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Św. Mi ko łaj u na szych
naj młod szych

Przed świę ta mi Bo że go Na ro dze nia św. Mi ko łaj od wie dził uczniów i przed szko -
la ków. Czy taj na str. 3

Świę to Nie pod le gło ści

Po dob nie jak przed la ty w Gli no jec ku 11 li sto pa da uro czy ście ob cho dzo no Świę -
to Nie pod le gło ści.

Czy taj na str. 2

Gli no jeck w kra jo wej czo łów ce
Ko lej ny raz Gli no jeck upla so wał się na czo ło wym miej scu w kra ju w po zy ski wa niu

fun du szy unij nych.
Czy taj na str. 6

Na Wystawie Bożonarodzeniowej
Gmi na Gli no jeck za pre zen to wa ła się na Wy sta wie Bo żo na ro dze nio wej

w Żu ro mi nie.
Czy taj na str. 11

Burmistrz
Miasta i Gminy

Glinojeck
Waldemar Godlewski

Przewodniczàcy 
Rady Miejskiej
w Glinojecku

Andrzej Gontarski 

Natomiast na Nowy Rok 2013 ˝yczymy wszelkiej
pomyÊlnoÊci, zdrowia, spełnienia osobistych

i zawodowych planów.

Z okazji Âwiàt Bo˝ego Narodzenia
wszystkim mieszkaƒcom

Miasta i Gminy Glinojeck
składamy najserdeczniejsze 

˝yczenia:
aby czas sp´dzony 
przy wigilijnym stole
w rodzinnym gronie

dał wiele radoÊci, 
przyniósł odpoczynek,
dodał sił do sprostania 

trudom dnia
powszedniego,

przyniósł nadziej´ 
i optymizm.
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Święto Nie pod le gło ści
11 li sto pa da w Gli no jec ku – po dob nie jak w ca łym kra ju – obchodzono Świę to Nie pod le gło ści. Uczczo no w ten spo -

sób 94 rocz ni cę od zy ska nia nie pod le gło ści przez Pol skę.
Gli no jec kie uro czy sto ści roz po czę ły się w miej sco wym ko ście le mszą św. w in ten cji Oj czy zny. Od był się na stęp nie kon -

cert w Miej sko -Gmin nym Ośrod ku Kul tu ry. Wy stą pi ła na sza Or kie stra Dę ta, a dzie ci i mło dzież z Ze spo łu Szkół Ogól no -
kształ cą cych z Ości sło wa za pre zen to wa li pięk ny i mą dry pro gram słow no -mu zycz ny o te ma ty ce pa trio tycz nej.
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Świę ty Mi ko łaj w M -GOK…

... i w przed szko lu

„An drzej ki”
w przed szko lu nie pu blicz nym

6 grud nia w Miej sko -Gmin nym Ośrod ku Kul tu ry – tra dy cyj nie już – dla uczniów
klas I -III szkół pod sta wo wych z Gli no jec ka i Ości sło wa, a tak że dla przed szko la ków
z Ości sło wa zor ga ni zo wa na zo sta ła bar dzo sym pa tycz na, za wsze przez dzie cia ki
ocze ki wa na, im pre za mi ko łaj ko wa. Dzie ci obej rza ły film, a na stęp nie przy był do nich
św. Mi ko łaj z ca łą gó rą pre zen tów, któ ry mi ob dzie lił wszyst kich.

Świę ty Mi ko łaj odwiedził też Miejsko-Gminne Przedszkole. Oto relacja, jaką na
ten temat otrzymaliśmy: 

Dzie ci od sa me go ra na wy cze ki wa ły z nie cier pli wo ścią na je go przy by cie. Ćwi czy -
ły pio sen ki, wier szy ki oraz przy go to wy wa ły pre zen ty dla Mi ko ła ja z oka zji je go imie nin.
W koń cu na de szła upra gnio na chwi la: usły sze li śmy dzwon ki i świę ty Mi ko łaj przy je -

Świąteczny nastrój zapanował w Glinojecku przed Bożym
Narodzeniem. Na ulicach i sklepowych wystawach pojawiły się

świąteczne iluminacje, a do naszych najmłodszych 
(m. in. w M-GOK i w przedszkolu) przybył św. Mikołaj.

W za cza ro wa ną kra inę ma gii i wróżb prze nio sły się dzie ci z Nie pu blicz ne go
Przed szko la „Aka de mii Ma łe go Smer fa”, któ re prze bra ły się m. in. za: mu mie, dy nie,
cza row ni ce, wróż ki, dusz ki. 30 li sto pa da w pla ców ce zor ga ni zo wa no tra dy cyj ne „An -
drzej ki”. Na uro czy sto ści po ja wi ła się An drzej ko wa Wróż ka, któ ra przy po mo cy swej
różdż ki i za cza ro wa nej księ gi prze po wia da ła dzie ciom przy szłość, np: ja ki za wód bę -
dą wy ko ny wać, ja ki pre zent do sta ną w tym ro ku od św. Mi ko ła ja oraz wie le in nych
wróżb prze po wia da ją cych naj bliż szą przy szłość. Nie za bra kło usta wia nia bu ci ków
i tra dy cyj ne go la nia wo sku. Czas po mię dzy wróż ba mi uroz ma icał po czę stu nek dla od -
waż nych, tj, mio teł ki wróż ki, to sty dusz ki i… krwa we pa lusz ki. An drzej ko we za ba wy
do star czy ły wszyst kim uczest ni kom wie lu nie zwy kłych prze żyć i emo cji. 

Wie le in nych zdjęć moż na obej rzeć na stro nie przed szko la: www.aka de mia ma le -
go smer fa.pl

chał do nas za przę giem swo ich re ni fe rów. Ra dość by ła prze ogrom na, uśmie chy na -
wet na chwi lę nie znik nę ły z twa rzy przed szko la ków. Dzie ci za pre zen to wa ły przy go to -
wa ny na tę oka zję re per tu ar, po czym Mi ko łaj wrę czył każ dej gru pie pre zent. Na stęp -
nie przed szko la ki za pro si ły go ścia do wspól nej za ba wy. Nie ste ty wszyst ko co do bre
szyb ko się koń czy… świę ty Mi ko łaj mu siał nas opu ścić i je chać do in nych dzie ci z pre -
zen ta mi. Ale to nie był ko niec nie spo dzia nek. W sa lach El fy zo sta wi ły upo min ki dla
każ de go dziec ka (ku cy ki, świe cą ce dłu go pi sy, sa mo cho dy, itp.). Ten dzień na dłu go
po zo sta nie w pa mię ci przed szko la ków
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Bo ga ty był pro gram XVII Se sji Ra dy Miej skiej w Gli no jec ku ob -
ra du ją cej 29 li sto pa da 2012 r.

W pierw szej czę ści ob rad rad ni za ję li się – po dej mo wa ny mi za wsze o tej po -
rze ro ku – uchwa ła mi po dat ko wy mi. 

Pod ję to uchwa łę okre śla ją cą wy so ko ści sta wek po dat ku od środ ków trans por -
to wych oraz za sa dy zwol nień od te go po dat ku. Wzię to tu pod uwa gę wy tycz ne za -
war te w ob wiesz cze niu Mi ni stra Fi nan sów z 8 paź dzier ni ka 2012 r. – w spra wie
wy so ko ści gór nych gra nic sta wek po dat ków i opłat lo kal nych w 2013 r., gdzie
staw ki te zo sta ły pod wyż szo ne w sto sun ku do ro ku ubie głe go o wskaź nik wzro stu
cen to wa rów i usług kon sump cyj nych w pierw szym pół ro czu 2012 r., któ ry wy -
niósł 4 %. Rad ni zde cy do wa li, że w Gmi nie Gli no jeck staw ki po dat ku od środ ków
trans por to wych wzro sną śred nio o 3 %. (Tekst uchwa ły po da je my osob no.)

Pod ję to uchwa łę okre śla ją cą wy so ko ści sta wek po dat ku od nie ru cho mo ści.
(Tekst uchwa ły wraz z uza sad nie niem po da je my osob no.)

Pod ję to uchwa łę ob ni ża ją cą ce ny sku pu ży ta do ce lów wy mia ru po dat ku rol -
ne go. Ob ni ża się ce nę sku pu ży ta ogło szo ną w ko mu ni ka cie GUS z 19 paź dzier -
ni ka 2012 r. w spra wie śred niej ce ny sku pu ży ta za okres pierw szych trzech kwar -
ta łów 2012 r. – z kwo ty 75,86 zł za 1 dt do kwo ty 50,00 zł za 1 dt. (Uza sad nie nie
do uchwa ły po da je my osob no.)

W dru giej czę ści ob rad rad ni pod ję li sze reg uchwał zwią za nych z pla no wa nym
no wym spo so bem go spo da ro wa nia od pa da mi ko mu nal ny mi. (Waż niej szą z tych
uchwał po da my w następnym numerze „Wie ści”.) 

Pod ję to po nad to chwa łę, w któ rej usta lo no – za pro po no wa ne przez Za kład
Go spo dar ki Ko mu nal nej – opła ty za usłu gi zwią za ne z po chów kiem zmar -
łych – na cmen ta rzu ko mu nal nym w Gli no jec ku przy ul. Płoc kiej. Zmie nio no w ten
spo sób cen nik usta lo ny przed 10 la ty, tj. 10 paź dzier ni ka 2002 r. (Ak tu al ny cen nik
za mie ści my w na stęp nym nu me rze „Wie ści”.) 

Rad ni pod ję li uchwa łę w spra wie po dzia łu Gmi ny Gli no jeck na okrę gi wy bor -
cze oraz licz by rad nych wy bie ra nych w każ dym okrę gu. W uza sad nie niu uchwa ły
czy ta my, że licz ba miesz kań ców Gmi ny (we dług sta nu na 30 wrze śnia 2012 r.)
wy nio sła 8 156, z te go na mia sto przy pa da 3 163 oso by, a na so łec twa 4 993 oso -
by. Na mia sto przy pa da za tem 6 man da tów rad nych, a na so łec twa 9 man da -
tów – w li czą cej 15 rad nych Ra dzie Miej skiej Gli no jec ka.

Ko lej ną uchwa łą Se sja przy ję ła no wy sta tut sa mo rzą do wej in sty tu cji kul tu ry
pod na zwą Miej sko -Gmin ny Ośro dek Kul tu ry w Gli no jec ku. W uza sad nie niu po -
da je się, że sta tut M -GOK uchwa lo ny w 2000 r., wraz ze zmia na mi z 2001 r.,
w czę ści za pi sów nie był do sto so wa ny do po trzeb i ocze ki wań spo łecz nych wo bec
in sty tu cji kul tu ry. Opra co wa nie no we go sta tu tu ma na ce lu zwięk sze nie przej rzy -
sto ści oraz do pre cy zo wa nia za pi sów re gu lu ją cych or ga ni za cję i za rzą dza nie. Jed -
no cze śnie usta lo ny no wy sta tut uwzględ nia zmia ny prze pi sów pra wa, ja kie na stą -
pi ły w cią gu mi nio nych lat.

Rad ni przy ję li też Gmin ny Pro gram Pro fi lak ty ki i Roz wią zy wa nia Pro ble mów
Al ko ho lo wych oraz Gmin ny Pro gram Prze ciw dzia ła nia Nar ko ma nii. 

Kon ty nu ując uchwa la nie sta tu tów po szcze gól nych so łectw uchwa lo no sta tut
so łec twa Ości sło wo.

T. W.

Se sja Ra dy Miej skiej

UCHWA ŁA NR XVII/175/2012
RA DY MIEJ SKIEJ W GLI NO JEC KU

z dnia 29 li sto pa da 2012 
w spra wie okre śle nia wy so ko ści sta wek po dat ku

od nie ru cho mo ści
§ 1.

Okre śla się na stę pu ją ce staw ki po dat ku od nie ru cho mo ści obo wią zu ją ce na te re -
nie Gmi ny Gli no jeck: 

1) od grun tów:
a) zwią za nych z pro wa dze niem dzia łal no ści go spo dar czej, bez wzglę du na spo -

sób za kwa li fi ko wa nia w ewi den cji grun tów i bu dyn ków – 0,80 zł od 1 m2 po wierzch ni,
b) pod je zio ra mi, za ję tych na zbior ni ki wod ne re ten cyj ne lub elek trow ni wod -

nych – 4,51 zł od 1 ha po wierzch ni,
c) po zo sta łych, w tym za ję tych na pro wa dze nie od płat nej sta tu to wej dzia łal no ści

po żyt ku pu blicz ne go przez or ga ni za cje po żyt ku pu blicz ne go – 0,19 zł od 1 m2 po -
wierzch ni;

2) od bu dyn ków lub ich czę ści:
a) miesz kal nych – 0,58 zł od 1 m2 po wierzch ni użyt ko wej,
b) zwią za nych z pro wa dze niem dzia łal no ści go spo dar czej oraz od bu dyn ków

miesz kal nych lub ich czę ści za ję tych na pro wa dze nie dzia łal no ści go spo dar -
czej – 20,16 zł od 1 m2 po wierzch ni użyt ko wej,

c) za ję tych na pro wa dze nie dzia łal no ści go spo dar czej w za kre sie ob ro tu kwa li fi -
ko wa nym ma te ria łem siew nym – 10,65 zł od 1 m2 po wierzch ni użyt ko wej,

d) zwią za nych z udzie la niem świad czeń zdro wot nych w ro zu mie niu prze pi sów
o dzia łal no ści lecz ni czej, za ję tych przez pod mio ty udzie la ją ce tych świad -
czeń – 4,03 zł od 1 m2 po wierzch ni użyt ko wej,

e) po zo sta łych, w tym za ję tych na pro wa dze nie od płat nej sta tu to wej dzia łal no ści
po żyt ku pu blicz ne go przez or ga ni za cje po żyt ku pu blicz ne go – 6,57 zł od 1 m2 po -
wierzch ni użyt ko wej, z wy jąt kiem:

– ga ra ży wol no sto ją cych i skła dów opa łu, dla któ rych staw ka wy no si – 3,71 zł od 1
m2 po wierzch ni użyt ko wej;

3) od bu dow li – 2 % ich war to ści okre ślo nej na pod sta wie art. 4 ust. 1 pkt 3
i ust. 3–7 usta wy o po dat kach i opła tach lo kal nych.

§ 2.
Tra ci moc Uchwa ła Nr IX/80/2011 Ra dy Miej skiej w Gli no jec ku z dnia 1 grud -

nia 2011 ro ku w spra wie okre śle nia wy so ko ści sta wek w po dat ku od nie ru cho mo ści.
§ 3.

Uchwa ła wcho dzi w ży cie po upły wie 14 dni od dnia ogło sze nia w Dzien ni ku Urzę -
do wym Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go, nie wcze śniej jed nak niż z dniem 1 stycz -
nia 2013 r. i ma za sto so wa nie od 1 stycz nia 2013 ro ku.

UZASADNIENIE DO  UCHWAŁY NR XVII/175/2012
RADY MIEJSKIEJ W GLINOJECKU 

z dnia 29 listopada 2012 

sprawie określenia wysokości stawek podatku 
od nieruchomości

W myśl art. 5 usta wy o po dat kach i opła tach lo kal nych (tj.: Dz. U. z 2006 r. Nr 121,
poz. 844 z późn. zm.) Ra da Miej ska okre śla wy so kość sta wek po dat ku od nie ru cho -
mo ści. W związ ku z przy słu gu ją cy mi jej upraw nie nia mi ob ni ża staw ki mak sy mal ne:

1. od grun tów:
a) zwią za nych z pro wa dze niem dzia łal no ści go spo dar czej bez wzglę du na spo -

sób skla sy fi ko wa nia w ewi den cji grun tów i bu dyn ków – ob ni ża się o 9,09 % staw kę
mak sy mal ną,

b) pod je zio ra mi, za ję tych na zbior ni ki wod ne, re ten cyj ne lub elek trow ni wod -
nych – staw ki mak sy mal nej nie ob ni ża się,

c) po zo sta łych, w tym za ję tych na pro wa dze nie od płat nej sta tu to wej dzia łal no ści
po żyt ku pu blicz ne go przez or ga ni za cje po żyt ku pu blicz ne go – ob ni ża się o 57,78 %
staw kę mak sy mal ną,

2. od bu dyn ków lub ich czę ści:
a) miesz kal nych – ob ni ża się o 20,54 % staw kę mak sy mal ną,
b) zwią za nych z pro wa dze niem dzia łal no ści go spo dar czej oraz od bu dyn ków

miesz kal nych lub ich czę ści za ję tych na pro wa dze nie dzia łal no ści go spo dar czej – ob -
ni ża się o 10,82 % staw kę mak sy mal ną,

c) za ję tych na pro wa dze nie dzia łal no ści go spo dar czej w za kre sie ob ro tu kwa li fi -
ko wa nym ma te ria łem siew nym – staw ki mak sy mal nej nie ob ni ża się,

d) zwią za nych z udzie la niem świad czeń zdro wot nych w ro zu mie niu prze pi sów
o dzia łal no ści lecz ni czej, za ję tych przez pod mio ty udzie la ją ce tych świad czeń – ob ni -
ża się o 12,96 % staw kę mak sy mal ną,

dalszy ciąg na str. 12
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Zbi gniew Ba bicz (57 lat)
Miesz ka w Gli no jec ku, za wód – tech nik rol nik. Rad nym jest już 6 ka den cję (w Ra dzie nie prze rwa nie od 1990 r.), star to wał w wy bo rach

z Ko mi te tu Wy bor cze go Pol skie go Stron nic twa Lu do we go.
W Ra dzie Miej skiej jest prze wod ni czą cym Ko mi sji Pla nu, Bu dże tu i Fi nan sów.
Pra cę za wo do wą roz po czy nał w la tach 70-ych w Urzę dzie Gmi ny w Gli no jec ku, na stęp nie przez ja kiś czas pro wa dził wła sną dzia łal ność

go spo dar czą. Od czerw ca 1993 r. do chwi li obec nej jest pra cow ni kiem Za kła du Go spo dar ki Ko mu nal nej Sp. z o.o. w Gli no jec ku.
Mó wi, że sta ra się być rad nym ca łej Gmi ny, a nie tyl ko dbać o sam Gli no jeck.
Za naj waż niej sze in we sty cje w naj bliż szym cza sie na na szym te re nie uwa ża do koń cze nie ka na li za cji, dal szą po pra wę ja ko ści dróg, bu -

do wę no we go przed szko la, a tak że re mon ty świe tlic wiej skich i oświe tle nie w tych wsiach, gdzie jesz cze jest ono nie wy star cza ją ce. Na to -
miast w okrę gu, z któ re go zo sta ł wy bra ny za prio ry tet uwa ża po ło że nie as fal tu na dro dze w Dre gli nie i re mont bu dyn ku świe tli cy w Kon draj -
cu Szla chec kim.

Hob by: maj ster ko wa nie i mo to ry za cja.
Żo na ty, spo śród dwóch sy nów je den pra cu je w Urzę dzie Mia sta Sto łecz ne go War sza wy, dru gi pro wa dzi wła sną dzia łal ność go spo dar czą.

Bo że na Ba na siak (47 lat)
Miesz ka w Ości sło wie, wy ksztal ce nie śred nie tech nicz ne, pra cu je na sta no wi sku kon tro lera ja ko ści w fir mie Chro ma vis w Cie cha no wie.

Rad ną jest pierw szą ka den cję, w wy bo rach star to wa ła z Ko mi te tu Wy bor cze go Po ro zu mie nie 2010.
Jest rad ną z okrę gu Ości sło wo – Ru mo ka, w Ra dzie Miej skiej peł ni funk cję prze wod ni czą cej Ko mi sji Prze my słu, Rol nic twa i Ochro ny

Śro do wi ska. Jed no cze śnie jest soł ty sem wsi Ości sło wo.
W ostat nim cza sie so łec two Ości sło wo jest bar dzo ak tyw ne, pod czas jej ka den cji, w 2011 r. za ję ło III miej sce w kon kur sie „Naj ak tyw -

niej sze so łec two” w Wo je wódz twie Ma zo wiec kim. W 2012 r. zdo by ło II miej sce na wy sta wie wiel ka noc nej w Zie lo nej.
Na szym du żym suk ce sem – mó wi rad na – jest od pra wia na od dwóch lat w kwiet niu msza św. w le sie ości słow skim w in ten cji za mor do -

wa nych żoł nie rzy i lud no ści cy wil nej pod czas II woj ny świa to wej.
Uczest ni czy ła w or ga ni zo wa niu w Ości sło wie Klu bu Se nio ra. Klub dzia ła pręż nie sku pia jąc se nio rów z oko licz nych wsi. Te raz swo ją uwa -

gę za mie rza sku pić na dzia ła nia ukie run ko wa ne w stro nę mło dzie ży. Za waż ną uwa ża swo ją współ pra cę z soł ty sem Ru mo ki. 
Popieram utrzymanie funduszu sołeckiego. Uważam, że mieszkańcy danej  wsi wiedzą najlepiej, czego potrzebują i dysponując

funduszem mają możliwość bezpośredniego wpływania na swoje otoczenie.

Piotr Ga dom ski (50 lat)
Wi ce prze wod ni czą cy Ra dy Miej skiej, jest jed no cze śnie człon kiem Ko mi sji Prze my słu, Rol nic twa i Ochro ny Śro do wi ska.
Miesz ka w No wym Gar wa rzu, rol nik. W Ra dzie Miej skiej po raz dru gi (po przed nia ka den cja w la tach 1990-94), star to wał w wy bo rach

z Ko mi te tu Wy bor cze go Po ro zu mie nie 2010.
Wraz z żo ną Ma rio lą pro wa dzi go spo dar stwo rol ne (25 ha), spe cja li zu ją ce się w ho dow li by dła. Po za tym zaj mu je się dzia łal no ścią go -

spo dar czą (usłu gi le śne).
Ja ko suk ces uwa ża wy ko na nie w ostat nim cza sie dro gi w No wym Gar wa rzu i od wod nie nie czę ści tej wsi, któ ra le ży na pod mo kłych te -

re nach i czę sto po opa dach at mos fe rycz nych jest za le wa na.
Ja ko waż ne uznaje pod ję te na ostat niej Se sji Ra dy Miej skiej uchwa ły do ty czą ce se gre ga cji i od bio ru śmie ci.
Od po czy wa przy lek tu rze – jak mó wi – cze goś sen sow ne go
Żo na ty, spo śród dwoj ga do ro słych dzie ci star szy syn pra cu je, cór ka pra cu je i stu diu je, 16-let ni syn uczy się w tech ni kum. 

Nor bert Hef czyc (41 lat)
Miesz ka w Wo li Młoc kiej, z wy kształ ce nia – tech nik że glu gi śród lą do wej, za wód wykonywany – me ne dżer. W Ra dzie Miej skiej – pierw -

sza ka den cja, star to wał w wy bo rach z Ko mi te tu Wy bor cze go Wo la Młoc ka.
Jest człon kiem Ko mi sji Pla nu, Bu dże tu i Fi nan sów.
Po cho dzi z Opolsz czy zny, tam też w la tach 90-ych roz po czął pra cę w han dlu, zaj mu jąc sta no wi ska han dlo we, kie row ni cze i me ne dżer -

skie. W 2007 r. osiadł na sta łe w Wo li Młoc kiej i od po cząt ku an ga żo wał się w ży cie spo łecz no ści lo kal nej. Za naj waż niej szy obo wią zek
przy spra wo wa niu man da tu rad ne go uwa ża – jak to okre śla – dzia ła nie na rzecz rów no wa że nia ocze ki wań miesz kań ców z po trze ba mi i moż -
li wo ścia mi Gmi ny.

We współ dzia ła niu z miesz kań ca mi wsi uda ło się do pro wa dzić do pod ję cia prac przy od na wia niu re mi zy OSP w Wo li Młoc kiej trwa wy -
po sa ża nie obiek tu – in for mu je. Za naj więk szy oso bi sty suk ces uznaje uru cho mie nie we wsi do stę pu do in ter ne tu, dzię ki współ pra cy z Urzę -
dem Mia sta i Gmi ny.

Za prio ry te ty w naj bliż szym cza sie uwa ża utrzy ma nie i dal szy roz wój Szko ły Pod sta wo wej w Wo li Młoc kiej, do pro wa dze nie do pod ję cia
przez po wiat re mon tu dróg po wia to wych na te re nie Gmi ny, a tak że bu do wę chod ni ka we wsi.

Je go wiel kie pa sje to fo to gra fo wa nie oraz ma ry ni sty ka.
Żo na ty, dwo je dzie ci: 18-let nia cór ka (uczen ni ca Li ceum Ogól no kształ cą ce go w Gli no jec ku) i 8-let ni syn.

An drzej Ja ku bow ski (46 lat)
Miesz ka w Śród bo rzu, z wy kształ ce nia – elek tro mon ter, w Ra dzie Miej skiej od 3 ka den cji (bez prze rwy od 2002 r.) star to wał w wy bo rach

z Ko mi te tu Wy bor cze go Po ro zu mie nie 2010.
W Ra dzie Miej skiej jest prze wod ni czą cym Ko mi sji Re wi zyj nej (już dru gą ka den cję).
Od mo men tu ukoń cze nia szko ły do dziś, tj. już 27 lat, pra cu je w Przed się bior stwie Ener ge ty ki Ciepl nej w Cie cha no wie.
Fakt, że wy bra ny zo stał na rad ne go już po raz trze ci świad czy o tym, ze miesz kań cy Śród bo rza i in nych wsi z je go okrę gu wy bor cze go

(Za le sie, Wól ka Gar war ska, Sta ry Gar warz) ma ją do nie go za ufa nie.
Pra ca w Ko mi sji Re wi zyj nej Ra dy Miej skiej spra wia, że ma oka zję wszech stron nie po znać pro ble my Mia sta i Gmi ny, co ro ku Ko mi sja

na po le ce nie Ra dy kon tro lu je pod le gle jed nost ki, a tak że roz pa tru je nie jed no krot nie trud ne spra wy ludz kie. 
Je śli cho dzi o Śród bo rze, jego oczkiem w gło wie jest miej sco wa świe tli ca, któ rą mieszkańcy mo der ni zu ją wy ko rzy stu jąc na ten cel bar -

dzo przy dat ny fun dusz so łec ki.
Wol ny czas naj chęt niej spę dza wę dru jąc po gó rach lub na wy ciecz kach ro we ro wych. 

Roz po czy na my pre zen ta cję rad nych Ra dy Miej skiej Gli no jec ka 
wy bra nych 21 li sto pa da 2010 r. na ka den cję 2010-2014. Dziś pierw sze pięć osób (w ko lej no ści al fa be tycz nej).
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W po przed nim nu me rze „Wie ści
Gli no jec ka” in for mo wa li śmy o wy ni kach
zor ga ni zo wa ne go przez Pi smo Sa mo -
rzą du Te ry to rial ne go „Wspól no ta” ran -
kin gu uwzględ nia ją ce go wiel kość in we -
sto wa nia w in fra struk tu rę tech nicz ną,
ta ką jak: dro gi, wo do cią gi, ka na li za cję
i in ne. W ran kin gu tym w ka te go rii miast
mniej szych niż po wia to we Gli no jeck
upla so wał się na bar dzo do brym – 19
miej scu w kra ju.

W opu bli ko wa nym ko lej nym ran kin -
gu „Wspól no ty” wzię ta zo sta ła
pod uwa gę wy so kość środ ków unij nych
po zy ska nych przez po szcze gól ne jed -
nost ki sa mo rzą du te ry to rial ne go.
Uwzględ nio no środ ki po zy ska ne w la -
tach 2007-2011.

Au to rzy ko men ta rza do ran kin gu
stwier dza ją, że w wa run kach po gar sza -
ją cej się ko niunk tu ry, po głę bia ją ce go

się za dłu że nia i zmniej sza ją cych się in -
we sty cji sa mo rzą do wych, po zy ski wa nie

do ta cji na bie ra szcze gól ne go zna cze -
nia.

W no wym ran kin gu wśród mniej -
szych miast Gli no jeck za jął rów nież wy -
so kie – 31 miej sce w kra ju. W la -
tach 2007–2011 po zy ska li śmy z Unii
Eu ro pej skiej 2 083 zł w prze li cze niu
na jed ne go miesz kań ca (uwzględ nia jąc
in fla cję – w ce nach sta łych 2011 r.).

Gdy weź mie my pod uwa gę, że
w Pol sce jest po nad ty siąc gmin miej -
skich i miej sko -wiej skich, wi dzi my jak
znacz ny jest to suk ces Gli no jec ka. Do -
wo dzi to umie jęt no ści po zy ski wa nia pie -
nię dzy unij nych przez nasz sa mo rząd.

– Dzię ki tym pie nią dzom w Mie ście
i Gmi nie Gli no jeck re ali zo wa ne są bar -
dzo po trzeb ne in we sty cje dro go we, wo -
do cią go we, ka na li za cyj ne i in ne. Śmia -
ło moż na po wie dzieć, że z po zy ska -
nych środ ków ko rzy sta ją prak tycz nie
wszy scy na si oby wa te le – twier dzi bur -
mistrz Wal de mar Go dlew ski.

T. W.

Ran king – wy so kość po zy ska nych środ ków unij nych

Gli no jeck na 31 miej scu w kra ju

Jedna z dróg w Gminie Glinojeck wybudowana 
przy wsparciu środków unijnych

W ro ku szkol nym 2011/2012 dzia -
łal ność edu ka cyj ną pro wa dzi ły: Szko ła
Pod sta wo wa, Gim na zjum i Li ceum
Ogól no kształ cą ce w Gli no jec ku, Ze spół
Szkół Ogól no kształ cą cych w Ości sło -
wie, w skład któ re go wcho dzą szko ła
pod sta wo wa, gim na zjum i punkt przed -
szkol ny, Szko ła Pod sta wo wa w Wo li
Młoc kiej z fi lią w Ma lu ży nie oraz Miej -
sko -Gmin ne Przed szko le i (od wrze -
śnia 2011 r.) przed szko le nie pu blicz ne
w Gli no jec ku.

W po szcze gól nych pla ców kach na -
ukę po bie ra ło: w Szko le Pod sta wo wej
w Gli no jec ku – 395 uczniów (o 24 mniej
w po rów na niu do po przed nie go ro ku),
w Gim na zjum w Gli no jec ku – 226
uczniów (o 13 mniej), w Li ceum Ogól -
no kształ cą cym w Gli no jec ku – 62
uczniów, w szko le pod sta wo wej w Ości -
sło wie – 73 uczniów, w gim na zjum
w Ości sło wie – 58 uczniów, w Szko le
Pod sta wo wej w Wo li Młoc kiej – 63
uczniów. Łącz nie we wszyst kich szko -
łach – 877 uczniów. W Miej sko -Gmin -
nym Przed szko lu prze by wa ło 168 dzie -
ci (dla sze ścio lat ków za adap to wa no sa -
lę w Szko le Pod sta wo wej). W punk cie
przed szkol nym w Ości sło wie prze by wa -
ło 31 dzie ci. W przed szko lu nie pu blicz -
nym w Cie cha no wie – od 6 do 9 dzie ci.
Tro je dzie ci z przed szko la w Gli no jec ku
ob ję to na ucza niem in dy wi du al nym. Na -
ucza niem ta kim ob ję ty był też je den
uczeń kl. I szko ły pod sta wo wej w Ości -
sło wie.

Dzia łal ność edu ka cyj na (przed -
mio to wa), wy cho waw czo -opie kuń cza
w szko łach i przed szko lu wspie ra na by -
ła do dat ko wy mi go dzi na mi, któ re moż -
na po dzie lić na na stę pu ją ce ka te go rie

za jęć z ucznia mi (wy cho wan ka mi):
opie ka świe tli co wa, pra ca bi blio te ki
szkol nej, pra ca pe da go ga szkol ne go,
do dat ko we za ję cia dy dak tycz no -wy -
cho waw cze, za ję cia po za lek cyj ne roz -
wi ja ją ce za in te re so wa nia oraz po sze -

rza ją ce wie dzę (ko ła za in te re so wań,
ko ła przed mio to we), za ję cia spor to we.

We wszyst kich pla ców kach funk cjo -
nu ją świe tli ce za pew nia ją ce uczniom
nie zbęd ną opie kę przed za ję cia mi lek -
cyj ny mi oraz po ich za koń cze niu.
W Szko le Pod sta wo wej w Gli no jec ku
funk cjo nu ją kuch nia i sto łów ka szkol na.
Po sił ki (je dy nie zu py) do wo żo ne są też
do Ze spo łu Szkół Ogól no kształ cą cych
w Ości sło wie i do Szko ły Pod sta wo wej
w Wo li Młoc kiej. Udzie la nie po mo cy
w za kre sie do ży wia nia to za da nie wła -
sne Gmi ny, re ali zo wa ne przez Miej sko -
Gmin ny Ośro dek Po mo cy Spo łecz nej.

Jed nym z kry te riów udzie le nia po mo cy
w po sta ci bez płat ne go obia du jest do -
chód na jed ne go człon ka ro dzi -
ny – obec nie 1100 zł.

Współ cze sną szko łę cha rak te ry zu je
po ziom wy po sa że nia w środ ki tech nicz -

ne do na uki i wza jem ne go in for mo wa -
nia. Na bie żą co wy mie nia ny jest w gli -
no jec kich szko łach sprzęt kom pu te ro -
wy. Wszyst kie szko ły ma ją moż li wość
ko rzy sta nia z in ter ne tu. Szko ły (i przed -
szko le) łącz nie dys po nu ją 158 kom pu -
te ra mi, 10 pro jek to ra mi mul ti me dial ny -
mi, 28 te le wi zo ra mi. 2 ka me ra mi vi -
deo, 39 od twa rza cza mi DVD i VHS, 10
urzą dze nia mi kse ro. 

W szko łach za in sta lo wa nych jest 25
ka mer mo ni to rin gu wi zyj ne go (ist nie ją
tyl ko w szko łach w sa mym Gli no jec ku).

W szkol nych bi blio te kach znaj du je
się łącz nie po nad 26 tys. ksią żek. Naj -

więk szy zbiór (10 274 wo lu mi ny) ist nie -
je w Szko le Pod sta wo wej w Gli no jec -
ku. 5 812 wo lu mi nów li czy bi blio te ka
w Ze spo le Szkół Ogól no kształ cą cych
w Ości sło wie, 5 015 wo lu mi nów bi blio -
te ka w Szko le Pod sta wo wej w Wo li
Młoc kiej.

W ro ku szkol nym 2011/2012 w
szko łach i przed szko lu na te re nie Gmi -
ny pra co wa ło 134 na uczy cie li oraz 38
pra cow ni ków ad mi ni stra cji i ob słu gi. Je -

śli cho dzi o ka drę na uczy -
ciel ską przed sta wia się to
na stę pu ją co: Szko ła Pod -
sta wo wa w Gli no jec -
ku – 35 osób, Li ceum
Ogól no kształ cą ce – 29
osób, Gim na zjum w Gli no -
jec ku – 24 oso by, Ze spół
Szkół w Ości sło wie – 21
osób, Szko ła Pod sta wo wa
w Wo li Młoc kiej – 13 osób,
Przed szko le w Gli no jec -
ku – 12 osób. Du żą wa gę
przy wią zu je się do do -
kształ ca nia i do sko na le nia
za wo do we go na uczy cie li.
Sys tem ten spo wo do wał,
że więk szość na uczy cie li
po sia da kwa li fi ka cje
do na ucza nia dwóch, nie -

któ rzy na wet trzech przed mio tów. Spo -
śród 134 na szych na uczy cie li 126 po -
sia da – jak to się ofi cjal nie okre -
śla – wyż sze ma gi ster skie przy go to wa -
nie pe da go gicz ne. W za wo dzie na uczy -
cie la ist nie ją tzw. stop nie awan su za wo -
do we go. Naj wyż szy sto pień to – na -
uczy ciel dy plo mo wa ny, sto pień ten po -
sia da 62 na szych na uczy cie li, sto -
pień – mia no wa ny po sia da 51 na uczy -
cie li, a sto pień – kon trak to wy 15 na -
uczy cie li. W gli no jec kich szko łach prze -
wa ża ją na uczy cie le ze sta żem pra cy
od 10 do 20 lat.

(Materiał prezentowany podczas Sesji rady Miejskiej 25 października br. – skróty)

Informacja o realizacji zadań oświatowych 
w Gminie Glinojeck za rok szkolny 2011/2012

Szkoły w Glinojecku
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Mi nął ko lej ny rok na oj czy stej zie mi.
Dru ga so bo ta li sto pa da zno wu zgro ma -
dzi ła my śli wych, le śni ków oraz wszyst -
kich sym pa ty ków pol skie go ło wiec twa.
Sta wi li się w Ma lu ży nie u księ dza ka pe -
la na Pol skie go Związ ku Ło wiec kie go
Okrę gu Cie cha now skie go, ks. kan.
Krzysz to fa Ko złow skie go.

Tra dy cyj nie ob cho dy Świę ta My śli -
wych roz po czę ły się uro czy stym po wi ta -
niem i wpro wa dze niem do pięk ne go za -
byt ko we go ko ścio ła pocz tów sztan da ro -
wych na mszę św. ku czci pa tro na my śli -
wych – św. Hu ber ta. Pod czas mszy św.,
któ rej prze wod ni czył za pro szo ny ks. Ma -
rek Dy ga, my śli wy z Gą bi na, oko licz no -
ścio we sło wo wy gło sił tak że my śli wy, ks.
Ro bert Piąt kow ski z Ba bo sze wa.

Wzru sza ją cym mo men tem świą -
tecz nej li tur gii jest za wsze od no wie nie
my śliw skie go ślu bo wa nia pod prze wod -
nic twem księ dza ka pe la na Krzysz to fa
Ko złow skie go, przed ob ra zem św. Hu -
ber ta. Od by wa się to w do stoj nym to wa -
rzy stwie pię ciu pięk nych sztan da rów my -
śliw skich oraz sztan da ru gim na zja li stów
i sztan da rów stra żac kich.
„Ra du jąc się z prze ży wa nia uro czy sto -
ści ku czci na sze go pa tro na św. Hu ber -
ta ślu bu je my uro czy ście:
prze strze gać su mien nie 

praw ło wiec kich, 
po stę po wać zgod nie 

z za sa da mi ety ki ło wiec kiej, 
za cho wy wać tra dy cje 

pol skie go ło wiec twa, 
chro nić przy ro dę oj czy stą, 
dbać o do bre imię ło wiec twa 

i god ność pol skie go my śli we go. 
Tak nam do po móż Bóg!”

Jak że waż ne to sło wa i jak da le ce
zo bo wią zu ją ce! Niech pa tron my śli -
wych – św. Hu bert po ma ga wy peł niać
to ślu bo wa nie w co dzien nym ży ciu,
a zwłasz cza przy re ali zo wa niu my śliw -
skiej pa sji.

To co rocz ne zgro ma dze nie hu ber -
tow skie przy bra ło od kil ku lat jesz cze
bar dziej uro czy sty cha rak ter. Zgro ma -
dze ni na wspól ną mo dli twę my śli wi i le -

śni cy wraz z ro dzi na mi i go ść mi uda ją
się ze świa tłem – sym bo lem ży -
cia – na miej sco wy cmen tarz do gro bu
„Po le głych za Oj czy znę”. Ta mo gi ła jest
sym bo lem mo gił zmar łych my śli wych
i le śni ków oraz mo gił tych, któ rzy od da li
swo je ży cie za wol ność Naj ja śniej szej
Rze czy po spo li tej.

W tym ro ku w „Hu ber tu sie 2012”
udział wzię li m. in.: rek to rzy Pań stwo wej
Wyż szej Szko ły Za wo do wej z Cie cha no -
wa – prof. An drzej Ko la sa i prof. Le szek
Zy gner wraz z kanc le rzem uczel ni – Pio -
trem Wój ci kiem, bur mistrz Gli no jec -
ka – Wal de mar Go dlew ski, wój to wie So -

cho ci na, Oj rze nia i Lu to ci na oraz licz nie
zgro ma dze ni człon ko wie ro dzin my śliw -
skich, miesz kań cy oko licz nych miej sco -
wo ści i go ście z róż nych stron Ma zow -
sza

Na szą wiel ką ra do ścią i du mą jest
fakt, że zie lo ne sztan da ry my śliw skie
i to wa rzy szą ce sztan da ry pod bia ło -
-czer wo ną fla gą po chy li ły się z mi ło ścią

nad gro ba mi po le głych – mó wił ksiądz
ka pe lan.

Nad sym bo licz ną mo gi łą po le głych,
po wspól nej mo dli twie, prof. An drzej Ko -
la sa przy po mniał ze bra nym, że po wie lu
la tach do pie ro w 1989 ro ku uchwa łą Sej -
mu przy wró co no w Pol sce Świę to Nie -
pod le gło ści. Od te go cza su to świę to jest
jed nym z naj waż niej szych świąt pol -
skich. To świę to przy po mi na nam o naj -

więk szej war to ści, ja ką jest nie pod le głe
pań stwo.

Snu jąc swo ją re flek sję nad na szą
szcze gól ną mo gi łą prof. Ko la sa pod kre -

ślił, że do brze się sta ło, iż w Pol sce świę -
to my śliw skie łą czy się ze Świę tem Nie -
pod le gło ści, bo ło wiec two to wa rzy szy ło
lu dziom od za ra nia ludz ko ści. Na cmen -
ta rzu za brał tak że głos bur mistrz Mia sta
i Gmi ny Gli no jeck Wal de mar Go dlew ski.
Roz wa ża jąc te ma ty kę wol no ści na szej
Oj czy zny wska zał na szcze gól ną mo gi łę
na ma lu żyń skiej ne kro po lii. – Te wła śnie
oso by i ich na stęp cy po ka za li, co to jest
wol ność, po tra fi li od zy ska ną wol ność
wła ści wie za go spo da ro wać i bro nić jej,

gdy te go do ma ga ła się chwi -
la – po wie dział.

Uro czy sto ści za koń czy ły
się to wa rzy skim spo tka niem
my śli wych, le śni ków, ich ro -
dzin oraz przy by łych go ści.

Po chy la jąc się za tem
z mi ło ścią nad na szą hi sto -
rią – trze ba nam z na dzie ją
pa trzeć w przy szłość. Je śli
do tam tych ofiar krwi i ży cia
do ło ży my na szą te raź niej szą
uczci wą co dzien ność – to
przy szłość oj czy ste go do mu
bę dzie ra do ścią na stęp nych
po ko leń Po la ków. Tak nam
do po móż Bóg! DARZ BÓR!

Z ser decz nym 
po zdro wie niem

ks. Krzysz tof Ko złow ski, 
ka pe lan OC PZŁ

Fot. Ali cja Hef czyc

Świę to My śli wych w Ma lu ży nie

Zie lo ne przy bia ło -czer wo nej…



W Liceum Ogólnokształcącym
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W tym ro ku szkol nym ob cho dy Dnia
Pa tro na po łą czo no ze ślu bo wa niem klas
pierw szych i Dniem Ga lo -
wym. Sce na riusz uro czy -
sto ści na pi sa li sa mi
ucznio wie pod opie ką wy -
cho waw czy ni Ali ny Osiń -
skiej. W pro gra mie słow -
no -mu zycz nym pa tro -
na szko ły wspo mi na ły:
Gę ślo wa, Ku la so wa
i Jadź ko wa – w po sta cie
tych wiej skich ko biet z Li -
piec, któ re mó wi ły oczy -
wi ście gwa rą, wcie li ły się
uczen ni ce. W ten spo sób

wpro wa dzo no mło dzież w kli mat epo ki
Rey mon ta. Wspo mnie nia ko biet uzu -

peł nił Ja siek. Ubo le wał
nad lo sem pi sa rza, któ ry nie
mógł oso bi ście ode brać li te -
rac kiej Na gro dy No bla. Mó -
wił: „Bid ny to chłop... Ty le

pi nin dzy, a i roz głos na świat ca luś ki,
a chło pi na w ło żu le zy, oj bid ny on”.

Na za koń cze nie pro gra mu ucznio -
wie „od tań co wa li obe rka, jak ino u Bo ry -
ny na we se li chu”. Na stęp nie od by ła

się za ba wa in te -
gra cyj na, w któ rej
ucznio wie kla sy
pierw szej bra li
udział w róż nych
kon kur sach. Mo gli
wy ka zać się zdol -
no ścia mi ta necz -
ny mi, ak tor ski mi,
wo kal ny mi i pla -
stycz ny mi. Tań -
czy li w ty po wych
stro jach lu do -
wych, śpie wa li
sta re pie śni oraz
wcie la li się w bo -
ha te rów „Chło -
pów”.

Wszy scy wzo ro wo wy peł nia li swo je
za da nia i zo sta li przy ję ci do spo łecz no -
ści szkol nej przez akt ślu bo wa nia, któ re -
go do ko nał dy rek tor Wie sław Mo sto wy. 

Dzień Pa tro na i ślu bo wa nie pierw szo kla si stów 
w gli no jec kim Li ceum Ogól no kształ cą cym

Dzień Pa tro na w Li ceum Ogól no kształ cą cym w Gli no jec ku to
świę to, któ re zo sta ło wpi sa ne do ka len da rza szkol nych uro czy sto ści
w 2001 r. Ob cho dzone jest, dla uczczenia du cho we go opie ku na
szkoły - Wła dy sła wa Sta ni sła wa Rey mon ta. Upa mięt nia my tak że
uro czy ste nada nie szko le imie nia oraz sztan da ru.

Ślu bo wa nie uczniów I kla sy - z prawej dyrektor LO
Wiesław Mostowy

Pro gram ar ty stycz ny w wy ko na niu uczen nic

Mi chał Dłu go szew -
ski – uczeń II kl. Li ceum Ogól -
no kształ cą ce im. Wła dy sła wa
Sta ni sła wa Rey mon ta w Gli -
no jec ku jest zdo byw cą sty -
pen dium Pre ze sa Ra dy Mi ni -
strów. W ro ku szkol -
nym 2011/2012 uzy skał śred -
nią ocen 5,14. Uro czy ste wrę -
cze nie sty pen dium od by ło
się 30 li sto pa da br. w au li cie -
cha now skie go wy dzia łu puł tu -
skiej Aka de mii Hu ma ni stycz -
nej).

Uczeń wy róż nia się elo -
kwen cją, su mien no ścią i wy -
so ką kul tu rą oso bi stą – ta kie
opi nie sły szy my w szko le. Jest
oso bą życz li wą i po moc ną,
chęt nie tłu ma czy ko le gom trud ne za -
gad nie nia, np. z ma te ma ty ki. Po sia da
roz le głą wie dzę i sze ro kie za in te re so -

wa nia. W ich krę gu znaj du ją się: na uki
ści słe, głów nie ma te ma ty ka i fi zy ka oraz
tech no lo gia in for ma cyj na. Uczeń zaj mu -

je się ak tu ali za cją
stro ny in ter ne to wej
swo jej szko ły. Nie -
daw no do łą czył tak -
że do człon ków ko ła
te atral ne go dzia ła ją -
ce go w li ceum.

Mi chał po waż -
nie pla nu je swo ją
przy szłość. Ma rzy
o stu diach wyż szych
na po li tech ni ce lub
Woj sko wej Aka de mii
Tech nicz nej. Po zdo -
by ciu grun tow ne go
w y  k s z t a ł  c e  n i a
chciał by za ło żyć wła -
sną fir mę. W chwi -

lach wol nych od na uki
lu bi grać w siat ków kę i te ni sa
sto ło we go.

Pre zen tu je my wy róż nia ją cych się uczniów

Na zdję ciu – mo ment wrę cza nia decyzji o przyznaniu sty pen dium Pre ze sa
Ra dy Mi ni strów, Mi chał Dłu go szew ski – drugi od pra wej

Mi chał Dłu go szew ski – sty pen dy sta Pre mie ra

37 osób oddało
ponad 16 litrów krwi

Z ini cja ty wy dy rek to ra Li ceum Ogól -
no kształ cą ce go w Gli no jec ku Wie sła wa
Mo sto we go oraz szkol ne go Ko ła PCK
pro wa dzo ne go przez Sła wo mi ra Kon -
stan ty no wi cza 4 grud nia tra dy cyj nie już
od by ła się w szko le ak cja ho no ro we go
krwio daw stwa. Krew od da ło 37 osób – ra -
zem 16 li trów 650 mi li li trów. Krwio daw ca -

mi by li ucznio wie kl. III LO (9 osób), na -
uczy cie le oraz miesz kań cy Gli no jec ka
i oko licz nych miej sco wo ści. Ak cję krwio -
daw stwa zor ga ni zo wa ły i prze pro wa dzi ły
Pol ski Czer wo ny Krzyż - Za rząd Okrę go -
wy w Cie cha no wie i Sta cja Krwio daw -
stwa przy Wo je wódz kim Szpi ta lu Spe -
cja li stycz nym w Cie cha no wie. 

Re ali zu jąc obo wiąz ki okre ślo ne w Usta wie
o sys te mie oświa ty do wo żo no do szkół uczniów
za miesz ka łych w znacz nym od da le niu od szkół
oraz uczniów nie peł no spraw nych. W ubie głym
ro ku szkol nym 370 uczniów ko rzy sta ło z do wo że -
nia do szko ły au to bu sa mi sta no wią cy mi wła -
sność Gmi ny, a po nad 90 uczniom za ku pio no bi -
le ty mie sięcz ne. W cią gu ro ku za war to 5 umów
z ro dzi ca mi uczniów nie peł no spraw nych. 

Wspo ma ga no uczniów w for mie sty pen diów
i za sił ków szkol nych. Na za da nie to wy ko rzy sta no
do ta cję z bu dże tu pań stwa w kwo cie 33 621 zł
oraz środ ki wła sne Gmi ny w wy so ko ści 8 406 zł.
W ra mach rzą do we go pro gra mu „Wy praw ka
szkol na” 116 uczniów sko rzy sta ło z po mo cy
przy za ku pie pod ręcz ni ków – wy ko rzy sta no na ten
cel 26 020 zł przy zna ne z bu dże tu pań stwa. 

W su mie na dzia ła nia zwią za ne z oświa tą
w ro ku szkol nym 2011/2012 w Gmi nie Gli no jeck
wy da no 9 666 586 zł; w tej kwo cie 7 970 059 wy -
no si ła sub wen cja, na to miast 1 696 527 zł środ ki
z bu dże tu Gmi ny. 

Informacja o realizacji
zadań oświatowych

dokończenie ze str. 6



Wiel ka Or kie stra Świą tecz nej Po mo cy za gra 13 stycz nia
Trwa ją przy go to wa nia do XXI Fi na łu Wiel kiej Or kie stry Świą tecz nej Po mo cy, któ ry od bę dzie się w nie -

dzie lę, 13 stycz nia 2013 r. 
W tym ro ku prze bie gać bę dzie

pod ha słem: „Dla ra to wa nia ży cia
dzie ci i god nej opie ki me dycz nej se -
nio rów”. Za ze bra ne w ca łym kra ju
środ ki WOŚP za mie rza tym ra zem za -
ku pić ok. 270 no wo cze snych urzą dzeń me dycz nych o war to ści ok. 32 mln zł.

W Gli no jec ku i ca łej Gmi nie w te go rocz nej zbiór ce weź mie udział 50 wo lon ta riu szy (znacz nie wię cej, niż w ro ku ubie głym).
Bę dą to głów nie ucznio wie wszyst kich szkół z te re nu Gmi ny, ale rów nież gru pa osób do ro słych. Sztab ak cji – jak co ro ku – mie -
ścić się bę dzie w Miej sko -Gmin nym Ośrod ku Kul tu ry, a sze fem szta bu bę dzie dy rek tor tej pla ców ki Woj ciech Bruź dziń ski. 

O godz. 17.00 w M -GOK roz pocz nie się kon cert fi na ło wy, pod czas któ re go m. in. od bę dzie się li cy ta cja spe cjal nych ko szu -
lek, kub ków oraz ga dże tów zwią za nych z Or kie strą.

W ubie głym ro ku na te re nie Mia sta i Gmi ny Gli no jeck pod czas WOŚP ze bra no 16 081 zł.
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Zabytkowa kapliczka przydrożna 
w Rumoce (obiekt wpisany do

rejestru konserwatora zabytków)
została ostatnio odnowiona.

Mały wolontariusz 
przyniósł zabawki do M-GOK

Kapliczka
w Rumoce
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Bar dzo sym pa tycz na uro czy -
stość od by ła się 14 li sto pa da
w Gli no jec ku. By ła ona zwią za -
na z pięk nym ju bi le uszem – 50-
le ciem po ży cia mał żeń skie go 11
par z te re nu Mia sta i Gmi ny.

Jubileusz w tym roku obchodzą:
Te re sa i Jan Błasz kow scy z Gli no jec ka,
Bar ba ra i Mi ro sław Cen drow scy z Ogo -
no wa, Hen ry ka i Jan De lur scy z Ru mo -
ki, Kry sty na i Be ne dykt Dłu go szew scy
z Ru mo ki, Wie sła wa i Ta de usz Grzym -
kow scy z Ogo no wa, He le na i Wła dy -

sław Gu ga ło wie ze Sta re go Gar wa rza,
Bar ba ra i Adam Ja ku bow scy z Bie law,
Ja ni na i Woj ciech Kur piew scy z Ości -
sło wa, Han na i Zdzi sław Na gu szew scy
z Gli no jec ka, Bar ba ra i Ste fan Pniew -
scy z Ma lu ży na, Hen ry ka i Sta ni sław
Śli wiń scy z Pła ci sze wa. 

– Pięć dzie siąt wspól nie prze ży tych
lat to wspa nia ły przy kład do na śla do wa -
nia dla wa szych dzie ci, wnu ków
i wszyst kich no wych mał żeństw. Wie lo -
let nim mał żeń stwem, wza jem nym po -
sza no wa niem i przy wią za niem, świad -
czy cie że ro dzi na jest jed ną z naj więk -

szych war to ści w ży ciu czło wie ka – po -
wie dział bur mistrz Wal de mar Go dlew -
ski zwra ca jąc się do ju bi la tów. 

W imie niu sa mo rzą du Mia sta i Gmi -
ny ży czył im dłu gich i po god nych lat ży -
cia w jak naj lep szym zdro wiu i za do wo -
le niu, w nie ga sną cej mi ło ści naj bliż -
szych.

Ju bi la ci zo sta li ude ko ro wa ni „Me da -
la mi za dłu go let nie po ży cie mał żeń skie”
przy zna ny mi przez pre zy den ta RP Bro -
ni sła wa Ko mo row skie go. Na za łą czo -
nych dy plo mach, pod pi sa nych przez
bur mi strza Mia sta i Gmi ny, czy ta my:

„50 lat te mu złą cze ni wę złem mał żeń -
skim wy ru szy li ście na no wą dro gę ży -
cia. Dziś gra tu lu ję Wam, że do trzy ma li -
ście przy się gi mał żeń skiej i ży czę aby
ta „że la zna ra cja mi ło ści” da lej w Was
trwa ła.” W imie niu ju bi la tów po dzię ko -
wa nia zło żył Ta de usz Grzym kow ski.

Po czę ści ofi cjal nej wszy scy wy słu -
cha li kon cer tu pio se nek w wy ko na niu
gim na zja li stów, a na stęp nie w mi łej,
we so łej at mos fe rze dzie li li się wspo -
mnie nia mi, opo wia da li dow ci py i...
dziarsko tańczyli walca.

T. W.

50-le cie par mał żeń skich

31 paź dzier ni ka Miej sko -Gmin na Bi -
blio te ka Pu blicz na w Gli no jec ku za koń -
czy ła I etap kon kur su czy tel ni cze go pt.
„Mistrz czy ta nia”, któ ry pro pa go wa ny był
od 1 mar ca br. Kon kurs miał cha rak ter
otwar ty. W kon kur sie wzię ło udział 29
uczniów ze Szko ły Pod sta wo wej w Gli -
no jec ku. Do eta pu po wia to we go za kwa -
li fi ko wa ły się: z klas I -II Ju lia Ko wal ska,
z klas III -IV A lek san dra Ko wal ska,

z klas V -VI E wa Dry ka i An na Pod lec ka.
Bi blio te ka przy zna ła rów nież jed ną

na gro dę spe cjal ną – mia no naj lep sze go
czy tel ni ka ro ku 2012 w ka te go rii przed -
szkol nej otrzy ma ła Klau dia Teo dor ska.

16 li sto pa da ko mi sja kon kur so wa
Po wia to wej Bi blio te ki Pu blicz nej w Cie -
cha no wie roz strzy gnę ła etap po wia to wy
kon kur su, przy zna ła na gro dy rze czo we
w po sta ci gier plan szo wych, a każ dy

mia no wa ny uczest nik otrzy mał dy plom.
Na gro dy ufun do wa ły: Sta ro stwo Po wia to -
we w Cie cha no wie, Po wia to wa Bi blio te ka
Pu blicz na oraz Sto wa rzy sze nie Bi blio te -
ka rzy Pol skich. W kon kur sie wzię ły udział
wszyst kie pla ców ki bi blio tecz ne po wia tu
cie cha now skie go kwa li fi ku jąc łącz nie 82
uczest ni ków w po szcze gól nych ka te go -
riach wie ko wych (I kat. – 25
osób, II kat. – 29 osób, III kat. – 28 osób).

Gli no jeck spi sał się cał kiem nie źle,
mia no lau re ata Po wia to we go Kon kur su

Czy tel ni cze go „Mistrz Czy ta nia” w ka te -
go rii wie ko wej klas V –VI zdo by ła Ewa
Dry ka, na to miast An na Pod lec ka i Alek -
san dra Ko wal ska otrzy ma ły wy róż nie nia.

Miej sko–Gmin na Bi blio te ka Pu blicz -
na w Gli no jec ku gra tu lu je wszyst kim lau -
re atom i uczest ni kom kon kur su oraz ży -
czy dal szej czy tel ni czej wy trwa ło ści. Za -
pra sza my do udzia łu w kon kur sie pla -
stycz nym „POCZ TÓW KA DO ŚWIĘ TE -
GO MI KO ŁA JA”.

Urszula Wróblewska

„MISTRZ CZYTANIA” 2012
Sukcesy naszych dziewcząt

Uczestniczki, które zakwalifikowały się do powiatowego etapu konkursu

Z rąk kierowniczki Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Glinojecku – Urszuli Wróblewskiej
nagrodę odbiera Klaudia Teodorska z przedszkola
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14 grud nia licz na eki pa z Gli no jec -
ka, w skład któ rej we szli człon ko wie Klu -
bów Se nio ra z Gli no jec ka i z Ości sło wa,
przed sta wi cie le so łec twa Ości sło wo
i Miej sko -Gmin ne go Ośrod ka Kul tu ry,
uda ła się do Żu ro mi na by uczest ni czyć
w II Wy sta wie Bo żo na ro dze nio wej.

Or ga ni za to rem wy sta wy jest tzw.
Sto wa rzy sze nie Spo łecz nej Sa mo po mo -
cy - Lo kal na Gru pa Dzia ła nia z sie dzi bą
w Cie cha no wie. Jest to im pre za wy sta -
wien ni cza dla wy twór ców re gio nal nych

po traw, wy ro bów rę ko dzie ła, rze mio sła,
a tak że dzieł ar ty stycz nych. Wy sta wa
współ fi nan so wa na jest ze środ ków Unii
Eu ro pej skiej w ra mach pro gra mu „Roz -
wój ob sza rów wiej skich”.

Jak czy ta my w pro gra mie, ce lem
im pre zy jest: kul ty wo wa nie tra dy cji lo kal -
nych, po bu dze nie za in te re so wa nia lo kal -
nej spo łecz no ści do dzia ła nia na rzecz
tra dy cyj ne go pro duk tu lo kal ne go,
a w tym przy pad ku przede wszyst kim
upo wszech nie nie tra dy cji zwią za nych ze

świę ta mi Bo że go na ro dze nia (po tra wy
wi gi lij ne, ozdo by świą tecz ne).

Wy sta wa mia ła cha rak ter kon kur so -
wy. Miesz kań cy Ości sło wa wy róż ni li się
przy rzą dze niem pysz nych po traw świą -
tecz nych, a człon ko wie Klu bu Se nio ra
w Gli no jec ku przy go to wa li wie le na le wek
o bar dzo sze ro kiej ga mie sma ko wej.
M -GOK zdo był III miej sce w ka te go rii
ozdo ba świą tecz na.

W wy sta wie bra li udział przed sta wi -
cie le pra wie wszyst kich gmin na le żą -
cych do LGD: Bie żuń, Gli no jeck, Kucz -
bork, Lidz bark, Li po wiec Ko ściel ny, Ra -
dza nów, Wi śnie wo, Żu ro min.

Udział w Wy sta wie Bo żo na ro dze -
nio wej w Żu ro mi nie był świet ną pro mo -
cją na szej Gmi ny.

Tekst i fot. Wojciech Bruździński

Zaprezentowaliśmy się w Żurominie
na II Wystawie Bożonarodzeniowej

Wy sta wa prac pla stycz nych Miej sko -Gmin ne go Ośrod ka Kul tu ry w Gli no jec ku.

Ju ry oce nia sta no wi sko ku li nar ne Klu bu Se nio ra i so łec twa Ości sło wo.

CE CY LIA DA

Grupa „Po za czas” z Sierpca

„We so łe Nut ki” z M-GOK

Zespół „Te sti mo nium” z Rybnika Scho la z Su le rzy ża

Za na mi XXI Spo tka -
nia z Mu zy ką Re li gij ną
„Ce cy lia da’2012”. 

Jak co ro ku w sa li wi -
do wi sko wej Miej sko-
Gmin ne go Ośrod ka Kul -
tu ry roz brzmie wa ła róż -
no rod na mu zy ka re li gij -
na. Wy stą pi ły czte ry ze -
spo ły: grupa „Po za czas”
z pa ra fii p. w. św. Mak sy -
mi lia na Kol be z Sierp ca,
ze spół „We so łe Nut ki”
z na sze go M -GOK, scho -
la pa ra fial na z Su le rzy ża
oraz Ka to lic ki Ze spół
Ewan ge li za cyj ny „Te sti -
mo nium” z Ryb ni ka.

Ze bra ni wi dzo wie mo -
gli obej rzeć trwa ją cy ok. 3
go dzin in te re su ją cy kon -
cert, któ re mu ton nada wa li
naj młod si ar ty ści.

W tej edy cji Spo tkań
w ro li spon so rów wy stą -
pi li: Przed się bior stwo
Trans por to wo -Han dlo we
„Wap no pol” – A. No wa -
kow ski, Pie kar nia Ja dwi -
gi Wi chow skiej, Fir ma
Han dlo wo -Usłu go wa „Al -
fa” J. Rud nic ki.
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e) od po zo sta łych za ję tych na pro wa dze nie od płat nej sta tu to wej dzia łal no ści po -
żyt ku pu blicz ne go przez or ga ni za cje po żyt ku pu blicz ne go – ob ni ża się o 14,23 %
staw kę mak sy mal ną,

- od ga ra ży wol no sto ją cych i skła dów opa łu – ob ni ża się o 51,57 % staw kę mak -
sy mal ną,

3. od bu dow li staw ki mak sy mal nej nie ob ni ża się.

W sto sun ku do ro ku 2012 staw ki po dat ku od nie ru cho mo ści okre ślo ne w Uchwa -
le Ra dy Miej skiej wro sły do obec nie okre ślo nych w Uchwa le na 2013 rok:

1. od grun tów:
a) zwią za nych z pro wa dze niem dzia łal no ści go spo dar czej bez wzglę du na spo -

sób skla sy fi ko wa nia w ewi den cji grun tów i bu dyn ków - staw ka nie ule ga zmia nie,
b) pod je zio ra mi, za ję tych na zbior ni ki wod ne, re ten cyj ne lub elek trow ni wod nych o 3,99 %,
c) po zo sta łych, w tym za ję tych na pro wa dze nie od płat nej sta tu so wej dzia łal no ści po żyt -

ku pu blicz ne go przez or ga ni za cje po żyt ku pu blicz ne go – staw ka nie ule gła zmia nie
2. od bu dyn ków lub ich czę ści:
a) miesz kal nych o 3 %,
b) zwią za nych z pro wa dze niem dzia łal no ści go spo dar czej oraz od bu dyn ków

miesz kal nych lub ich czę ści za ję tych na pro wa dze nie dzia łal no ści go spo dar czej o 3 %,
c) za ję tych na pro wa dze nie dzia łal no ści go spo dar czej w za kre sie ob ro tu kwa li fi -

ko wa nym ma te ria łem siew nym o 3,85 %,
d) zwią za nych z udzie la niem świad czeń zdro wot nych w ro zu mie niu prze pi sów

o dzia łal no ści lecz ni czej, za ję tych przez pod mio ty udzie la ją ce tych świad czeń o 3 %,
e) od po zo sta łych, w tym za ję tych na pro wa dze nie od płat nej sta tu to wej dzia łal no -

ści po żyt ku pu blicz ne go przez or ga ni za cje po żyt ku pu blicz ne go o 3 %,
- ga ra ży wol no sto ją cych i skła dów opa łu o 3 %,
3. od bu dow li – staw ka nie ule gła zmia nie

UCHWAŁA NR XVII/174/2012
RADY MIEJSKIEJ W GLINOJECKU

z dnia 29 listopada 2012
w sprawie określenia wysokości stawek podatku 

od środków transportowych oraz zwolnień 
od tego podatku

§ 1.
1. Okre śla się na stę pu ją ce staw ki po dat ku od środ ków trans por to wych obo wią zu -

ją ce na te re nie Gmi ny Gli no jeck: 
1) od sa mo cho dów cię ża ro wych, o któ rych mo wa w art. 8 pkt 1 usta wy o po dat -

kach i opła tach lo kal nych, o do pusz czal nej ma sie cał ko wi tej: 
a) po wy żej 3,5 to ny do 5,5 to ny włącz nie – 573,00 zł;
b) po wy żej 5,5 to ny do 9 ton włącz nie – 605,00 zł;
c) po wy żej 9 ton do po ni żej 12 ton – 775,00 zł;
2) od sa mo cho dów cię ża ro wych, o któ rych mo wa w art. 8 pkt 2 usta wy o po dat -

kach i opła tach lo kal nych, o do pusz czal nej ma sie cał ko wi tej rów nej i wyż szej niż 12
ton w za leż no ści od licz by osi, do pusz czal nej ma sy cał ko wi tej po jaz du i ro dza ju za -
wie sze nia we dług sta wek okre ślo nych w za łącz ni ku Nr 1 do ni niej szej uchwa ły;

3) od cią gni ków sio dło wych i ba la sto wych, o któ rych mo wa w art. 8 pkt 3 usta wy
o po dat kach i opła tach lo kal nych – 927,00 zł;

4) od cią gni ków sio dło wych i ba la sto wych, o któ rych mo wa w art. 8 pkt 4 usta wy
o po dat kach i opła tach lo kal nych, o do pusz czal nej ma sie cał ko wi tej ze spo łu po jaz dów
rów nej lub wyż szej niż 12 ton w za leż no ści od licz by osi, do pusz czal nej ma sy cał ko wi -
tej po jaz du za wie sze nia we dług sta wek okre ślo nych w za łącz ni ku Nr 2 do ni niej szej
uchwa ły;

5) od przy czep i na czep, o któ rych mo wa w art. 8 pkt 5 usta wy o po dat kach i opła -
tach lo kal nych, któ re łącz nie z po jaz dem sil ni ko wym po sia da ją do pusz czal ną ma sę
cał ko wi tą od 7 ton i po ni żej 12 ton (z wy jąt kiem zwią za nych wy łącz nie z dzia łal no ścią
rol ni czą pro wa dzo ną przez po dat ni ka po dat ku rol ne go) – 350,00 zł; 

6) od przy czep i na czep, o któ rych mo wa w art. 8 pkt 6 usta wy o po dat kach i opła -
tach lo kal nych (z wy jąt kiem zwią za nych wy łącz nie z dzia łal no ścią rol ni czą pro wa dzo -
ną przez po dat ni ka po dat ku rol ne go), któ re łącz nie z po jaz dem sil ni ko wym po sia da ją
do pusz czal ną ma sę cał ko wi tą rów ną lub wyż szą niż 12 ton we dług sta wek okre ślo -
nych w za łącz ni ku Nr 3 do ni niej szej uchwa ły; 

7) od au to bu sów, o któ rych mo wa w art. 8 pkt 7 usta wy o po dat kach i opła tach lo -
kal nych, o ilo ści miejsc do sie dze nia: 

a) mniej szej niż 30 miejsc – 711,00 zł;
b) rów nej lub wyż szej niż 30 miejsc – 1559,00 zł.

§ 2.
1.  Zwal nia się z po dat ku od środ ków trans por to wych au to bu sy słu żą ce do wo że -

niu dzie ci i mło dzie ży do szkół.
2. Zwol nie nie, o któ rym mo wa w ust. 1 nie obej mu je au to bu sów wy ko rzy sty wa -

nych do pro wa dze nia dzia łal no ści go spo dar czej.

dokończenie ze str 4 § 3.
Tra ci moc Uchwa ła Nr IX/84/2011 Ra dy Miej skiej w Gli no jec ku z dnia 1 grud -

nia 2011 ro ku w spra wie okre śle nia wy so ko ści sta wek po dat ku od środ ków trans por -
to wych oraz zwol nień od te go po dat ku.

§ 4.
Uchwa ła wcho dzi w ży cie po upły wie 14 dni od dnia ogło sze nia w Dzien ni ku Urzę -

do wym Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go, nie wcze śniej jed nak niż z dniem 1 stycz -
nia 2013 r. i ma za sto so wa nie od 1 stycz nia 2013 ro ku.

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY XVII/173/2012

RADY MIEJSKIEJ W GLINOJECKU
z dnia 29 listopada 2012  

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów
wymiaru podatku rolnego

W myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. b usta wy z dnia 13 li sto pa da 2003 r. o do cho dach
jed no stek sa mo rzą du te ry to rial ne go (tj.: Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.)
źró dłem do cho dów wła snych gmi ny są mię dzy in ny mi wpły wy z po dat ku rol ne go.

W opar ciu o art. 6 ust. 3 usta wy z dnia 15 li sto pa da 1984 ro ku o po dat ku rol nym
(tj.: Dz. U. z 2006 ro ku Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) ra da gmi ny jest upo waż nio na
do ob ni że nia po dat ku rol ne go na ob sza rze gmi ny.

Pod sta wę wy li cze nia po dat ku rol ne go za rok po dat ko wy sta no wi ce na ży ta okre ślo -
na w ko mu ni ka cie Pre ze sa Głów ne go Urzę du Sta ty stycz ne go w spra wie śred niej ce ny
sku pu ży ta za okres pierw szych trzech kwar ta łów po prze dza ją cych rok po dat ko wy.

Po da tek rol ny za rok po dat ko wy wy no si:
• od 1 ha prze li cze nio we go grun tów go spo darstw rol nych wy no si rów no war tość

pie nięż ną 250 kg ży ta czy li prze licz nik 2,50 dt, 
• od 1 ha dla po zo sta łych grun tów skla sy fi ko wa nych ja ko użyt ki rol ne lecz nie bę -

dą cych go spo dar stwa mi rol ny mi rów no war tość pie nięż ną 500 kg ży ta tj.: 5,00 dt.
Staw ka po dat ku rol ne go na 2013 rok wy no sić bę dzie (przy śred niej ce nie sku pu

ży ta 50,00 zł za 1dt):
• dla grun tów go spo darstw rol nych – 125,00 zł za 1 ha prze li cze nio wy,
• dla grun tów skla sy fi ko wa nych ja ko użyt ki rol ne, nie bę dą cych go spo dar stwa mi

rol ny mi – 250,00 zł za 1 ha fi zycz ny.
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OKÓLNIK

Uprzej mie in for mu ję wszyst kich miesz kań ców Mia sta i Gmi ny Gli no jeck, że
od 1 lip ca 2013 ro ku ule ga ją zmia nie prze pi sy usta wy o utrzy ma niu po rząd ku
i czy sto ści w gmi nach, do ty czą ce od bio ru od pa dów ko mu nal nych od wła ści cie li
nie ru cho mo ści. 

W związ ku z po wyż szym, przed sta wiam za ło że nia przed mio to wych zmian.
Usta wo daw ca, na ło żył na gmi ny za da nia, do któ rych na le ży mię dzy in ny mi:

– ob ję cie wszyst kich wła ści cie li nie ru cho mo ści na te re nie gmi ny sys te mem
go spo da ro wa nia od pa da mi ko mu nal ny mi;

– obo wiąz ko we wpro wa dze nie se lek tyw nej zbiór ki od pa dów ko mu nal nych,
– obej mu ją ce co naj mniej wy mie nio ne frak cje od pa dów tj: pa pie ru, me ta lu,

two rzy wa sztucz ne go, szkła i opa ko wań wie lo ma te ria ło wych (opa ko wa nia po so -
kach, mle ku i in ne) oraz od pa dów ko mu nal nych ule ga ją cych bio de gra da cji,
w tym od pa dów opa ko wa nio wych ule ga ją cych bio de gra da cji;

– osią gnię cie od po wied nich po zio mów re cy klin gu, przy go to wa nia do po now -
ne go uży cia i od zy sku in ny mi me to da mi oraz ogra ni cze nie ma sy od pa dów ko mu -
nal nych ule ga ją cych bio de gra da cji prze ka zy wa nych do skła do wa nia. Zgod nie
z art. 6d ust. 1 w/po wo ła nej usta wy Bur mistrz Mia sta i Gmi ny zo bo wią za ny jest
zor ga ni zo wać prze targ na od bie ra nie od pa dów ko mu nal nych z te re nu Mia sta
i Gmi ny Gli no jeck. Z Przed się bior cą, któ ry wy gra prze targ, zo sta nie za war ta umo -
wa na od biór od pa dów ko mu nal nych z te re nu Mia sta i Gmi ny Gli no jeck. W ra -
mach za war tej umo wy, Przed się bior ca bę dzie pro wa dził od biór od pa dów
od wszyst kich wła ści cie li nie ru cho mo ści, na któ rych za miesz ku ją miesz kań cy
oraz, na któ rych nie za miesz ku ją miesz kań cy a po wsta ją od pa dy ko mu nal ne tj.
nie ru cho mo ści słu żą cych do pro wa dze nia dzia łal no ści go spo dar czej, obiek tów
uży tecz no ści pu blicz nej, pla có wek oświa to wych, bu dyn ków let ni sko wych. Dzi -
siej sze in dy wi du al ne umo wy za war te po mię dzy wła ści cie la mi nie ru cho mo ści
a PUK Sp. z o.o. w Cie cha no wie lub ZUK „USKOM” w Mła wie za stą pi opła ta
za go spo da ro wa nie od pa da mi ko mu nal ny mi, któ ra bę dzie wpła ca na do Gmi ny.
Wła ści cie le nie ru cho mo ści, na któ rych za miesz ku ją miesz kań cy zo bo wią za ni bę -
dą do zło że nia de kla ra cji o licz bie osób za miesz ka łych na da nej nie ru cho mo ści,
na to miast w przy pad ku nie ru cho mo ści, na któ rych nie za miesz ku ją miesz kań cy
a po wsta ją od pa dy ko mu nal ne, ich wła ści cie le, zo bo wią za ni bę dą do zło że nia de -
kla ra cji, w któ rej okre ślą licz bę po jem ni ków o okre ślo nej po jem no ści.

Burmistrz Miasta i Gminy Glinojeck Waldemar Godlewski 


