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XII Se sja Rady Miejskiej
Bar dzo bo ga ty był pro gram XII Se sji Ra dy Miej skiej w Gli no jec ku ob ra du ją cej 29

mar ca 2012 r. Rad ni m. in. uchwa li li pro gram wspie ra nia ro dzin w Mie ście i Gmi nie Gli -
no jeck oraz za po zna li się z dzia łal no ścią Miej sko -Gmin ne go Ośrod ka Po mo cy Spo -
łecz nej w 2011 r. oraz z po trze ba mi w za kre sie po mo cy spo łecz nej na 2012 r. Uchwa -
li li pro gram go spo da ro wa nia za so bem miesz ka nio wym w Mie ście i Gmi nie.

Na to miast wcze śniej sza, Nad zwy czaj na Se sja (19-20 mar ca 2012 r.) po świę co na
by ła oce nie sy tu acji w Za kła dzie Go spo dar ki Ko mu nal nej w Gli no jec ku.

Czy taj na str. 2 i 5

Książ ka
o gli no jec kim

spo rcie

W M iejsko-Gminnym Ośrodku Kultury
od by ła się pro mo cja książ ki pt. „Dzie je gli -
no jec kie go spor tu”, któ ra wła śnie uka za ła
się sta ra niem sa mo rzą du gmin ne go. Jest
to ko lej na książ ka wy da na przez na szą
Gmi nę.

Czy taj na str. 4

Spół ka Wod na
pod su mo wa ła dzia łal ność
Wal ne zgro ma dze nie de le ga tów Gmin nej Spół ki Wod nej „Gli no jeck” pod su mo wa -

ło dzia łal ność spół ki w la tach 2007-2012. Czy taj na str. 9 i 11

Na sza re pre zen ta cja
na im pre zie w Zie lo nej

Re pre zen ta cje Miej sko -Gmin ne go Ośrod ka Kul tu ry z Gli no jec ka, so łec twa Ości -
sło wo i Ogni ska „Pro myk” z Gli no jec ka uczest ni czy ły w „Wy sta wie Wiel ka noc nej” zor -
ga ni zo wa nej 30 mar ca w miej sco wo ści Zie lo na. W kon kur sie na naj smacz niej szą po -
tra wę wiel ka noc ną II miej sce uzy ska ło so łec two Ości sło wo.

Czy taj na str. 9

Od pust w pa ra fii
i pik nik PWSZ w Ma lu ży nie

23 kwiet nia w Ma lu ży nie miała miejsce wspól na uro czy stość zor ga ni zo wa na
przez miej sco wą pa ra fię, w któ rej w tym dniu od by wał się od pust z oka zji dnia św. Woj -
cie cha oraz przez Pań stwo wą Wyż szą Szko łę Za wo do wą z Cie cha no wa.

Czytaj na str. 6-7

Pa trio tycz na uro czy stość
w le sie ości słow skim

28 kwiet nia w le sie ości słow skim, nie da le ko zbio ro wych gro bów Po la ków za mor -
do wa nych przez hi tle row ców pod czas II woj ny świa to wej, od by ła się uro czy stość pa -
trio tycz no -re li gij na. Czytaj na str. 3
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19 i 20 mar ca

W dniach 19 i 20 mar ca od by -
ła się Nad zwy czaj na Se sja Ra dy
Miej skiej w Gli no jec ku. 

Po świę co na była oce nie sy tu acji
w Za kła dzie Go spo dar ki Ko mu nal -
nej, któ ry za opa tru je mia sto i gmi nę
w cie pło, zaj mu je się go spo dar ką
wo do cią go wą i ście ko wą.

Za ję cie się pro ble ma mi ZGK by -
ło ko niecz ne, po nie waż za kład ten
od lat bo ry ka się z trud no ścia mi fi -
nan so wy mi i tech nicz ny mi (te ostat -
nie zmniej szy ły się po do ko na nej
przed 3 la ty mo der ni za cji ko tłow ni
w Gli no jec ku). Za kład ma obec nie
znacz ne zo bo wią za nia fi -
nan so we.

W dniu 20 mar ca
po dłu giej i wszech stron nej
dys ku sji, pod czas któ rej
rad ni omó wi li bar dzo trud ną
obec nie sy tu ację ZGK, roz -
wa ża jąc m. in. roz wią za nie
po le ga ją ce na prze kształ ce -
niu ZGK w za kład bu dże to -
wy lub po łą cze nie ZGK
i TBS w jed ną spół kę z o.o.
Ra da Miej ska uchwa li ła po -
rę cze nie kre dy tu za cią gnię -
te go przez Za kład Go spo -
dar ki Ko mu nal nej w Gli no -
jec ku prze zna czo ne go na
spła tę wcze śniej za cią gnię -
tych zo bo wią zań. Po rę cze -
nie obej mu je ka pi tał w kwo -
cie 3 000 000 zł oraz in ne
zo bo wią za nia wy ni ka ją ce
z udzie lo ne go kre dy tu, któ re
na dzień pod ję cia uchwa ły wy no -
szą 2 217 757 zł. Po rę cze nie obo -
wią zu je w okre sie kre dy to wa nia, tj.
od da ty za war cie umo wy kre dy to -
wej do dnia spła ty, tj. do 28 lu te -
go 2027 r.

Przed uchwa le niem po rę cze nia,
w dniu 19 mar ca 2012 r. Ra da Miej -
ska pod ję ła nie zbęd ne w ta kiej sy tu -
acji uchwa ły: w spra wie zmian
w uchwa le bu dże to wej Gmi ny Gli no -
jeck na 2012 rok i w spra wie zmian
Wie lo let niej Pro gno zy Fi nan so wej
Gmi ny Gli no jeck. 

29 mar ca 2012 r.
Bar dzo bo ga ty był pro gram

XII Se sji Ra dy Miej skiej w Gli no -
jec ku ob ra du ją cej 29 mar ca 2012 r.

Obligacje
Jed ną z pierw szych po djętych

uchwał by ła uchwa ła w spra wie emi -
sji ob li ga cji ko mu nal nych. Gmi -
na Gli no jeck wy emi tu je w 2012 r.
ob li ga cje na oka zi cie la w licz bie 320
o war to ści no mi nal nej 10 tys. zł każ -

da, na łącz ną kwo tę 3 200 000 zł.
Ce lem ob li ga cji jest uzy ska nie środ -
ków na po kry cie pla no wa ne go de fi -
cy tu bu dże tu Gmi ny zwią za ne go
z re ali za cją za dań in we sty cyj nych
oraz spła tę wcze śniej za cią gnię tych
zo bo wią zań.

Emi sja ob li ga cji na stą pi po przez
pro po zy cję na by cia skie ro wa ną
do in dy wi du al nych ad re sa tów w licz -
bie mniej szej niż 100 osób. Wy kup
ob li ga cji na stą pi po upły wie 3 i 4 lat
od da ty ich emi sji, tj. w la tach 2015-
2016.

W na stęp nej uchwa le rad ni wy -

ra zi li zgo dę na wy od ręb nie nie w bu -
dże cie Mia sta i Gmi ny Gli no jeck
środ ków sta no wią cych fun dusz so -
łec ki w ro ku bu dże to wym 2013.

„Spró buj zmie nić
swo je ży cie” 

Pod ję to uchwa łę wy ra ża ją cą
zgo dę na re ali za cję przez Miej sko -
-Gmin ny Ośro dek Po mo cy Spo łecz -
nej pro jek tu sys te mo we go „Spró buj
zmie nić swo je ży cie” współ fi nan so -
wa ne go z Eu ro pej skie go Fun du szu
Spo łecz ne go. Pro jekt bę dzie miał
na ce lu ak ty wi za cję osób bez ro bot -
nych, nie ak tyw nych za wo do wo, któ -
re są oso ba mi w wie ku ak tyw no ści
za wo do wej, ko rzy sta ją cy mi ze
świad czeń po mo cy spo łecz nej.
Na re ali za cję pro jek tu w Gmi nie
Gli no jeck prze wi dzia no kwo -
tę 271 500 zł, z cze go 89,5 % po -
cho dzić bę dzie z do fi nan so wa nia,
a po zo sta łe 10,5 % ze środ ków wła -
snych Gmi ny (bę dzie to w roku

2012 – 12 757 zł, w roku
2013 – 15 750 zł). Re ali za cja pro jek -
tu bę dzie trwa ła od 1 stycz nia 2012 r.
do 31 grud nia 2013 r.

Pro gram wspie ra nia 
ro dzin

Ko lej ną uchwa łą Ra da Miej ska
przy ję ła pro gram wspie ra nia ro dzin
w Mie ście i Gmi nie Gli no jeck na la -
ta 2012-2014. W tym bar dzo bo ga -
tym pro gra mie zwra ca się uwa gę
na ta kie spra wy, jak: pra ca z ro dzi ną
oraz z ro dzi ną za stęp czą, pra ca

z dzieć mi, wy cho wa nie, edu ka cja
(wzbo ga ce nie stan dar do wej ofer ty
edu ka cyj nej), zdro wie, od dzia ły wa -
nie po przez sport, re kre ację i wy po -
czy nek, pra ca z nie peł no spraw ny mi,
pra ca z oso ba mi star szy mi i sa mot -
ny mi, bez pie czeń stwo (de wia cje
i pa to lo gie). Dzia ła nia wy ni ka ją ce
z pro gra mu, ko or dy no wa ne przez
M -GOPS, re ali zo wa ne są przy
współ pra cy: po wo ła ne go nie daw no
Ze spo łu In ter dy scy pli nar ne go Mia -
sta i Gmi ny (w je go skład wcho dzą
przed sta wi cie le gmin nej ko mi sji roz -
wią zy wa nia pro ble mów al ko ho lo -
wych, po li cji, oświa ty, ochro ny zdro -
wia) oraz gmin nych ko mi sji.

Se sje Ra dy Miej skiej
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Opie ka nad za byt ka mi
Rad ni uchwa li li pro gram opie ki

nad za byt ka mi dla Mia sta i Gmi ny
Gli no jeck na la ta 2012-2015. Na te -
re nie na szym znaj du ją się licz ne za -
byt ki ar chi tek tu ry. W Gli no jec ku
znaj du je się (nie ste ty – w czę ści
zde wa sto wa ny) ze spół pa ła co wo -
-par ko wy na le żą cy daw niej do cu -
krow ni „Iza be lin” i daw na osa da fa -
brycz na, za byt ko we ko ścio ły w Ma -
lu ży nie i w Su le rzy żu z licz ny mi za -
byt ka mi we wnątrz, ze spo ły par ko -
wo -dwor skie w Ma lu ży nie, Szyj -

kach, Wkrze, ale ja świer ko -
wa w Ogo no wie, cmen ta rze,
miej sca pa mię ci na ro do wej
(np. w le sie ości słow skim),
a tak że licz ne ka plicz ki i fi -
gu ry przy droż ne oraz sta-
no wi ska ar che olo gicz ne.
W uchwa lo nym, rów nież bo -
ga tym, pro gra mie przed sta -
wio ne zo sta ły moc ne i sła be
stro ny obec nej sy tu acji
w ochro nie za byt ków.
Do sła bych stron za li czyć
trze ba zły stan tech nicz ny
wie lu obiek tów za byt ko wych
oraz nie wy star cza ją ce środ -
ki fi nan so we na ich ochro nę.
Wdra ża nie opra co wa ne go
pro gra mu od by wać się bę -
dzie przy współ pra cy Wo je -
wódz kie go Kon ser wa to ra
Za byt ków, wła ści cie li za byt -
ko wych obiek tów oraz or ga -

ni za cji i in sty tu cji zaj mu ją cych się
opie ką nad za byt ka mi.

Uchwa lo ny zo stał pro gram opie -
ki nad bez dom ny mi zwie rzę ta mi
na te re nie Mia sta i Gmi ny.

Gospodarowanie
zasobem mieszkaniowym

Waż na uchwa ła do ty czy ła pro -
gra mu go spo da ro wa nia miesz ka nio -
wym za so bem Gmi ny Gli no jeck
w la tach 2012-2016. Pro gram
przed sta wia stan ak tu al ny oraz za -
wie ra pro gno zę na naj bliż sze 5 lat,
a zwłasz cza: pla no wa ną sprze daż
lo ka li oraz po li ty kę czyn szo wą.
Usta la za sa dy sprze da ży lo ka li,
przed sta wia też prio ry te ty dzia łań
re mon to wo -mo der n i  za cy j  nych

marzec - kwiecien
‚

2012

Wraz z na sta niem wio sny oży wa ją miej skie klom by i zie leń ce. 
Na zdję ciu: klomb przy po mni ku przed bu dyn kiem Urzę du Mia sta i Gmi ny

dokończenie na str. 5
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Pa trio tycz na uro czy stość
w le sie ości słow skim

Msza po lo wa i spek takl w wy ko na niu uczniów

Na wstę pie bur mistrz Mia sta i Gmi -
ny Gli no jeck Wal de mar Go dlew ski przy -
po mniał, że las ości słow ski na le ży
do naj więk szych cmen ta rzysk
z lat II woj ny świa to wej na Zie mi Cie cha -
now skiej. W lu tym 1940 r. hi tle row cy roz -
strze la li tu kil ka set osób cho rych, sta -
rych i ka le kich. W la tach oku pa cji mor -
do wa no tu Po la ków po dej rza nych
o dzia łal ność nie pod le gło ścio wą. Na tym
miej scu po woj nie urzą dzo ne zo sta ły
zbio ro we mo gi ły.

– Obec ne po ko le nie win ne jest
wszyst kim za mor do wa nym pa mięć
i szcze gól ny sza cu nek dla tych
miejsc – po wie dział.

Na uro czy sto ści przy by li licz ni
miesz kań cy Ości sło wa i oko lic, mło dzież
szkol na, sta wi ły się pocz ty sztan da ro we
szkól i jed no stek OSP.

Z pięk nym spek ta klem pa trio tycz -
nym, peł nym ak cen tów hi sto rycz nych,
wy stą pi li ucznio wie Ze spo łu Szkół Ogól -
no kształ cą cych z Ości sło wa. Prze sła nie

Zmarł Jó zef Mar cin kow ski
16 kwiet nia br. zmarł miesz ka ją cy w Ości sło wie Jó zef Mar cin kow ski.
W li sto pa dzie skoń czył by 105 lat. 

Uro dził się w 1907 r. w Bo gu ci nie ko ło Ra cią -
ża. Z za wo du był cie ślą, a je go spe cjal no ścią by -
ła bu do wa wia tra ków, na uczył się te go przy ojcu. 

Jó zef Mar cin kow ski był świad kiem wie lu hi -
sto rycz nych wy da rzeń, ale naj wię cej do świad czył
pod czas II woj ny świa to wej. Za dzia łal ność kon -
spi ra cyj ną w 1941 r. tra fił do hi tle row skie go wię -
zie nia. W wię zie niach i obo zach prze sie dział
łącz nie 4 la ta. Z wię zie nia w Płoc ku tra fił
przed Sąd Kra jo wy w Kró lew cu, gdzie zo stał ska -

za ny na 25 lat cięż kich ro bót. Ja ko wię -
zień po li tycz ny został przewieziony do
obo zu kon cen tra cyj ne go Mau thau sen -
-Gu sen. Być mo że dzię ki do bre mu fa -
cho wi uda ło mu się prze żyć obóz kon -
cen tra cyj ny. 

Po wojnie powrócił do kraju.
W 1946 r. oże nił się z młod szą od sie bie
o 15 lat Sta ni sła wą, po cho dzą cą jak on
z oko lic Ra cią ża. Za miesz ka li w Hu cie,
gdzie prze ży li ra zem pra wie 55 lat. Do -
cho wa li się cór ki i trzech sy nów.  

Przez ca łe ży cie pro wa dził bar dzo
ak tyw ny tryb ży cia. Po przej ściu na eme -
ry tu rę w 1973 r. na dal pra co wał, a w la -
tach 80. po ma gał przy bu do wie ko ścio ła
w Gli no jec ku. Chęt nie po dró żo wał. Tuż

przed 100 uro dzi na mi od wie dził wraz
z sy nem Mar kiem Wil no, gdzie słu żył
w woj sku, zaś rok wcze śniej po je cha li
do Mau thau sen. 

Przed po nad 4 la ty uczest ni czy li śmy
w uro czy stych ob cho dach 100-le cia Jó -
ze fa Mar cin kow skie go. Opo wia dał wów -
czas o swo im dłu gim ży ciu, im po no wał
nie zwy kłą, jak na ten wiek przy tom no -
ścią umy słu, pa mię tał fak ty i wy da rze nia
sprzed 60 lat. Zu peł nie nie spra wiał wra -
że nia czło wie ka, któ ry osią gnął tak sę -
dzi wy wiek.

Spo czął obec nie na cmen ta rzu
w Gli no jec ku u bo ku żo ny, któ ra zmar ła
w 1999 r.

te go spek ta klu za wie ra ło się w sło wach:
„Pol ska to wiel ka rzecz”. Bar dzo in te re -
su ją ce tek sty wy bra ła i ca łość wy re ży se -
ro wa ła na uczy ciel ka ości słow skich szkół
Bo że na Za łu ska, a część mu zycz ną
opra co wa ła Mag da le na Kur ni kow ska.

Od był się na stęp nie apel po le głych.
By ły i od zna cze nia. Zło tym me da -

lem Opie ku na
Miejsc Pa mię ci Na -
ro do wej od zna czo -
ny zo stał Ze spół
Szkół Ogól no kształ -
cą cych z Ości sło -
wa. Ucznio wie te go
ze spo łu szkół wie lo -
krot nie już pre zen -

to wa li pięk ne pro gra my na pa trio tycz -
nych uro czy sto ściach. Srebr ny mi me da -
la mi ude ko ro wa ne zo sta ły Bo że na Za łu -
ska i Bo że na Ba na siak.

Waż nym ak cen tem ości słow skich
uro czy sto ści by ła msza św., któ rą od pra -
wił ks. pra łat Eu ge niusz Gra czyk, dzie -
kan Dzie ka na tu Cie cha now skie go Za -

chod nie go. To wa rzy szy li: pro boszcz pa -
ra fii Su le rzyż ks. Ja nusz Ru miń ski, pro -
boszcz pa ra fii Ma lu żyn ks. kan. Krzysz -
tof Ko złow ski i ks. se nior Mie czy sław
Bia ło wąż. W wy gło szo nym ka za niu ks.
Ja nusz Ru miń ski przy po mniał tych, któ -
rzy od da li ży cie za Oj czy znę, rów nież
na Zie mi Cie cha now skiej, mó wił o po -
trze bie pie lę gno wa nia pa trio ty zmu w na -
szym spo łe czeń stwie, zwłasz cza wśród
mło dych lu dzi. 

Zło że nie wień ców na gro bach za -
mor do wa nych w le sie ości słow skim za -
koń czy ło tę pa trio tycz ną uro czy stość. 

Tekst: T. Wo ic ki 
Fot.: C. Rze mie niew ski

Wy stęp uczniów szkół z Ości sło wa 

Zaproszeni goście

Na cmen ta rzu kwia ty skła da de le ga cja sa mo rzą du Mia sta i Gmi ny Gli no jeck

Mszę od pra wił ks. pra łat Eu ge niusz Gra czyk

Już dru gi rok z rzę du 28 kwiet nia w le sie ości słow skim od by ły się uro -
czy sto ści pa trio tycz no -re li gij ne w in ten cji za mor do wa nych ofiar hi tle row -
skich spo czy wa ją cych na miej sco wym cmen ta rzu.
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Ini cja to ra mi po wsta nia książ ki by li
Ta de usz Sznaj der – wie lo let ni pił karz
gli no jec kiej dru ży ny sprzed lat oraz
Sta ni sław Ja błoń ski – daw ny pre zes
miejscowego klu bu pił kar skie go.
Zgro ma dzo ne ma te ria ły prze ka za li
Zbi gnie wo wi Paw łow skie mu, któ ry
zręcz nie wszyst ko po łą czył w ca łość.
Po kil ku mie sięcz nej pra cy po wsta ło
wy daw nic two li czą ce 130 stron.

Książ ka wy dru ko wa na jest na wy -
so kiej ja ko ści pa pie rze, opa trzo na
w wie le mo no chro ma tycz nych i ko lo -
ro wych fo to gra fii, ta bel, ze sta wień.
Już dziś wzbu dza du że za in te re so wa -
nie, ja ko że wie lu miesz kań ców Gli -
no jec ka i oko licz nych miej sco wo ści
znaj du je w niej swo je na zwi ska i swo -

je zdję cia.
Wy daw cą książ ki jest Miej sko -

-Gmin ny Ośro dek Kul tu ry w Gli no -
jec ku.

*   *   *
Na uro czy stą pro mo cję książ ki

„Dzie je gli no jec kie go spor tu” do Miej -
sko -Gmin ne go Ośrod ka Kul tu ry przy -
by li daw ni spor tow cy i dzia ła cze spor -
to wi po cho dzą cy z sa me go Gli no jec ka
i oko licz nych miej sco wo ści, a tak że
mło dzi czyn ni spor tow cy. Zja wi li się

przed sta wi cie le za przy jaź nio nych klu -
bów i or ga ni za cji spor to wych. Przed -
sta wi ciel Płoc kie go To wa rzy stwa
Spor to we go na rę ce pre ze sa klu bu
„Krysz tał” z Gli no jec ka Krzysz to fa
Szy mań skie go prze ka zał pa miąt ko -
wą sta tu et kę.

Wy stę pu ją cy w ro li go spo da rza
spo tka nia bur mistrz Mia sta i Gmi ny
Gli no jeck Wal de mar Go dlew ski po -
wie dział, że z wiel kim za do wo le niem
przy jął in for ma cję, iż śro do wi sko pił -
kar skie Gli no jec ka chce na ju bi le -
usz 60-le cia miej sco we go klu bu wy -
dać mo no gra fię, któ ra bę dzie pre -
zen to wać do ro bek spor to wy na sze -
go mia sta w cią gu po nad pół wie cza.
Po gra tu lo wał ini cja to rom te go po my -

słu, stwier dził, że do ce nia trud i sta ra -
nia, ja kie wło żo no w po wsta nie tej pra -
cy.

– Książ kę „Dzie je gli no jec kie go
spor tu” od bie ram ja ko wy raz sza cun ku
dla wie lu po ko leń dzia ła czy, tre ne rów
i za wod ni ków za fa scy no wa nych spor -
tem, a szcze gól nie pił ką noż ną. Wraz
z rad ny mi do kła da my wszel kich sta -
rań, by stwa rzać jak naj lep sze wa run ki
do roz wo ju spor tu, szcze gól nie wśród
mło dzie ży – stwier dził na za koń cze nie.

Wy mie nio ny wcze śniej Sta ni sław

Ja błoń ski – wie lo let ni dzia łacz spor to -
wy mó wił o tym, jak kie dyś funk cjo no -
wał klub pił kar ski w Gli no jec ku. Daw ne
cza sy spor to wych zma gań wspo mi nał
Ta de usz Sznaj der, obec nie miesz ka -
niec Płoc ka. Po cho dzą cy z Gli no jec ka
Wło dzi mierz Wal czak (by ły wi ce wo je -
wo da cie cha now ski) opo wia dał, jak
on giś by ły w na szej miej sco wo ści or -
ga ni zo wa ne za wo dy ka ja ko we. Au tor

książ ki – Zbi gniew Paw łow ski mó wił
o pra cy nad książ ką oraz o jej za war -
to ści.

Moż na o tym pro mo cyj nym spo -
tka niu po wie dzieć, że: spo tka li się
po la tach i snu li swo je wspo mnie nia
daw ni „ko le dzy z bo iska”, a mo gli te go
po słu chać dość licz nie zgro ma dze ni
przed sta wi cie le na szej mło dzie ży – tak
spo tka nie po świę co ne pro mo cji książ -
ki o gli no jec kim spo rcie oce nił je den
z je go uczest ni ków.

Książ kę moż na na być w
M -GOK – ce na 20 zł.
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„Dzieje glinojeckiego sportu”

Po wsta ło ko lej ne wy daw nic two książ ko we do ty czą ce na sze go mia sta
i re gio nu pt. „Dzie je gli no jec kie go spor tu”. Książ ka opi su je wszel kie go
ro dza ju dzia ła nia spor to we po dej mo wa ne w Gli no jec ku w cią gu ostat -
nich dwóch stu le ci. Naj wię cej uwa gi po świę ca pił ce noż nej – dys cy pli -
nie spor to wej o naj bo gat szej hi sto rii, bio rąc pod uwa gę nasz lo kal ny
grunt.

Au tor książ ki – Zbi gniew Paw łow ski
Na pro mo cję książ ki do sa li M -GOK przy szło wie lu miesz kań ców Gli no jec ka, gmi ny i przy jezd nych go ści.

Nowa książka wydana w Glinojecku

*   *   *
„Dzie je gli no jec kie go spor tu” to dru ga w ostat nich mie sią cach, a trze -

cia w ogó le, książ ka wy da na przez miej sco wy sa mo rząd gminny.
Przed la ty uka za ła się po zy cja pió ra Edwar da Le wan dow skie go – „Gli -

no jeck – mia sto i gmi na”, w ubie głym ro ku wy da ny zo sta ł im po nu ją cych
roz mia rów – „Al bum gli no jec ki” przy go to wa ny przez Hen ry ka Bo gu sław -
skie go. W naj bliż szych dniach opu ści dru kar nię książ ka Ka ta rzy ny Peł ki -
–Śle sic kiej – „Szkic z dzie jów mia sta i gmi ny Gli no jeck”.

Nie ma chy ba w Pol sce dru giej gmi ny, któ ra ma na swym kon cie ty le
wła snych wy daw nictw.
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dokończenie ze str 2

27 kwiet nia do gma chu li ceum za -
pro szo no licz nych go ści, by by li świad -
ka mi uro czy sto ści, w któ rej ak cen ty
po waż ne zgrab nie prze pla ta ły się
z uczniow ski mi żar ta mi. 

Za czę ło się od wy stą pie nia dy rek -
to ra szko ły Wie sła wa Mo sto we go.
Zwra ca jąc się do przy by łych go ści,
na uczy cie li, ro dzi ców, uczniów młod -
szych klas, a przede wszyst kim
do koń czą cych szko łę uczniów kla -
sy III, zwró cił uwa gę ze jest to oka zja
do pod su mo wa nia trzy let niej pra cy,

do re flek sji i za du my nad cza sem spę -
dzo nym w szko le.

– Mam na dzie ję, że nie jed no krot -
nie bę dzie cie wra cać my śla mi do tych
szkol nych lat, że bę dzie cie wspo mi -
nać swo ich na uczy cie li, prze ży wa ne
tu swo je pierw sze przy jaź nie i mło -

dzień cze uczu cia – stwier -
dził.

Dy rek tor ży czył ab sol -
wen tom do brych wy ni ków
na roz po czy na ją cych się
nie ba wem eg za mi nach ma -
tu ral nych, któ re po zwo lą im
sta rać się o in dek sy na wy -
ma rzo nych uczel niach.

Na stęp nie przy stą pio no
do tra dy cyj nej szkol nej ce re -
mo nii: od śpie wa no hymn
na ro do wy, ucznio wie III kla -

sy uro czy ście prze ka za li sztan dar
szko ły uczniom kla sy II, od by ło się
przy rzecz enie ab sol wen tów. 

Świa dec twa ukoń cze nia li ceum
wrę czy li ab sol wen tom: dy rek tor szko -
ły, wy cho waw czy ni Do ro ta Na rul ska
i pre fekt ks. Ja cek Go dos. Wśród koń -

czą cych szko łę trzy oso by
uzy ska ły śred nią ocen po wy -
żej 4,00: Mar ta Piąt kow -
ska – 4,63, Kon rad Wich -
man – 4,50 i Mar le na Pa cio -
rek – 4, 13. Oprócz uzna nia
za do bre wy ni ki w na uce
i wzo ro wą po sta wę uczniow -
ską po szcze gól ni ab sol wen -
ci otrzy ma li też na gro dy
książ ko we za pra cę w szkol -
nych ko łach: te atral nym, wo -
kal  no - in stru men tal  nym,
spor to wym.

Nie by ło by w gli no jec kim
LO po że gna nia ab sol wen -
tów bez „czę ści ar ty stycz -
nej”. Przy go to wa li ją w tym
ro ku ucznio wie II kla sy
pod kie run kiem na uczy ciel ki
Ali ny Osiń skiej, w któ rej – jak

wspo mnia no na po cząt ku – ak cen ty
po waż niej sze (bar dzo mą dre tek sty)
prze pla ta ły się z uczniow ski mi żar ta -
mi. Świet na by ła dow cip na in sce ni za -
cja eg za mi nu ma tu ral ne go, roz po czy -
na ją ce go się przy akom pa nia men -
cie… „Mar sza ża łob ne go” Fry de ry ka

Cho pi na.
Kon rad Wich man zwra ca jąc się

w imie niu ab sol wen tów do gro na pe -
da go gicz ne go dzię ko wał na uczy cie -
lom „za to, że na uczy li ście nas, jak
żyć, jak wy ko rzy sty wać wła sne zdol -
no ści”.

Na za koń cze nie do opusz cza ją -
cych Li ceum Ogól no kształ cą ce zwró cił
się bur mistrz Mia sta i Gmi ny Gli no jeck
Wal de mar Go dlew ski. Oprócz ży czeń
naj lep szych wy ni ków na ma tu rze i do -
sta nia się na wy bra ne kie run ki stu diów
prze ka zał ży cze nia wie lu suk ce sów
w roz po czy na ją cym się do ro słym ży ciu.

Wśród za pro szo nych go ści by li
rów nież m. in. prze wod ni czą cy Ra dy
Miej skiej Gli no jec ka An drzej Gon tar ski
i pro boszcz gli no jec kiej pa ra fii ks. kan.
Sta ni sław Ma riań ski.

Utwór mu zycz ny „Szczę śli wej dro -
gi, już czas”, w wy ko na niu umi la ją ce go
ca ły czas uro czy stość chó ru szkol ne -
go pod kie run kiem Al do ny Wi śniew -
skiej, za koń czył to sym pa tycz ne spo -
tka nie w Li ceum Ogól no kształ cą cym
im. W. S. Rey mon ta.

T. W.

Uro czy ste po że gna nie ab sol wen tów

Sta ło się już tra dy cją, że dy rek tor, ra da pe da go gicz na oraz
ca ła spo łecz ność Li ceum Ogól no kształ cą ce go im. Wła dy sła -
wa Sta ni sła wa Rey mon ta w Gli no jec ku tuż przed eg za mi na -
mi ma tu ral ny mi or ga ni zu je uro czy ste po że gna nie swo ich ab -
sol wen tów, po łą czo ne z wrę cze niem świa dectw ukoń cze nia
szko ły.

Pry mu ska Mar ta Piąt kow ska od bie ra z rąk dy rek to ra Wie sła wa Mosto we go 
świa dec two ukoń cze nia LO i na gro dy 

Tegoroczni absolwenici wraz z wychowawczynią Dorotą Narulską

nie zbęd nych do utrzy ma nia w sta nie
nie po gor szo nym za so bu miesz ka -
nio we go Gmi ny. We dług sta nu na 1
stycz nia 2012 r. Gmi na dys po no wa -
ła 156 lo ka la mi miesz kal ny mi,
w tym 1 lo ka lem so cjal nym. Pla nu je
się w naj bliż szym cza sie sprze daż
od 9 do 12 lo ka li rocz nie. Usta lo no
obec ne staw ki czyn szu za na jem lo -
ka li – od 2,50 zł do 3,49 zł za 1metr

kwadr., w za leż no ści od stan dar du
miesz ka nia. O pod wyż szo nym stan -
dar dzie uzna je się miesz ka nia w bu -
dyn kach w Gli no jec ku przy uli cach:
Po lnej (z wy łą cze niem bu dyn -
ków 2A, 2B i 1B), Po łu dnio wej, Tar -
go wej i w Zyg mun to wie.

Se sja za twier dzi ła „Plan od no wy
miej sco wo ści Su le rzyż”. Zo stał on
spo rzą dzo ny w związ ku z tym, że
pa ra fia Su le rzyż zło ży ła wnio sek

o do fi nan so wa nie przed się wzię -
cia pn. „Kształ to wa nie ob sza rów
o szcze gól nym zna cze niu dla
miesz kań ców Su le rzy ża oraz po pra -
wa es te ty ki miej sco wo ści po przez
utwo rze nie miej sca in te gra cji miesz -
kań ców”. Spo rzą dze nie „pla nu od -
no wy miej sco wo ści” jest nie zbęd ne
przy sta ra niach o środ ki fi nan so we
w ra mach Pro gra mu Roz wo ju Ob -
sza rów Wiej skich 2007-2013.

Pod ję to uchwa ły w spra wie za -
twier dze nia sta tu tów so łectw: Bie la -
wy, Bro dy Młoc kie, Bu dy Ru moc kie,
Dukt -Krusz i Fau sty no wo.

Rad ni za po zna li się ze spra woz -
da niem z dzia łal no ści Miej sko -
-Gmin ne go Ośrod ka Po mo cy Spo -
łecz nej za 2011 rok oraz z po trze ba -
mi w za kre sie po mo cy spo łecz nej
na 2012 rok (naj waż niej sze da ne
z te go spra woz da nia przed sta wi my
w na stęp nym nu me rze „Wie ści Gli -
no jec ka”).

Przed sta wio ne zo sta ło spra woz -
da nie ze sta nu bez pie czeń stwa
na te re nie Mia sta i Gmi ny Gli no jeck
w 2011 ro ku. 

T. Woicki

Se sje Ra dy Miej skiej
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Dla cze go ma lu żyń ska pa ra fia? Po -
nie waż 23 kwiet nia przy pa da wła śnie
dzień jej pa tro na – św. Woj cie cha i zor ga -
ni zo wa no tu uro czy sto ści ko ściel ne oraz
tra dy cyj ny od pust.

Dla cze go PWSZ? Po nie waż w ubie -
głym ro ku sa mo rząd Mia sta i Gmi ny Gli -
no jeck prze ka zał tej uczel ni dział kę
w Ma lu ży nie nad rze ką Wkrą, na któ rej
po sta no wi ła ona or ga ni zo wać prak ty ki
i im pre zy re kre acyj ne dla stu den tów oraz
spo tka nia in te gra cyj ne dla miej sco wej

spo łecz no ści.
Uro czy sto ści roz po czę ła msza św.

w ma lu żyń skim ko ście le. Do świą ty ni
przy by ła w tym dniu licz na re pre zen ta cja
władz, pra cow ni ków oraz stu den tów Pań -
stwo wej Wyż szej Szko ły Za wo do wej
z pro rek to rem doc. dr Lesz kiem Zy gne -
rem (dziś już rek to rem – elek tem).
Uczest ni czy ły pocz ty sztan da ro we:
PWSZ, szkół z Gli no jec ka, Młoc ka,
Ochot ni czych Stra ży Po żar nych z Ma lu -
ży na i Młoc ka, a tak że na uczy cie le

i ucznio wie szkół z Gli no jec ka, Ma lu ży na,
Wo li Młoc kiej, Młoc ka i Lu be ra dza. Obec -
ni by li rad ni Ra dy Miej skiej w Gli no jec ku
z prze wod ni czą cym Ra dy An drze jem
Gon tar skim i bur mi strzem Gli no jec ka
Wal de ma rem Go dlew skim. Przed sta wia -
jąc wszyst kich go ści pro boszcz pa ra fii
w Ma lu ży nie ks. kan. Krzysz tof Ko złow ski
po wi tał też obec nych ka pła nów, m. in. ks.
pra ła ta Eu ge niu sza Gra czy ka – dzie ka -
na Dzie ka na tu Cie cha now skie go Za -
chod nie go.

Pro boszcz w pięk nych sło wach mó -
wił o po trze bie wy cho wa nia na szej mło -
dzie ży w du chu pa trio ty zmu, a tak że
o tym, jak du żą wa gę po win no się przy -

kła dać do na uki hi sto rii w szko le.
– Nie zbęd ne jest pie lę gno wa nie pa -

trio ty zmu, któ ry trze ba za szcze piać spo -
łe czeń stwu od naj młod szych lat. Wy cho -
wa nie w du chu sza cun ku i umi ło wa nia
wła snej Oj czy zny jest waż nym za da niem
wy cho waw czym ro dzi ny, szko ły i Ko ścio -
ła – po wie dział.

Mszę świę tą od pra wił ks. Krzysz tof
Ru ciń ski – dusz pa sterz aka de mic ki.
W wy gło szo nym ka za niu ks. Ja cek Kę -
dzier ski przy po mniał ze bra nym w ko ście -
le ży cie i mę czeń ską śmierć przed po -
nad ty siąc la ty św. Woj cie cha, któ ry udał
się sze rzyć ewan ge lię wśród po gań skie -
go wów czas lu du w Pru sach. Mó wił o mi -

Uro czy sto ści ko ściel ne i pik nik w Ma lu ży nie
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Z ini cja ty wy miej sco wej pa ra fii i PWSZ

Pięk ne chwi le prze ży wa li 23 kwiet nia miesz kań cy Ma lu ży na i oko licz -
nych wsi za spra wą miej sco wej pa ra fii pod we zwa niem św. Woj cie cha
oraz kie row nic twa Pań stwo wej Wyż szej Szko ły Za wo do wej z Cie cha no -
wa i Mła wy.

Do kościoła wkracza liczna delegacja ciechanowskiej PWSZ

Moment odsłonięcia portretu św. Wojciecha

Poczty sztandarowe

Kościół wypełnili miejscowi parafianie i liczni goście Do ołtarza zbliża się procesja z darami

Proboszcz malużyńskiej parafii ks. kan. Krzysztof Kozłowski 
i prorektor PWSZ doc. dr Leszek Zygner
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sjo na rzach nio są cych na ukę o Chry stu -
sie do in nych kra jów. Od po cząt ku ist nie -
nia pa ra fii w Ma lu ży nie, tj. od po nad 600
lat, św. Woj ciech jest jej pa tro nem.

Na stą pi ło uro czy ste prze ka za nie da -
ru Pań stwo wej Wyż szej Szko ły Za wo do -
wej dla pa ra fii w Ma lu ży nie – pięk ne go,
po kaź nych roz mia rów, por tre tu św. Woj -
cie cha, na ma lo wa ne go przez zna ne go
cie cha now skie go ar ty stę Mar ka Za lew -
skie go. Ob raz po świę cił ks. pra łat Eu ge -
niusz Gra czyk.

Uczest ni cy uro czy sto ści ko ściel nych
prze szli w pro ce sji wo kół ko ścio ła,
po czym od da li hołd świę te mu ca łu jąc je -
go re li kwie, obec ne w ko ście le w Ma lu ży -
nie od ju bi le uszu 600-le cia pa ra fii, któ ry
miał miej sce przed kil ko ma la ty.

Na za koń cze nie za brał głos pro rek -

tor PWSZ – doc. dr Le szek Zy gner. Po -
dzię ko wał za za pro sze nie Pań stwo wej
Wyż szej Szko ły Za wo do wej na uro czy -
sto ści od pu sto we w ma lu żyn skiej pa ra fii
i za pro sił na od by wa ją ce się w oto cze niu
ko ścio ła, zor ga ni zo wa ne przez szko łę,
im pre zy in te gra cyj ne. Za pew nił, że co -
rocz nie w uro czy sto ściach od pu sto wych
bę dzie tu bra ła udział de le ga cja PWSZ,
że by pod kre ślić związ ki szko ły ze spo -
łecz no ścią Ma lu ży na.

Po uro czy sto ściach ko ściel nych od -
był się pik nik in te gra cyj ny. Slu cha cze wy -
dzia łów PWSZ przy go to wa li dla wszyst -
kich bio rą cych w nim udział sze reg atrak -
cji. Stu den ci Wy dzia łu Ochro ny Zdro wia
prze pro wa dza li ba da nia pro fi lak tycz ne
dla lo kal nej spo łecz no ści, od był się po -
kaz udzie la nia pierw szej po mo cy. Wy -

dział Kul tu ro znaw stwa zor ga ni zo wał dla
dzie ci i mło dzie ży: gry, za ba wy, ma lo wa -
nie twa rzy. Ro ze gra no mecz pił ki noż nej
mię dzy re pre zen ta cją miej sco wo ści Ma -
lu żyn, a re pre zen ta cją PWSZ. Od by ły się
wy stę py ze spo łów mu zycz nych i ta necz -
nych z oko licz nych szkół i PWSZ.

– Udzia łem cie cha now skiej Pań stwo -
wej Wyż szej Szko ły Za wo do wej w uro -
czy sto ściach od pu sto wych i zor ga ni zo -
wa niem im pre zy re kre acyj nej roz po czę li -
śmy ofi cjal ne wej ście spo łecz no ści aka -
de mic kiej i in te gra cję z lo kal ną spo łecz -
no ścią miej sco wo ści Ma lu żyn. Są dzę, że
obec ność uczel ni w śro do wi sku lo kal nym
bę dzie ko rzyst na dla obu stron – po wie -
dział kanc lerz uczel ni Piotr Wój cik.

Tekst: Ta de usz Wo ic ki
Fot.: Wiesław Wernik

W pobliżu kościoła ustawiono liczne stoły dla uczestników odpustu i pikniku

Mecz piłki nożnej między reprezentacjami Malużyna i PWSZ
Pokaz udzielania pierwszej pomocy

Tańczące dziewczęta (przyjechały na występ z Ciechanowa)

Studenci przeprowadzali badania profilaktyczne



Piękny spektakl w podstawówce
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Ja ko, że od 1 wrze śnia w szko -
le ist nie je ko ło ję zy ków ob cych, po -
sta no wio no część te go przed sta -
wie nia wy ko nać wła śnie w ję zy -
kach ob cych, łą cząc w ten spo sób
bar dzo zgrab nie za ba wę z dy dak -
ty ką. Ucznio wie kla sy 6 d przed sta -
wi li więc w ję zy ku ro syj skim baj kę
o Czer wo nym Kap tur ku, a za chwi -
lę tę sa mą baj kę w ję zy ku an giel -
skim za pre zen to wa li ucznio wie kla -
sy 6 b. Ucznio wie kla sy VI a przed -
sta wi li z ko lei w ję zy ku an giel skim
baj kę „Ro bin Ho od”. Ucznio wie kla -
sy VI c baj kę o Kop ciusz ku przed -
sta wi li w ję zy ku... ukra iń skim.

By ły też roz ma ite za ba wy
i kon kur sy, oce nia ne przez ju ry zło -
żo ne z na uczy cie lek, pań Bar ba ry
Błasz kow skiej, Mał go rza ty Ga dom -
skiej i Mar ty Pie trzak. W kon kur sie
pio sen ki (w ję zy ku ob cym) naj le piej
wy pa dła kla sa VI b, przed kla -
są VI a. W kon kur sie tań ca zwy cię -
ży ła pięk nie tań czą ca pa ra Ma te usz
Pu rzyc ki – Zu zan na Ząb czyk
z kl. VI c, a na dru gim miej scu upla -
so wał się ze spół trzech dziew cząt:
Rok sa na Szcze piń ska, Kin ga Gi -
żyń ska i Pa try cja Kwa si bor ska.
Za naj lep sze go ak to ra uzna no Ma -
te usza Pu rzyc kie go, a za naj lep szą
ak tor kę Zu zan nę Ząb czyk.

W kon kur sie na naj cie kaw sze
stro je wio sen ne naj cie ka wiej za pre -
zen to wa li się: Bar tło miej Kry nic ki,

Ucznio wie po wi ta li Wio snę
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ba lu ucznio wie wrę czy li na uczy cie lom „Dy plo my Od waż ne go Na -
uczy cie la”. Na stęp nie wszy scy zo sta li za pro sze ni do „ka wia ren ki”
zor ga ni zo wa nej przez ro dzi ców. 

Za ba wę ta necz ną po pro wa dził ze spół mu zycz ny w skła dzie:
Ad rian i Ka mil Gnaś – in stru men ty kla wi szo we oraz so list ka – Pa -
try cja Bo ry szew ska.

Bal wszyst kim bar dzo się po do bał. By ła mi ła, ra do sna at mos -
fe ra, a or ga ni za tor ki im pre zy osią gnę ły za mie rzo ny cel.

Bal kar na wa ło wy
w szko le w Ości sło wie

Ma te usz Ra wa, Jo an na Wy soc ka, Do -
mi nik Pod lec ki i Mag da le na Mar kie wicz.
W kon kur sie na pla kat o wio śnie I miej -
sce zdo był Da niel Ra dwań ski, II miej sce
Na ta lia Nie dział kow ska, III miej sce Rok -
sa na Szcze piń ska.

Ini cja tor ką po pi sów ob co ję zycz -
nych, jak i re ży ser ką ca łe go przed sta -
wie nia by ła na uczy ciel ka p. Ly ud my la
Lekh.

Tekst i fot.: T. W. 

Tra dy cyj nie 21 mar ca ucznio wie na szych szkół wi ta li Wio snę. Chy ba naj oka za lej wy -
pa dło to w Szko le Pod sta wo wej w Gli no jec ku, gdzie ucznio wie klas VI da li ca ły spek -
takl dla swych ko le gów i dla klas IV -V.

Konkurs na wykonanie piosenki

Po pisy taneczne

Rozbawiona widownia

11 lu te go w Ze spo le Szkół Ogól no kształ cą cych w Ości sło wie od był się bal kar na -
wa ło wy, któ ry zo stał zor ga ni zo wa ny w ra mach pro jek tu gim na zjal ne go. Pro jekt był zre -
ali zo wa ny przez uczen ni ce III kla sy gim na zjum: Mag da le nę So bo lew ską, Syl wię Tom -
czak, Mo ni kę Ada mu szew ską i Ka ro li nę Ku ban. Osobą pro wa dzą cą gru pę pro jek to wą
by ła na uczy ciel ka Bo gu mi ła Mar -
cin kow ska. 

Bal zo stał zor ga ni zo wa ny dla
ca łej spo łecz no ści szkol nej. Nad -
rzęd nym ce lem im pre zy by ła in te -
gra cja uczniów, na uczy cie li i ro dzi -
ców. Atrak cyj ność im pre zy pod nio -
sły kon ku ren cje, w któ rych bra li
udział pe da go dzy. By ły to m. in.:
kon kurs „Ja ka to me lo dia”, pre zen -
ta cja pio se nek so lo, ta niec „Ka czu -
chy”.

– En tu zjazm na sa li i go rą ce
bra wa świad czy ły o do brej za ba wie
mó wią uczest ni cy.

W pod su mo wa niu tej czę ści

Na swój spo sób wi ta li też wio snę ucznio wie klas I -III. 
Spa li li oni wy ko na ną przez sie bie ku kłę Ma rzan nę, 

po czym uda li się na wio sen ny spa cer po Gli no jec ku. 



pre zen tan tów z Ości sło wa. Pod czas po -
dob nej ini cja ty wy przed świę ta mi Bo że -
go Na ro dze nia, na im pre zie na zwa nej
„Sto ły Wi gi lij ne” I na gro dę w kon kur sie
na naj smacz niej szą po tra wę zdo był
ości słow ski Klub Se nio ra.

Or ga ni za to rzy in for mu ją, że „Wy sta -
wa Wiel ka noc na” spo tka ła się z du żym
za in te re so wa niem, że za rów no sa mi wy -
staw cy, jak i przy by li go ście do brze ba -
wi li się. To też zachęcone tym Sto wa rzy -
sze nie Spo łecz nej Sa mo po mo cy Lo kal -
na Gru pa Dzia ła nia już my śli o or ga ni za -
cji w przyszłości na stęp nych po dob nych
im prez. 
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Jak in for mu ją or ga ni za to rzy, wy sta -
wa mia ła na ce lu:
– pre zen ta cję bo gac twa za so bów ar -

ty stycz nych, rze mieśl ni czych i ku li -
nar nych z ob sza ru LGD - w ce lu po -
pu la ry za cji i pod trzy my wa nia tra dy -
cji i kul tu ry lu do wej;

– pro mo cję pro duk tów lo kal nych
i wszel kiej dzia łal no ści ar ty stycz nej;

– pre zen ta cję kuch ni re gio nal nej;
– ak ty wi za cję spo łe czeń stwa; 
– bu do wę wię zi we wnątrz spo łecz no -

ści lo kal nej.
Po sta no wio no wy ło nić i na gro dzić

naj cie kaw sze sto isko pro mu ją ce tra dy cję
ob sza ru Lo kal nej Gru py Dzia ła nia.

Na wy sta wie za pre zen to wa ło się 21
wy staw ców. Wśród nich zna la zły się m.
in.: po szcze gól ne so łec twa, Klu by Se -
nio ra, Gmin ne i Miej skie Ośrod ki Kul tu ry,
Ko ła Go spo dyń Wiej skich, Ze spo ły
Szkół.

W kon kur sie na naj ład niej szą ozdo -
bę świą tecz ną III miej sce zdo był Miej sko -
-Gmin ny Ośro dek Kul tu ry z Gli no jec ka,
na to miast w kon kur sie na naj smacz niej -
szą po tra wę II miej sce uzy ska ło so łec two
Ości sło wo.

Jest to już dru gi suk ces na szych re -

W ze bra niu wzię li też udział go ście:
Ja cek Sta chie wicz – kie row nik Wy dzia łu
Rol nic twa, Śro do wi ska i Dzia łań An ty -
kry zy so wych Sta ro stwa Po wia to we go
w Cie cha no wie, Mał go rza ta Bo la – pra -
cow nik te goż wy dzia łu Sta ro stwa,
Krzysz tof Bi lic ki – kie row nik Wo je wódz -
kie go Za rzą du Me lio ra cji i Urzą dzeń
Wod nych w War sza wie – Od dział w Cie -
cha no wie. Obec ny był bur mistrz Mia sta
i Gmi ny Gli no jeck – Wal de mar Go dlew -
ski.

Przed sta wio ne zo sta ło spra woz da -
nie z dzia łal no ści za rzą du spół ki
w 2011r. wraz z pod su mo wa niem 5 lat
ka den cji (od 28 czerw ca 2007 r.). 

Zgro ma dze nie udzie li ło ab so lu to -
rium ustę pu ją ce mu za rzą do wi i wy bra ło
no wy za rząd w skła dzie: Grze gorz Sto -
lar ski, Grze gorz Si kor ski, Ja nusz Przy -
by szew ski, Woj ciech Bo niew ski, Piotr

Ga dom ski. W skład Ko mi sji Re wi zyj nej
wy bra ni zo sta li: Re mi giusz Szar lak, Zyg -
munt Le wan dow ski, An drzej Dem kow -
ski. W sto sun ku do skła du po przed nie go
za rzą du na stą pi ła tyl ko jed na zmia na:
w miej sce Bo że ny Ba na siak w je go
skład wszedł Grze gorz Sto lar ski.

(Na zor ga ni zo wa nym kil ka dni póź -
niej ze bra niu za rzą du no wym prze wod -
ni czą cym, w miej sce do tych cza so we go
Ja nu sza Przy by szew skie go, wy bra ny
zo stał Grze gorz Si kor ski.)

Po dys ku sji na te mat wy so ko ści
skła dek od rol ni ków pod ję to uchwa łę, że
bę dzie to w 2012 r. 22 zł od jed ne go
hek ta ra zme lio ro wa ne go (w ubie głym ro -
ku skład ka wy no si ła 20 zł). Trzej człon -
ko wie Spół ki Wod nej zgło si li pro po zy cję
umo rze nia za le głych skła dek w łącz nej
kwo cie 737,65 zł – uchwa ła w tej spra -
wie zo sta ła od rzu co na.

Do pla nu prac Gmin nej Spół ki Wod -
nej „Gli no jeck” na 2012 rok uczest ni cy
Zgro ma dze nia De le ga tów za pro po no -
wa li, aby ob jąć ni mi: 
• Rów Wól ka Gar war ska – No wy Gar -

warz ok. 500 m (zgła sza p. Ga dom ski)
• Rów No wy Gar warz – Wól ka Gar war -

ska 100 m (zgła sza p. Ba kie rzyń ski)
• Rów w Śród bo rzu – w stro nę Za le -

sia 100 m (zgła sza p. Bo niew ski)
• Rów w Ości sło wie tzw. tor fy, wo da jest

spię trzo na (zgła sza p. Hu mięc ki)
• Rów Ru mo ka – Bu dzin ka (zgła sza p.

Mi nich)
• Prze pust na ro wie w Wo li Młoc kiej

(zgła sza p. Dem kow ski)
• Rów w Że leź ni (zgła sza p. Siek)
• Prze pust Bu dy Ru moc kie (zgła sza p.

Szar lak)
• Rów Wól ka Gar war ska 500 m, głów ny

rów – kon ty nu acja (zgła sza p. Pniew ski)
• Rów Bu dy Ru moc kie ok 300 m,

przy po lu p. Ja wor skiej (zgła sza p. Ja -
wor ska 

• Rów w Za le siu.
Pod ko niec zgro ma dze nia wy ja śnia -

no sze reg spraw, któ re in te re su ją rol ni -
ków, człon ków Spół ki Wod nej. Oto nie -
któ re z nich:

Grze gorz Si kor ski za py tał o moż li -
wość uzy ska nia do ta cji od Sta ro sty
na kon ser wa cję urzą dzeń me lio ra cyj -
nych. 

Mał go rza ta Bo la ze Sta ro stwa od po -
wie dzia ła, że nie ma moż li wo ści praw -
nych po zwa la ją cych na prze ka za nie do -
ta cji dla spół ek wod nych. Na to miast
Krzysz tof Bi lic ki po wie dział o moż li wo ści
po zy ska nia środ ków od Mar szał ka Wo -
je wódz twa.

Je rzy Ba kie rzyń ski za py tał, kto zaj -
mu je się re gu la cją rze ki Wkry. Krzysz tof
Bi lic ki od po wie dział, że RZGW w Dę -
bem.

P. Szar lak za py tał o ta my bo bro we
na rze ce Staw ni cy. Krzysz tof Bi lic ki od -
po wie dział, że w tej chwi li jest już cięż ko
co kol wiek zro bić, gdyż bo bry za do mo wi -
ły się tam na do bre. Chcąc usu nąć ta my
za każ dym ra zem trze ba py tać o zgo dę.

Po ru sza no rów nież pro blem usu wa -
nia drzew ro sną cych w ro wach me lio ra -
cyj nych. Mał go rza ta Bo la od po wie dzia -
ła, że spół ka wod na mo że wy stą pić
do Sta ro sty z wnio skiem o wy da nie sto -
sow nej de cy zji na usu nię cie drzew z ro -
wu, nie trze ba py tać wła ści cie la.

dokończenie na str 11

Sto isko z ozdo ba mi wiel ka noc ny mi wy ko na ny mi przez uczest ni ków za jęć w M -GOK
i pre zen tu ją ca je opie kun ka sek cji pla stycz nej Ga brie la Bo niew ska
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Re pre zen ta cja so łec twa Ości sło wo

Re pre zen ta cje Miej sko -Gmin ne go Ośrod ka Kul tu ry z Gli no jec ka, so łec -
twa Ości sło wo i Śro do wi sko we go Ogni ska Wy cho waw cze go „Pro myk”
z Gli no jec ka wzię ły udział w tzw. „Wy sta wie Wiel ka noc nej” zor ga ni zo -
wa nej 30 mar ca w miej sco wo ści Zie lo na (gmi na Kucz bork). Wy sta wę
zor ga ni zo wa ło Sto wa rzy sze nie Spo łecz nej Sa mo po mo cy Lo kal na Gru -
pa Dzia ła nia z Cie cha no wa.

Suk ce sy na szych re pre zen tan tów
na „Wy sta wie Wiel ka noc nej”

SPÓŁ KA WOD NA
pod su mo wa ła 2011 rok

9 mar ca od by ło się VI Wal ne Zgro ma dze nie De le ga tów Gmin nej Spół -
ki Wod nej „Gli no jeck”, pod czas któ re go pod su mo wa no dzia ła nia
w 2011 r. Uczest ni czy ło 16 de le ga tów z po szcze gól nych wsi.
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Prze ciw pa le niu ty to niu
12 kwiet nia po mię dzy Po wia to wą Sta cją Sa ni tar no -Epi de mio lo gicz ną w Cie cha -

no wie a Urzę dem Mia sta i Gmi ny Gli no jeck pod pi sa ny zo stał list in ten cyj ny, w któ rym
stro ny oświad cza ją, że po dej mu ją współ pra cę na rzecz re ali za cji pro jek tu pt. „Od świe -
ża my na sze mia sta. TO B3CIT”. 

Pro jekt ma na ce lu po pra wę eg ze kwo wa nia i wzrost prze strze ga nia po sta no wień
zno we li zo wa nej w 2010 r. Usta wy z 9 li sto pa da 1995 r. „O ochro nie zdro wia przed na -
stęp stwa mi uży wa nia ty to niu i wy ro bów ty to nio wych”. Pla no wa ny czas trwa nia pro jek -
tu: od 1 paź dzier ni ka 2011 r. do 30 wrze śnia 2013 r. Ko or dy na to rem kra jo wym pro jek -
tu jest Głów ny In spek tor Sa ni tar ny.

Urząd Mia sta i Gmi ny (ja ko ko ali cjant pro jek tu) wy ra ża go to wość wspar cia Po wia -
to wej Sta cji San -Epid w dzia ła niach ma ją cych na ce lu zwięk sze nie świa do mo ści spo -
łecz nej w za kre sie re gu la cji praw nych ogra ni cza ją cych pa le nie w miej scach pu blicz -
nych oraz skut ków zdro wot nych bier ne go i czyn ne go pa le nia.

Nowa siedziba
Orkiestry Dętej

30 marca miało miejsce uroczyste otwarcie wyremontowanych
pomieszczeń, które otrzymała Orkiestra Dęta OSP w Glinojecku.

Wa run ki lo ka lo we, w ja kich do tych czas spo ty ka ła się Or kie stra Dę ta (piw ni ce
daw ne go ho te lu ro bot ni cze go przy uli cy Cie cha now skiej) już od daw na nie speł nia -
ły współ cze snych stan dar dów ja ko ścio wych. Naj więk szą uciąż li wo ścią by ła wil goć.

Już pod ko niec 2011 r. po sta no wio no prze nieść or kie strę do po miesz czeń zaj -
mo wa nych wcze śniej przez świe tli cę so cjo te ra peu tycz ną (piw ni ce Ośrod ka Zdro -
wia). Za adap to wa nie tych po miesz czeń wią za ło się z re mon tem, któ ry zo stał wy ko -
na ny me to dą go spo dar czą przez człon ków or kie stry. Po ma lo wa no ścia ny, na pod ło -
gach wy ło żo no wy kła dzi nę. Naj wię cej pra cy wło żo no w sa lę prób, któ rą cał ko wi cie
wy ło żo no gąb ką po chła nia ją cą dźwię ki. Jak mó wi ka pel mistrz Wi told No wa kow ski
„dzi siaj na sza or kie stra dys po nu je naj pięk niej szą sa lą prób w pro mie niu 50 km.” Po -
za sa lą prób or kie stra otrzy ma ła kil ka in nych po miesz czeń, m. in. sa lę, w któ rej mo -
gą od by wać się spo tka nia i uro czy sto ści, ga bi net ka pel mi strza, po miesz cze nia ma -
ga zy no we.

Od 1 stycz nia gli no jec ka Or kie stra Dę ta OSP na le ży do sek cji Miej sko -Gmin ne -
go Ośrod ka Kul tu ry w Gli no jec ku. Na dal jest or kie strą stra żac ką, ale opie kę nad nią
i po miesz cze nia mi, któ re zaj mu je, spra wu je M -GOK. 

War to do dać, że at mos fe ra w or kie strze jest wy śmie ni ta. Mło dzi człon ko wie ide -
al nie in te gru ją się z do świad czo ny mi mu zy ka mi. Obec nie bo lącz ką jest to, że ze
skła du ze spo łu uby ło kil ka osób. Zwią za ne jest to z opusz ce niem przez nich Gli no -
jec ka (pra ca, na uka, itp.) W or kie strze za wsze mi le wi dzia ni są mło dzi adep ci gry
na in stru men tach. Za chę ca my ro dzi ców, aby ich dzie ci spró bo wa ły przy go dy z mu -
zy ką dę tą, któ ra wca le nie mu si być „na dę ta”.

Wojciech Bruździński

Propozycje M-GOK
W tym roku Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Glinojecku w swojej ofercie

przygotował kilka nowych imprez.
Pierwsza - 4 i 5 maja - I Spotkania Ogniowe „Beatle of the fire in Glinojeck”. Jest

to impreza, której motywem przewodnim jest sztuka tańca z ogniem. W ciągu dwóch
dni przewidziano „warsztaty ogniowe” oraz indywidualny konkurs tańca z ogniem.
Inicjatorami imprezy są członkowie Teatru Ognia Widmo, który działa przy M-GOK.

Ważną imprezą jest „Konkurs Wiedzy o Wspólnej Polityce Rolnej Unii
Europejskiej”, który przeprowadzony był 9 maja, w Dniu Unii Europejskiej. Konkurs
skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu
północnego Mazowsza. (Relację zamieścimy w następnym numerze „Wieści
Glinojecka”.)

31 maja odbędzie się I Gminny Konkurs Recytatorsko-Teatralny „Małe Bajanie”.
Udział w nim mogą wziąć dzieci z przedszkoli i klas I-III szkół podstawowych z terenu
Gminy Glinojeck. Dzieci będą recytować wiersze lub przedstawiać małe formy
teatralne (regulamin wyżej).

Podczas pierwszych ciepłych dni uczniowie szkół w Glinojecku przerwy między
lekcjami wykorzystują do relaksu na świeżym powietrzu

Skład glinojeckiej Orkiestry Dętej OSP z gośćmi obecnymi na otwarciu nowych
pomieszczeń. Wśród gości widzimy m.in. burmistrza Miasta i Gminy 

Waldemara Godlewskiego.
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Gmin na Spół ka Wod na „Gli no jeck”
wzno wi ła swo ją dzia łal ność 28 czerw -
ca 2007 r. Wal ne Zgro ma dze nie De le -
ga tów wy bra ło wów czas Za rząd Spół ki
na okres 5 lat.

Za rząd dzia ła na pod sta wie Usta wy
Pra wo Wod ne oraz w opar ciu o sta tut,
któ ry zo stał uchwa lo ny przez Wal ne
Zgro ma dze nie De le ga tów.

Pod sta wo wym za da niem Spół ki jest
mo der ni za cja i bie żą ca kon ser wa cja ist -
nie ją cych urzą dzeń me lio ra cyj nych.
Do te go ce lu słu żą pła co ne przez rol ni -
ków skład ki, któ rych wy so kość uchwa la -
na jest przez Wal ne Zgro ma dze nie De -
le ga tów. W 2007 ro ku skład ka wy no si -
ła 16 zł z hek ta ra zme lio ro wa ne go,
w 2008, 2009 i 2010 ro ku – 18 zł, w 2011
r. – 20 zł. Spół ka mo że też otrzy my wać
do ta cje.

Spół ka Wod na „Gli no jeck” dzia ła
na te re nie 21 miej sco wo ści i ma
pod opie ką 111 km ro wów me lio ra cyj -
nych. Pod tym wzglę dem nie zmie ni ło
się nic w po rów na niu do po przed nich lat. 

W 2011 r. ze skła dek wpły nę -
ło 17.248,60 zł, z cze go ze skła dek bie -

żą cych 15 176,24 zł co sta no wi ok. 51%
skła dek na li czo nych w 2011r. Ze skła dek
za le głych wpły nę ło 2.072,36 zł. Dla po -
rów na nia: 

W 2010 r. ze skła dek wpły nę -
ło 12.492,52 zł, w 2009 r. – 19.985,73 zł,
w 2008 r. – 23.018,60 zł, w 2007 r. –
17.383,66 zł. 

Ze wzglę du na wie lo let ni brak kon -
ser wa cji wie lu urzą dzeń me lio ra cyj nych
kosz ty i po trze by w za kre sie ro bót są
bar dzo du że. Ro bo ty są ogra ni czo ne ilo -
ścią środ ków fi nan so wych ze skła dek
i do ta cji.

Nie ste ty, dra stycz nie zmniej szy ła
się do ta cja prze ka zy wa na Spół ce Wod -
nej przez Urząd Wo je wódz ki, na to miast
Sta ro stwo zu peł nie za prze sta ło do to wa -
nia Spół ki. W 2011 r. do ta cja z UW wy -
nio sła za le d wie 2520 zł. Jest to pra wie
czte ro krot nie mniej niż w 2008 r. i sied -
mio krot nie mniej niż w 2007 r.

Do klad niej: w 2010 r. Spół ka otrzy -
ma ła: do ta cję z Urzę du Wo je wódz kie go
w wy so ko ści 2497 zł; po nad to da ro wi znę
od osób fi zycz nych na kon ser wa cję ro -
wu w Bie la wach w kwo cie 2000 zł.
W 2009 r. otrzy ma ła do ta cję z Urzę du

Wo je wódz kie go w wy so ko ści

3 526,00 zł; 
W 2008 r. otrzy ma ła do ta cję w wy so ko -

ści 9 712 zł, z cze go 2 440 zł z Urzę -
du Wo je wódz kie go i 7 272 zł ze Sta -
ro stwa;

W 2007 r. otrzy ma ła do ta cję w wy so ko -
ści 18 000 zł, z cze go z Urzę du Wo -
je wódz kie go 10 000 zł, ze Sta ro -
stwa 8 000 zł.
W 2011 r. zo sta ły wy ko na ne na stę -

pu ją ce ro bo ty:
Udroż nia nie ro wu (usłu ga ko par -

ką) – Bro dy Młoc kie – 498,15 zł
Udroż nie nie ro wu – Gli no -

jeck – 276,75 zł
Udroż nie nie ro wów w miej sco wo -

ściach Śród bo rze, Li pi ny, Bro dy Młoc -
kie – 758,17 zł 

Udroż nie nie ro wów w m. Wo la Młoc -
ka – 295,20 zł

Na pra wa 2 prze pu stów w m. Bie la -
wy i Śród bo rze (za ło że nie no wych krę -
gów) – 688,80 zł (usłu ga ko par -
ką), 355,42 zł – krę gi be to no -
we 400 4 mb (rów Bie la wy), krę gi na rów
w Śród bo rzu zo sta ły za ku pio ne przez
oso bę fi zycz ną

Pra ce po le ga ją ce na od mu la niu zo -
sta ły zrealizowane, po wy ko na niu roz po -
zna nia ce no we go za ce nę 98,40 zł brut -
to/godz., na na stę pu ją cych ro wach: rów
w Sta rym Gar wa rzu (w kie run ku Wól ki
Gar war skiej) – 283 mb, rów w No wym
Gar wa rzu – 67 mb, ro wy w Ości sło wie

(tzw. tor fy) – 816 mb, rów Su le -
rzyż – 175 mb, rów Bu dy Ru moc kie -
ok. 275 mb, rów Wo la Młoc -
ka – ok. 700 mb, rów Śród bo -
rze – ok. 175 mb, rów Sta ry Gar warz -
ok. 325 mb, rów Ru mo ka  - ok. 275 mb.

Ra zem: ok. 3100 mb (ok. 77
godz. – 7593,53 zł).

Ilość prac uza leż nio na by ła od ilo ści
środ ków fi nan so wych ze skła dek wpła -
co nych z po szcze gól nych miej sco wo ści.
Pra ce te by ły wy ko ny wa ne po kon sul ta -
cji z de le ga ta mi i rol ni ka mi z po szcze gól -
nych miej sco wo ści i by ły nad zo ro wa ne
przez za in te re so wa nych wła ści cie li
grun tów. 

Ogó łem w 2011 r. na kon ser wa cję
urzą dzeń me lio ra cyj nych Spół ka wy da -
ła 11.860,70 zł. Po nie waż do ta cja
z Urzę du Wo je wódz kie go wpły nę ła
pod ko niec li sto pa da nie zo sta ła roz dy -
spo no wa na w 2011 r. 

W 2010 r. na ro bo ty me lio ra cyj ne
wy da no ok. 17.000 zł (w tym usłu gi ko -
par ką ok. 15.000 zł), w 2009 r. –
ok. 10.300 zł (w tym usłu gi ko par ką
ok. 2.600 zł), w 2008 r. – ok. 31.000 zł
(w tym usłu gi ko par ką ok. 22.000 zł),
w 2007 r. – ok. 31.500 zł (ca łość od mu -
la nie).

W la tach 2007-2011 od mu lo no
ok. 13,8 km ro wów me lio ra cyj nych. Po -
nad to by ły wy ko ny wa ne ro bo ty bie żą -
ce – wy ka sza nie, wy ci na nie za krza czeń.

Dzia łal ność Gmin nej Spół ki Wod nej
„Gli no jeck” w latach 2007-2011

Za na mi IX Re gio nal ny Prze gląd
Pio sen ki Dzie cię cej i Mło dzie żo wej „Re -
chot 2012”. 22 i 23 mar ca go ści li śmy
w Gli no jec ku pra wie stu ar ty stów (57 so -
li stów i 13 ze spo łów), któ rzy – jak co ro -
ku – pre zen to wa li się na sce nie Miej sko -
-Gmin ne go Ośrod ka Kul tu ry.

Uczest ni cy prze glą du by li oce nia ni
przez: An drze ja Ka lusz kie wi cza i Sta ni -
sła wa An toś kie wi cza – ju ro rów z Cie cha -
no wa.
Oto wy ni ki:
KA TE GO RIA – przed szko la
SO LI ŚCI:
I na gro da: Zo sia Dmo chow -
ska – lat 6 – Po wia to we Cen trum Kul tu ry
i Sztu ki w Cie cha no wie;
II na gro da: Ma ja Piąt kow -
ska – lat 5 – Szko ła Pod sta wo wa w Wo li
Młoc kiej;
III na gro da: Do mi nik Mach – lat
6 – Szko ła Pod sta wo wa w Go ry szach.
Wy róż nie nia:
– Ju lia Du siń ska – lat 6 – Szko ła Pod sta -
wo wa w Wo li Młoc kiej;
– Ol ga Ko sew ska – lat 6 – Po wia to we

Cen trum Kul tu ry i Sztu ki w Cie cha no wie.
ZE SPO ŁY:
I. Mę dr ki – Nie pu blicz ne Przed szko le Ję -
zy ko we „Aka de mia Kra sno lud ków”
w Cie cha no owie
II. „Fa sol ki” – Szko ła Pod sta wo wa w Wo li
Młoc kiej;
III. We so łe Przed szko la ki – Miej sko -
-Gmin ne Przed szko le w Gli no jec ku.

KA TE GO RIA  – kla sy I -III
SO LI ŚCI:
I. Na ta lia Ja ku bow ska – Szko ła Pod sta -
wo wa w Ości sło wie;
II. Ju lia Kusz kow ska – Miej ski Dom Kul -
tu ry w Mła wie;
III. Kin ga Mi kla szew ska – Gmin ny Ośro -
dek Kul tu ry w Opi no gó rze;
III. Igor Gór ski – Szko ła Pod sta wo wa
Nr 5 w Cie cha no wie.
Wy róż nie nia:
– Mag da le na Ry fiń ska – Gmin ny Ośro -
dek Kul tu ry w Ra dza no wie;
– Ja kub Skier kow ski – Po wia to we Cen -
trum Kul tu ry i Sztu ki w Cie cha no wie;
– Ni ko la Kwa śnik – Po wia to we Cen trum
Kul tu ry i Sztu ki w Cie cha no wie;
– Ja kub Je skie – Szko ła Pod sta wo wa
w Oj rze niu.
ZE SPO ŁY:
I. Du et We ro ni ka i Wik to ria Pniew -
skie – Gmin ny Ośro dek Kul tu ry w Opi no -
gó rze;
II. Wio lin ki – Szko ła Pod sta wo wa w Stup -
sku;
III. Mo tyl ki – Gmin ny Ośro dek Kul tu ry
w Opi no gó rze.
Wy róż nie nia:
– We so łe Nut ki –Miej sko -Gmin ny Ośro -
dek Kul tu ry w Gli no jec ku;
– Cza row ni ce – Szko ła Pod sta wo wa
w Wo li Młoc kiej;
– Cza ro dziej ki – Szko ła Pod sta wo wa
w Szy dło wie.
KA TE GO RIA  – kla sy IV -VI
SO LI ŚCI:
I. Ma ja Ja błoń ska – Gmin ny Ośro dek
Kul tu ry w Kucz bor ku;

II. Ma rio la Ja siń ska – Gmin ny Ośro dek
Kul tu ry w Ra dza no wie;
III. Ju lia Sa dow ska – Ze spół Pla có wek
Oświa to wych w Kucz bor ku;
III. Sa ra Za niew ska –Ze spół Pla có wek
Oświa to wych w Zie lo nej.
Wy róż nie nia:
– Alek san dra Wen da – Szko ła Pod sta -
wo wa nr 7 w Cie cha no wie;
– Ju lia Ku rzyń ska – Szko ła Pod sta wo wa
w Stup sku;
– Da ria Za lew ska – Ze spół Pla có wek
Oświa to wych w Zie lo nej.
ZE SPO ŁY:
I. Pe reł ki – Szko ła Pod sta wo wa w Stup -
sku;
II. Pro mycz ki 2 – Szko ła Pod sta wo wa
w Za wi dzu Ko ściel nym.
Wy róż nie nia:
– We so łe nut ki –Szko ła Pod sta wo wa
nr 2 w Sierp cu;
– Ro dzyn ki – Szko ła Pod sta wo wa w Gli -
no jec ku.
KA TE GO RIA  – Gim na zja
SO LI ŚCI: 
I.   Ka ja Klim kie wicz – Miej sko -Gmin ny
Ośro dek Kul tu ry w Gli no jec ku;
II. Mag da le na Pie choc ka – Gim na zjum
w Gli no jec ku;
II. Ma te usz Jan kow ski – Po wia to we Cen -
trum Kul tu ry i Sztu ki w Cie cha no wie;
III. Wio le ta Tchó rzew ska –Po wia to we
Cen trum Kul tu ry i Sztu ki w Cie cha no wie;
III. Ma ria Pio tro wicz – Gim na zjum w Zie -
lo nej 
Wy róż nie nia: 
– Mar ty na Wu dar ska – Gim na zjum
w Gli no jec ku;

– Ka ro li na Biel ska – Gim na zjum w Zie lo -
nej.
ZE SPO ŁY: 
Wy róż nie nia:
– Echo – Gli no jeck;
– Ze spół  z Gim na zjum  w Gli no jec ku.
KA TE GO RIA  
– Szko ły po nad gim na zjal ne
SO LI ŚCI:
I. Ane ta Ma je ran – MDK w Mła wie;
I.  Ilo na Lip ka – Gmin ny Ośro dek Kul tu ry
w Kucz bor ku;
II. Kin ga Gro blew ska – Gmin ny Ośro dek
Kul tu ry w Kucz bor ku.

W ka te go riach ze spo łów ju ry nie
przy zna ło na gród.

Wy mie ni li śmy je dy nie na zwi ska lau -
re atów, ale szcze re gra tu la cje na le żą się
też ich opie ku nom – na uczy cie lom i in -
struk to rom z licz nych miej sco wo ści
na Ma zow szu, któ rzy wkła da ją wie le pra -
cy w przy go to wa nie do wy stę pów dzie ci
i star szych uczniów.

Or ga ni zo wa ny od 9 lat Re gio nal ny
Prze gląd Pio sen ki Dzie cię cej i Mło dzie -
żo wej „Re chot” zdo był so bie już zna czą -
cą po zy cję na ma pie kul tu ral nej Ma zow -
sza. Z ro ku na rok zgła sza się do nie go
co raz wię cej uczest ni ków. Jed no dnio wa
po cząt ko wo „za ba wa” roz ro sła się do im -
pre zy dwu dnio wej. Prze gląd od gry wa
ogrom ną ro lę w po pu la ry zo wa niu mu zy ki
i pio sen ki wśród dzie ci i mło dzie ży oraz
pro wa dzi do wy ła nia nia mło dych ta len -
tów. Ma w tym bar dzo du że za słu gi gli no -
jec ki Miej sko -Gmin ny Ośro dek Kul tu ry.

T. W. 

Re chot 2012
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18 mar ca w ha li spor to wej w Gli no -
jec ku od był się tra dy cyj ny Ha lo wy Tur -
niej Pił kar ski o Pu char Bur mi strza Mia -
sta i Gmi ny Gli no jeck – dla dru żyn nie -
zrze szo nych. Do udzia łu w zma ga niach
przy stą pi ło 15 ze spo łów, któ re przy bra ły
na zwy: Kon dra jec Pań ski I, Kon dra jec
Pań ski II, Bro dy Młoc kie, OSP Gli no jeck,
OSP Szyj ki, Ple ba nia, Wóz kow nia, Dęb -
ski, Dział ki, Ma kow ski, Wap no pol, Śród -
bo rze, Kon dra jec Szla chec ki, Zna jo mi,
Bu dy Ru moc kie. 

Dru ży ny gra ły w 5-oso bo wych skła -
dach (4 za wod ni ków w po lu plus bram -

karz), me cze trwa ły po 10 mi nut. Po eli -
mi na cjach w gru pach do fi na ło wych
zma gań za kwa li fi ko wa ło się 6 ze spo łów.

I miej sce w tur nie ju wy wal czy ła dru -
ży na Wap no po lu, II miej sce dru ży na
Ple ba nii, III miej sce dru ży na o na zwie
Dział ki, IV miej sce ze spół z Kon draj ca
Szla chec kie go. V i VI miej sce po dzie li ły
mię dzy so bą (ex aequo) ze spo ły Ma -
kow ski i Wóz kow nia. 

Trzy pierw sze ze spo ły otrzy ma ły pu -
cha ry, wrę czył je bur mistrz Wal de mar
Go dlew ski, człon ko wie po zo sta łych ekip
uho no ro wa ni zo sta li dy plo ma mi. Zwy cię ska dru ży na Wap no po lu

Ha lo wy Tur niej Pił kar ski
o Pu char Bur mi strza

W po przed nim nu me rze „Wie ści Gli -
no jec ka” in for mo wa li śmy o du żym suk -
ce sie dziew cząt ko szy ka rek ze Szko ły
Pod sta wo wej w Gli no jec ku. Oka zu je się,
że wca le nie mniej sze suk ce sy od no szą
ich ko le żan ki – gra ją ce w siat ków kę
dziew czę ta z gli no jec kie go Gim na zjum.

Jak in for mu je ich tre ner Le szek Bur -
szew ski, 18 lu te go w miej sco wo ści o ory -
gi nal nej na zwie – Sta ni sła wów Pierw szy
od był się tur niej Mło dzie żo wej Li gi Pił ki
Siat ko wej Dziew cząt, w któ rym uczen ni -
ce klas spor to wych na sze go Gim na zjum
za ję ły II miej sce. Wy stę po wa ło 6 ze spo -
łów. Oprócz UKS AS Gli no jeck by ły to
ze spo ły: Iskra Le gio no wo, No we Mia sto,

Dę bi na Nie po ręt, Plas War sza wa i NO -
SIR No wy Dwór Ma zo wiec ki. Na sze
dziew czę ta po ko na ły cztery ze spo ły
w sto sun ku 2 : 0. Przegrały tylko
z drużyną z Nowego Dworu.

Skład dru ży ny siat ka rek z dziew cząt
z Gim na zjum: Ka ta rzy na Wą siew ska
(ka pi tan), Eli za Kna ga, Mag da le na Pie -
choc ka, Mag da Waw rzon kow ska, Iza be -
la Łep kow ska, Ju lian na Sa row ska, Mi -
cha li na Zie miń ska, Na ta lia Le wan dow -
ska, Mar ty na Wu dar ska, Mag da le na Za -
lew ska, An na Kło dar ska, Wio le ta Mo -
dze lew ska, Mo ni ka Przy by sław ska, Ka -
ro li na Piór kow ska. 

Za le d wie 4 dni póź niej, 22 lu te go

Suk ce sy siat ka rek
z Gim na zjum w Gli no jec ku

dru ży na siat ka rek z na sze go Gim na -
zjum uczest ni czy ła w Po wia to wym Tur -
nie ju Pił ki Siat ko wej w Opi no gó rze. Wy -

wal czy ła tam mi strzo stwo po wia tu
wy gry wa jąc ca ły tur niej i awan so -
wa ła do Fi na łu Re jo no we go. W tur -
nie ju tym wy stą pi ło aż 10 ze spo łów.
Dziew czę ta fi na ło wy mecz ro ze gra -
ły z sil nym ze spo łem, obroń cą ty tu -
łu mi strzow skie go – z Gim na zjum
z Opi no gó ry. Po wy rów na nym
i emo cjo nu ją cym me czu od nio sły
zwy cię stwo 2 : 1.

W ko lej nym tur nie ju o na -
zwie I Ma zo wiec ki Siat kar ski Tur niej
Uczniow skich Klu bów Spor to wych
Gim na zja li stek ro ze gra nym w mar -
cu w No wym Mie ście w gro nie 7 ze -
spo łów nasz UKS AS GLI NO JECK
ko lej ny raz od niósł ogrom ny suk -
ces. W za wo dach uczest ni czy ły
dru ży ny: Gim na zjum nr 1 z Cie cha -
no wa, No we Mia sto, UKS Po le sie (2

ze spo ły), Wi śla nie Czer wińsk, Iskra Le -
gio no wo. Na sze dziew czę ta zdo by -
ły I miej sce rów nież wy gry wa jąc wszyst -
kie swo je me cze 2 : 0. Ogrom ne wy róż -
nie nie spo tka ło Ka ta rzy nę Wą siew ską,
peł nią cą funk cję ka pi ta na na sze go ze -
spo łu, któ ra otrzy ma ła na gro dę in dy wi -
du al ną oraz ty tuł MVP  - Naj bar dziej
War to ścio we go Gra cza. Mecz roz strzy -
ga ją cy o wy gra nej w tur nie ju dziew czę ta
ro ze gra ły z No wym Mia stem zwy cię ża -
jąc 2 : 0. 

Gra tu la cje dla ca łe go ze spo łu!
– Po wyż sze suk ce sy osią gnę li śmy

dzię ki po mo cy Urzę du Mia sta i Gmi ny
Gli no jeck, któ ry wsparł dru ży nę siat ka -
rek UKS AS GLI NO JECK do ta cją fi nan -
so wą prze zna czo ną na sto wa rzy sze nia
spor to we oraz Ban ku Spół dziel cze go
w Gli no jec ku, któ ry za ku pił sprzęt siat -
kar ski dla klu bu, a tak że dzię ki dy rek cji
naszego Gim na zjum – mó wi tre ner Bur -
szew ski. 

In for ma cja dla pa cjen tów
SPZ ZOZ w Gli no jec ku

W związ ku z za koń cze niem dzia łal no ści ga bi ne tu dia gno sty ki w Gli no jec ku
od dnia 01.02.2012 nie bę dą wy ko ny wa ne pry wat ne (od płat ne) ba da nia
la bo ra to ryj ne i nie bę dzie po bie ra nych ta kich ba dań.

Wszyst kie in ne ba da nia bę dą wy ko ny wa ne jak do tej po ry i bę dzie po bie ra nie ma -
te ria łu do ba dań.

Sukces SPZZOZ w Glinojecku
w  programach profilaktycznych

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Glinojecku  zajął
pierwsze miejsce w skali Województwa Mazowieckiego w zakresie profilaktyki raka
szyjki macicy i wykrywania raka piersi - w rankingu z 1 stycznia 2012 r. z podziałem
na powiaty i gminy.

Siat karska drużyna dziew cząt z gli no jec kie go Gim na zjum 
z trofeum za wygranie turnieju


