrocie do placówki odbyło się
wiele zabaw, gier i konkursów wiosennych.

Katarzyna Rubinkowska

Z okazji Dnia Wiosny uczniowie klas: I -I I I obejrzały film pt. „Wakacje Mikołaj-
ka”, opowiadający o szalonych przygodach głównego bohatera w samym ser-
cu malowniczej Bretanii. Następnie, po niespełna półtoragodzinnym seansie,
przeszły barwnym, przystrojonym w różnokolorowe kwiaty korowodem ulicami
miasta, witając nadejście wiosny. Marzanna jednak, ze względów ekologicz-
nych, nie została spalona.

Sylwia Gradecka

W poniedziałek 23 marca, drużyna
harcerska „Płomyki Nadziei” z Ości-
słowa, wraz ze swoją opiekunką Ka-
tarzyną Wachnik zorganizowała har-
cerskie powitanie wiosny. Po zbiórce
wszyscy zebrani uczestnicy wyda-
rzenia wzięl i udział w grze terenowej
w lesie w Woli Młockiej.

Tematyka gry dotyczyła głównie
wiedzy o wiośnie. Uczniowie przede
wszystkim musiel i popisać się znajo-
mością jej zwiastunów, a także za-
śpiewać piosenkę, dotyczącą tej pory
roku oraz odtańczyć wiosenny ta-
niec. Poza tym musiel i wykazać się
umiejętnością rozpoznawania zna-
ków topograficznych i patrolowych,

Powitanie wiosny w
Miejsko–Gminnym Przedszkolu

w  Glinojecku

poznali l iczne zabawy harcerskie
oraz zasady udzielania pierwszej
pomocy przedmedycznej.

Po przejściu wszystkich etapów za-
bawy młodzi adepci harcerstwa do-
tarl i na boisko szkolne, na którym
czekała ostatnia zagadka, czyl i szu-
kanie wiosennego gaika. Po zmaga-
niach konkursowych od jednej za-
pałki rozpalone zostało ognisko, w  któ-
rym uczniowie podstawówki spalil i
ekologiczną Marzannę.

Zwieńczeniem gry było wręczenie pa-
miątkowych dyplomów dla każdej z dru-
żyn. Harcerskie Powitanie Wiosny oka-
zało się świetną i pouczającą zabawą.

Agnieszka Czaplicka

Harcerskie Powitanie Wiosny w
Szkole Podstawowej w Woli Młockiej

To tytuł przedstawienia z okazji obchodów Dnia Wiosny, które rodzice dzieci
z  Akademii Małego Smerfa przygotowali dla najmłodszych. Jest to już drugie
przedstawienie w ich wykonaniu. Nietypowy spektakl teatralny miał miejsce
26  marca br. w M-GOK i został zaprezentowany małym Smerfom oraz ich star-
szym kolegom z klas I-I I I ze Szkoły Podstawowej w Glinojecku. Sztukę wyre-
żyserowała Aldona Rzemieniewska. Spektakl wszystkim bardzo się spodobał,
o czym świadczył śmiech naszych milusińskich oraz gromkie brawa.

Dla dzieci wystąpil i: Pszczółka Maja - Agnieszka Muchyńska, Gucio - Cezary
Rzemieniewski, Słońce - Olga Podlecka, Gąsienica - Monika Kotowska, Kapi-
tan Mrówek - Józef Balicki, Oddział Mrówek - Nadia Rzemieniewska, Mirelka
Trojanowska, Igor Ziółkowski, Jakub Kotowski, Amelka Zielonkowska, Wiktoria
Małecka, Robale - Iwona Małecka i Iwona Zielonkowska, Żuczek - Marcin My-
siakowski, Motyl - Joanna Ziółkowska, Bociany - Anna Przybysz i Michalina Ko-
pacz, Sprytna Żaba - Aneta Betlewicz, Żaba pilnująca bajora - Ewelina
Bieńkowska, Jeż - Tomasz Osiński, Przebiśnieg - Monika Przybylska, Krokus -
Katarzyna Grablewska, Zawilec - Joanna Przybysz, Fil ip - Dariusz Dzik, Babcia
- Marta Wernicka.

Źródło: Akademia Małego Smerfa

Maszeruje
Wiosna

"Maja szuka wiosny"

Szkoła Podstawowa wita Wiosnę!




