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Za koń cze nie ro ku szkol ne go

Ucznio wie na szych szkół 29 czerw ca za koń czy li rok szkol ny 2011/2012. Mo gli się oni
w cią gu mi nio nych mie się cy po chwa lić wie lo ma suk ce sa mi na uko wy mi i spor to wy mi.
(na zdjęciu - w Szkole Podstawowej w Glinojecku) Czy taj na str. 3 i 5

Kon kurs Wie dzy o Po li ty ce Rol nej UE

9 ma ja w Gli no jec ku od był się I Kon kurs Wie dzy o Wspól nej Po li ty ce Rol nej Unii
Eu ro pej skiej przeznaczony dla mło dzie ży gim na zjal nej i po nad gim na zjal nej.

Czy taj na str. 8

Ab so lu to rium
dla bur mi strza

Pod czas Se sji Ra dy Miej skiej 28 czerw ca rad ni udzie li li bur mi strzo wi Mia sta
i Gmi ny ab so lu to rium za wy ko na nie bu dże tu Gmi ny w 2011 r.

Czy taj na str. 2

Dni Gli no jec ka

Od 17 do 28 czerw ca od by wa ły się tra dy cyj ne Dni Gli no jec ka. W ich ra mach zor -
ga ni zo wa ne by ły m. in.: II Tur niej So łectw i X Bieg na 10 km o Pu char Bur mi strza.

Czy taj na str. 6-7

Gmin ne Dni Stra ża ka

Do rocz ne Dni Stra ża ka od by ły się w tym ro ku w Su le rzy żu.
Czy taj na str. 9.

T E L E G R A M
20 lip ca 2012 r. w go dzi nach 15.00 – 17.00 na sta dion w Gli no jec ku do -

trze III BAN KO WO NAJ LEP SZY RAJD PO JAZ DÓW ZA BYT KO WYCH. Prze wi dzia ne
są kon kur sy dla uczest ni ków i dla pu blicz no ści, w tym gło so wa nie na naj ład niej szy
po jazd. W raj dzie weź mie udział prze szło 50 sa mo cho dów, naj star szy po cho dzi
z 1889 ro ku. Wię cej in for ma cji na str. 12

In we sty cje w 2012 r.

W 2012 r. naj wię cej in we sty cji w mie ście i gmi nie Gli no jeck to, po dob nie jak
w ubie głych la tach, bu do wa in sta la cji wo do cią go wych i dróg.

Czy taj na str. 4 i 5
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31 ma ja 2012
Pod czas XIII Se sji Ra dy Miej -

skiej Gli no jec ka, ob ra du ją cej 31
ma ja 2012 r., rad ni pod ję li m. in.
uchwa ły w spra wie wy bo ru me to -
dy usta le nia opła ty za go spo da ro -
wa nie od pa da mi ko mu nal ny mi.
Opła ta sta no wić bę dzie ilo czyn licz by
miesz kań ców za miesz ku ją cych da ną
nie ru cho mość oraz staw ki opła ty, któ ra
zo sta nie okre ślo na w od ręb nej uchwa le
Ra dy Miej skiej. Uchwa lo no rów nież, że
od 1 lip ca 2013 r. od bie ra ne bę dą od pa -
dy od wła ści cie li nie ru cho mo ści, na któ -
rych nikt nie za miesz ku je, a po wsta ją od -
pa dy ko mu nal ne. 

Rad ni za ję li się pro jek tem uchwa ły
w spra wie za twier dze nia no wych ta ryf
dla zbio ro we go za opa trze nia w wo dę
i zbio ro we go od pro wa dza nia ście ków
na te re nie Mia sta i Gmi ny Gli no jeck, któ -
re mia ły by obo wią zy wać w okre sie od 1
lip ca 2012 r. do 30 czerw ca 2013 r. Pre -
zes Za kła du Go spo dar ki Ko mu nal nej
An drzej Fran czak po in for mo wał, że za -
pro po no wa ne przez je go fir mę pod wyż ki
ta ryf wy no szą ok. 15 gro szy za metr
sześc. wo dy i ok. 60 gro szy za metr
sześc. ście ków. We dług pre ze sa ZGK
prze cięt nie wy nie sie to 4 zł mie sięcz nie
na go spo dar stwo do mo we. Pro po no wa -
ne pod wyż ki opłat za bez pie cza ją we dług
nie go mi ni mal nie eg zy sten cję za kła du.

Po dłu giej dys ku sji, pod czas któ rej
rad ni za sy pa li pre ze sa ZGK nie zli czo ną
licz bą py tań i po le mik, przy stą pio no
do gło so wa nia nad pro po no wa ną
uchwa łą. 5 rad nych by ło za jej pod ję -
ciem, 5 rad nych by ło prze ciw nych, 2
wstrzy ma ło się od gło su – uchwa ła nie
zo sta ła więc pod ję ta. Prze pi sy jed nak
sta no wią, że na wet w ta kim przy pad ku
Za kład Go spo dar ki Ko mu nal nej ma pra -
wo wpro wa dzić w ży cie no we ta ry fy (ich
wy so kość po da je my ni żej).

Se sja pod ję ła uchwa łę o przy stą pie -

niu do spo rzą dze nia miej sco we go pla nu
za go spo da ro wa nia prze strzen ne go dla
ob sza ru kil ku dzia łek w miej sco wo ści
Ogo no wo. Opra co wa nie ma na ce lu
umoż li wie nie zmia ny do tych cza so we go
spo so bu za go spo da ro wa nia te re nu
i prze zna cze nie go pod za bu do wę
miesz ka nio wą jed no ro dzin ną z do pusz -
cze niem usług nie uciąż li wych.

Pod ję to uchwa łę w spra wie przy ję -
cia oce ny za so bów po mo cy spo łecz nej
Mia sta i Gmi ny Gli no jeck.

Uchwa lo no sta tu ty so łectw: Ko wa -

lew ko -Szyj ki, Pła ci sze wo, Su le rzyż,
Śród bo rze, Wkra, Wól ka Gar war ska, Że -
leź nia, Dre glin, Kon dra jec Pań ski i Kon -
dra jec Szla chec ki. 

28 czerw ca 2012
XIV Se sja Ra dy Miej skiej w Gli -

no jec ku, ob ra du ją ca 28 czerw -
ca 2012 r., by ła tzw. se sją ab so lu -
to ryj ną.

Rad ni za twier dzi li spra woz da nie fi -
nan so we oraz wy ko na nie bu dże tu Gmi -

ny za 2011 rok. Za po zna li się z opi nią
Re gio nal nej Izby Ob ra chun ko wej
w War sza wie, któ ra po zy tyw nie za opi -
nio wa ła wnio sek Ko mi sji Re wi zyj nej Ra -
dy Miej skiej Gli no jec ka w spra wie udzie -
le nia bur mi strzo wi Mia sta i Gmi ny Gli no -
jeck ab so lu to rium z ty tu łu wy ko na nia bu -
dże tu za 2011 rok. Od by ło się gło so wa -
nie nad ab so lu to rium dla bur mi strza
Wal de ma ra Go dlew skie go. Na 14 obec -
nych rad nych (1 rad na nie obec na) 12
gło so wa ło za, 1 rad na (Wie sła wa Dym -
kow ska) by ła prze ciw, 1 rad ny (Ma rek

Se sje Ra dy Miej skiej

„Wie Êci Gli no jec ka” - pismo samorzàdowe
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Ku mi niar czyk) wstrzy mał się od gło su.
Tym sa mym zde cy do wa ną więk szo ścią
gło sów bur mistrz otrzy mał ab so lu to rium.

W na stęp nych punk tach ob rad przy -
ję to pew ne zmia ny w uchwa le bu dże to -
wej Gmi ny Gli no jeck na 2012 rok oraz
w Wie lo let niej Pro gno zie Fi nan so wej
Gmi ny. 

Rad ni pod ję li uchwa łę za twier dza ją -
cą spra woz da nie fi nan so we Sa mo dziel -
ne go Pu blicz ne go Ze spo łu Za kła dów
Opie ki Zdro wot nej w Gli no jec ku za 2011
rok.

Uchwa lo no sta tu ty so łectw: Ma lu -
żyn, Ogo no wo, Strze sze wo, Li pi ny i No -
wy Gar warz.

Ta de usz Wo ic ki

maj - czerwiec 2012

Nowe taryfy (na kres od 1 lipca 2012 r. 
do 30 czerwca 2013 r.)

I   za dostarczanie wody z urządzeń wodociągowych
dotychczasowa     nowa            różnica 

- dla gospodarstw domowych   -  3,01 zł/ m3 3,16 zł/ m3 0,15 zł
- dla pozostałych odbiorców     -  3,86 zł/ m3 4,05 zł/ m3 0,19 zł
- stała opłata abonamentowa
za licznik (na miesiąc)             - 2,16 zł             3,24 zł          1,08 zł
II   za odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych

dotychczasowa   nowa             różnica
- dla gospodarstw domowych    - 4,67 zł/ m3 5,27 zł/ m3 0,60 zł
- dla pozostałych odbiorców   - 7,34 zł/ m3 8,29 zł/ m3 0,95 zł         
III   za ścieki dostarczane beczkowozem do oczyszczalni

dotychczasowa   nowa             różnica
- dla gospodarstw domowych   - 3,55 zł/ m3 4,02 zł/ m3 0,47 zł
- dla pozostałych odbiorców      - 5,21 zł/ m3 5,89 zł/ m3 0,68 zł                       

Ceny podane są łącznie z VAT, który obecnie wynosi 8 %.

Gli no jeck zna ny jest ze znaj du ją cych się w cen trum pięk nych zie leń ców.
Mo gą je po dzi wiać rów nież prze jeż dża ją cy bie gną cą tę dy dro gą kra jo wą nr 60.

Spra woz da nie z dzia łal no ści
Miej sko -Gmin ne go Ośrod ka Po mo cy 
Spo łecz nej w Gli no jec ku za 2011 rok 

(Temat omawiany podczs Sesji Rady Miejskiej 
obradującej 29 marca br.)

Miej sko -Gmin ny Ośro dek Po mo cy Spo łecz nej w Gli no jec ku obej mu je swo ją dzia -
łal no ścią Mia sto i Gmi nę Gli no jeck, li czą cą ok. 8260 miesz kań ców. Na ko niec 2011 r.
ośro dek za trud niał 20 pra cow ni ków. 12 osób za trud nio nych by ło na umo wę o pra cę
i 8 osób na umo wę -zle ce nie (w tym 6 opie ku nek do mo wych, któ re świad czą usłu gi
opie kuń cze w miej scu za miesz ka nia osób star szych i cho rych).

Wy dat ki po nie sio ne w 2011 r. przez gli no jec ki M -GOPS wy nio sły 4 285 995 zł,
w tym 86,80 % by ły to do ta cje z bu dże tu wo je wo dy, a 13,20 % środ ki z bu że tu Gmi ny.

91 744 zł wy da ne zo sta ło na do fi nan so wa nie po by tu 4 osób (3 męż czyzn i 1 ko -
bie ta) w Do mach Po mo cy Spo łecz nej „Kru bin” i „Kom ba tant” w Cie cha no wie.

2 451 666 zł po chło nę ła wy pła ta 23 561 świad czeń ro dzin nych dla 667 ro dzin.
515 835 zł prze zna czo no na świad cze nia w ra mach fun du szu ali men ta cyj ne go,

o któ re ubie ga ło się 77 osób.
Kosz tem 44 830 zł opła co no skład ki na ubez pie cze nie eme ry tal no -ren to we dla 25

osób, na to miast kosz tem 22 390 zł opła co no skład ki na ubez pie cze nie zdro wot ne
za oso by po bie ra ją ce świad cze nia z po mo cy spo łecz nej oraz świad cze nia ro dzin ne.

dokończenie na str. 11



WieÊci Glinojecka                                                                     strona 3maj - czerwiec 2012

W Szko le 
Pod sta wo wej
w Gli no jec ku

Ty dzień póź niej, niż za zwy czaj, 29
czerw ca ucznio wie za koń czy li rok szkol -
ny 2011/2012. W na szej Gmi nie naj oka -
za lej od by ło się to w Szko le Pod sta wo -
wej im. Ma rii Ko nop nic kiej w Gli no jec ku.

Po go da do pi sa ła zna ko mi cie. Ob -
szer ny plac szkol ny za peł ni li ucznio wie
po szcze gól nych klas. Wszyst kich po wi -
tał du ży na pis: „Już pach nie wa ka cja mi”.

Dy rek tor Piotr Sta siak po in for mo -
wał, że 98 % uczniów otrzy ma ło pro mo -
cję do wyż szej kla sy: na 394 uczniów nie
otrzy ma ło pro mo cji tyl ko 5 uczniów
z klas pierw szych i 2 z klas star szych.

Szko łę opusz cza w tym ro ku 78 szó sto -
kla si stów, od wrze śnia bę dą już uczęsz -
czać do gim na zjum.

Ta ka uro czy stość to oka zja dla szko -
ły do po chwa le nia się wy ni ka mi pod -
opiecz nych. W mi nio nym ro ku od no to -
wa li oni sze reg suk ce sów. W kon kur sie
„Wie dza o Re gio nie” II i III miej sce zdo -
by ły uczen ni ce Kin ga Ku trow ska i Mag -
da le na Za lew ska (opie ka – na uczy ciel ka
p. B. Błasz kow ska. W kon kur sie „Mul ti -
test” 19 miej sce w Pol sce za jął Bar tosz
Ku mi niar czyk, a 27 miej sce Wik tor Tu ral -
ski (opie ka – p. L. Lekh). W kon kur sie
„Olim pus” – ję zyk an giel ski 22 miej sce
za ję ła Jo an na Wy soc ka, a 25 miej sce
Ewa Dry ka. W kon kur sie „Olim -
pus” – ma te ma ty ka 23 miej sce zdo by ła
Pa try cja La zar ska, a 27 miej sce Ja kub
Mi ko ła jew ski (opie ka – p. M. Wa lo -Słu -
pec ka).

By ły też suk ce sy w spo rcie. Chłop cy
z SP za ję li I miej sce w tur nie ju ha lo wej
pił ki noż nej o pu char bur mi strza Na siel -
ska (opie kun – p. L. Chy czew ski).
Dziew czę ta zdo by ły I miej sce w mi strzo -
stwach re jo nu w ko szy ków ce roz gry wa -

nych w Bie żu niu oraz VII miej sce w fi na -
le wo je wódz kim Igrzysk Mło dzie ży
Szkol nej w Płoc ku (opie kun ka – p. A.
Pod lec ka). Naj lep sze wy ni ki w na uce
uzy ska ła w tym ro ku kla sa VI c – śred nia
ocen – 4,38 (wy cho waw czy ni – p. J. Le -

wan dow ska), przed kla są V c – 4,11, kla -
są IV a – 4,10 i kla są V a – 4,10. In dy wi -
du al nie naj lep sze wy ni ki uzy ska li: Zu -
zan na Ząb czyk z kl. VI c – śred nia
ocen – 5,63, przed Mag da le ną Ki siel nic -
ką z kl. V c – 5,56, Ja ku bem Mi ko ła jew -
skim z kl. V a – 5,44, Ma te uszem Pu -
rzyc kim z kl. VI c – 5,36, Ewą Dry ką
z kl. IV a – 5,33, Ka ta rzy ną Ba ra now ską
z kl. V c – 5,33, Li dią Wer nic ką
z kl. VI d – 5,27. 

Kil ku dzie się cio ro naj lep szych ucz-
niów otrzy ma ło w tym dniu na gro dy
książ ko we. By ły też osob ne na gro dy
z a naj lep sze wy ni ki w czy tel nic twie,
za naj lep sze osią gnię cia w spo rcie
i za udział w ogól no pol skiej olim pia dzie
ję zy ka an giel skie go.

Pod czas uro czy ste go za koń cze nia
ro ku w SP w Gli no jec ku na stą pił bar dzo
ory gi nal ny i sym pa tycz ny ak cent.
Ucznio wie wrę czy li swo im na uczy cie lom
or de ry: „Oczu do oko ła gło wy”. „Mat czy -
nej tro skli wo ści”, „Pi ta go ra sa”, „Pro fe so -
ra Miod ka”, „Wie ży Ba bel”, „Dzie się ciu
muz”, „Naj lep sze go przy rod ni ka”, „Aniel -
skiej cier pli wo ści”, „Mi strza in for ma ty ki”,

„Ma ra toń czy ka”, „Fa ir play”, „Zło tej rącz -
ki”, „Po moc nej dło ni”. Ca łość uro czy sto -
ści przy go to wa ły na uczy ciel ki, pa nie Jo -
lan ta Le wan dow ska i Mag da le na Ję -
drze jew ska.

Na za koń cze nie dy rek tor Piotr Sta -

siak po dzię ko wał wszyst kim, któ rzy
wspie ra li szko łę, w tym Ra dzie Ro dzi -
ców (oraz gli no jec kiej Cu krow ni i miej -
sco we mu Ban ko wi Spół dziel cze -
mu – za wspar cie fi nan so we). Uczniom
zaś ży czył mi łe go wy po czyn ku pod czas
wa ka cji. W imie niu sa mo rzą du gmin ne -
go uda nych wa ka cji ży czył też uczniom
bur mistrz Mia sta i Gmi ny Wal de mar Go -
dlew ski. Za zna czył, że sa mo rząd nie ża -
łu je środ ków na wspie ra nie dzia łań pe -
da go gicz nych w szko le. Po dzię ko wał
na uczy cie lom za trud wło żo ny w na -
ucza nie i wy cho wy wa nie uczniów.

W Gim na zjum
w Gli no jec ku

Ucznio wie gli no jec kie go Gim na zjum
im. Mar ka Ko tań skie go spo tka li się z tej
oka zji w szkol nej sa li gim na stycz nej.
Tra dy cyj nie ucznio wie klas III prze ka za li
szkol ny sztan dar uczniom klas II., od by -

ło się przy rze cze nie ab sol wen tów. By ła
też krót ka część ar ty stycz na.

Dy rek tor Lech Bo niew ski z ubo le wa -
niem stwier dził, że 16 uczniów nie otrzy -
ma ło w tym ro ku pro mo cji do na stęp nej
kla sy lub nie uzy ska ło świa dec twa ukoń -
cze nia szko ły. Ale ma też szko ła do od -
no to wa nia na praw dę wie le po zy ty wów,
licz ni ucznio wie ma ją na swo im kon cie
suk ce sy na uko we i spor to we.

Ty tu ły fi na li stów kon kur su „Wo kół
od kryć na uko wych pol skiej no blist ki Ma -
rii Skło dow skiej -Cu rie” uzy ska li Klau dia
So bo lew ska i Ra fał Wer nic ki, w kon kur -
sie pn. „Ma zow sze – mo ja ma ła oj czy -
zna” or ga ni zo wa nym przez Mu zeum
Nie pod le gło ści w War sza wie III miej sce
zdo by ła Alek san dra Mań kow ska, w kon -
kur sie wie dzy o re gio nie pn. „Cie cha nów
i oko li ce” I, II i III miej sca zdo by li Ra do -
sław Kwie ciń ski, Alek san dra Mań kow -
ska i Nar cy za Ry chliń ska, w I Kon kur sie
Wiedzy o Wspól nej Po li tyce Rol nej UE
8 miej sce zdo był Ma te usz Bie niek,
w die ce zjal nym kon kur sie na al bum fo to -
gra ficz ny II i III miej sca za ję li Mi ko łaj Wi -
śniew ski i Pau li na Bień kow ska, w eta pie
de ka nal nym kon kur su wie dzy re li gij -
nej I i III miej sca zdo by li Klau dia Pod lec -
ka i Kor nel Wi śniew ski, szkol ny chór za -
jął I miej sce w XI Re gio nal nym Kon kur -
sie Pio sen ki Re li gij nej w Gra le wie.

Suk ce sy spor to we, to: II miej sce
szkol nej dru ży ny w tur nie ju pił kar skim
we Lwo wie, mi strzo stwo po wia tu w pił ce
noż nej chłop ców, mi strzo stwo po wia tu
oraz I miej sce w Ma zo wiec kim Tur nie ju
Siat kar skim Gim na zja li stek oraz II miej -
sce w kla sy fi ka cji ge ne ral nej w Ama tor -
skiej Li dze w Pił ce Siat ko wej Dziew cząt
w ka te go rii mło dzi czek, w se zo -
nie 2011/2012.

Sa mo rząd uczniow ski gli no jec kie go
Gim na zjum ini cjo wał w cią gu ro ku szkol -
ne go sze reg ak cji cha ry ta tyw nych,
uczest ni czył m. in. w uro czy sto ściach
Dnia Pa tro na Szkoły i Dnia Zie mi.

Naj lep sze wy ni ki w na uce w mi nio -
nym ro ku szkol nym uzy ska li: Ma te usz
Bie niek z kla sy 3 c – śred nia ocen 5,50,
Klau dia So bo lew ska z kl. 3 d – 5,28, Mo -
ni ka Sto jak z kl. 3 d – 5,22, Ka ta rzy na
Wą siew ska z kl. 3 a – 5,17, Alek san dra
Na wroc ka z kl. 1 a – 5,14, Wio le ta Mo -
dze lew ska z kl. 2 a – 5,14.

Rok szkol ny 2011/2012 za koń czo ny

Mi łych wa ka cji!
Licz ne suk ce sy na szych uczniów

W Szkole Podstawowej w Glinojecku

dokończenie na str 5
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go spo dar ka wod no -ście ko wa re gio nal -
ne go pro gra mu wo je wódz twa ma zo -
wiec kie go 2007-2013. Koszt te go przed -
się wzię cia wy no si 54 302 516,21 zł,
a war tość do fi nan so wa nia to kwo -
ta 45 720 729,78 zł.

W dniu 20 mar ca 2012 ro ku zo sta ła
od da na do użyt ko wa nia Sta cja Uzdat -
nia nia Wo dy w Za le siu.

Koszt te go przed się wzię cia wy -
niósł 2 501 578,75 zł.

Wy ko naw ca ro bót – Kon sor cjum
firm: „Gut kow ski – Gut kow ski”, ul. 17
Stycz nia 92, 64-100 Lesz no.

Part ner Kon sor cjum „Gut kow -
ski” Sp. z o. o., ul. Usłu go wa 2, 64-100
Lesz no.

An drzej Ma kow ski

DRO GO WE

Obec nie do bie ga ją koń ca pra ce
zwią za ne z re mon tem dróg gmin nych
w miej sco wo ściach Kon dra jec Pań ski
i Ogo no wo -Strze sze wo.

Wy ko naw cą wy ło nio nym w ra mach
po stę po wa nia prze tar go we go zo sta ło
Przed się bior stwo Ro bót Dro go wo–In ży -
nie ryj nych S.A. Za koń cze nie ro bót pla -
no wa ne jest na ko niec lip ca 2012 r.

Koszt in we sty cji 309 702,56 zł 
Rów nież w 2012 ro ku roz po czę to in -

we sty cję pn. prze bu do wa uli cy Bro niew -
skie go w Gli no jec ku wraz z wy ko na niem
przy łą czy wo do cią go wych i ka na li za cji
sa ni tar nej.

INWESTYCJE w 2012 r.
w Mieście i Gminie Glinojeck

WODOCIĄGOWE

W ra mach roz bu do wy sys te mu wo -
do cią gów w pierw szym kwar ta le br. roz -
po czę te zo sta ły ro bo ty przy mo der ni za cji
sta cji uzdat nia nia wo dy w Ma lu ży nie. 

Wy ko naw cą ro bót jest Przed się bior -
stwo In ży nie ryj no–Bu dow la ne Prze m
Gri Sp. z o.o., 10-418 Olsz tyn, ul. Prze -
my sło wa 3.

W dal szym cią gu trwa ją prace
przy bu do wie ka na li za cji sa ni tar nej
w sys te mie pod ci śnie nio wym. W 2012
ro ku roz po czę to ro bo ty w miej sco wo -
ściach: Dre glin, Zyg mun to wo, Ko wa lew -
ko – Szyj ki, Że leź nia. Na to miast w 2013
ro ku pla no wa ne jest za koń cze nie ro bót
ka na li za cyj nych w miej sco wo ściach: Li -
pi ny, Bro dy Młoc kie, Śród bo rze, Ru mo -
ka, Bu dy Ru moc kie.

Prze wi dzia ny ter min za koń cze nia
ca łej in we sty cji - ko niec 2013 ro ku. 

Wy ko naw cą ro bót jest Lu bel skie
Przed się bior stwo Ro bót In ży nie ryj -
nych Sp. z o.o., ul. Ze mbo rzyc ka 53,
20-445 Lu blin.

Po wyż sze dwie in we sty cje współ fi -
nan so wa ne są z Eu ro pej skie go Fun du -

szu Roz wo ju Re gio nal ne go w ra mach
Prio ry te tu IV Śro do wi sko, za po bie ga nie
za gro że niom i ener ge ty ka - dzia ła nia 4.1

Sta cja uzdat nia nia wo dy w Za le siu

Prace przy budowie kanalizacji
Przepompownia Ogonowo

Przepompownia Kondrajec Szlachecki
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Wy ko naw cą jest Przed się bior stwo
Bu do wy Dróg i Mo stów Spół ka z o. o.
z sie dzi bą w Miń sku Ma zo wiec kim, wy -
ło nio ne rów nież w dro dze po stę po wa nia
prze tar go we go.

Za koń cze nie prac pla no wa ne jest
na ko niec wrze śnia 2012 ro ku.

Koszt in we sty cji: 306 357,02 zł
Za koń czo no bu do wę oświe tle nia

par ko we go przy ul. Płoc kiej. 34 lam py
usy tu owa ne są w od cin ku od by łe go GS
do cmen ta rza ko mu nal ne go. 

Wy ko naw cą zo sta ła Tech ni ka Ener -
ge tycz na EN BEW z sie dzi bą w miej sco -
wo ści No we Pier ści ro gi.

Koszt in we sty cji: 107 642,99 zł

Gmi nie Gli no jeck na in we sty cję
tę przy zna no środ ki fi nan so -
we 65 635,00 zł w ra mach dzia ła nia
„Od no wa i Roz wój Wsi” ob ję te go
PROW 2007-2013.

W 2012 ro ku pla no wa ne in we sty cje
dro go we to:

– Re mont ul.Tar go wej w Gli no jec ku.
– Prze bu do wa dro gi gmin nej w miej -

sco wo ści Ogo no wo. Po wyż sza in we sty -
cja współ fi nan so wa na jest ze środ ków
Urzę du Mar szał kow skie go Wo je wódz -
twa Ma zo wiec kie go w War sza wie
w kwo cie 25 tys. zł.

An to ni Strzembeczny 

INWESTYCJE w 2012 r.

Nowe lampy na ul. Płockiej

Prace na ul. Broniewskiego

Droga Kondrajec Panski - Ogonowo - Strzeszewo

W uro czy sto ściach zwią za nych
z za koń cze niem ro ku szkol ne go w Gim -
na zjum uczest ni czył prze wod ni czą cy
Ra dy Miej skiej Gli no jec ka An drzej Gon -
tar ski.

W Ze spo le Szkół
Ogól no kształ cą cych

w Ości sło wie
W ude ko ro wa nej sa li gim na stycz nej,

w któ rej z da la wi ta ło wszyst kich ha sło:
„Do wi dze nia przy ja cie le”, ze bra li się
w tym dniu wszy scy ucznio wie. 

Do szko ły pod sta wo wej uczęsz cza ło
w mi nio nym ro ku 76 uczniów. Naj lep szy -
mi wy ni ka mi w na uce mo gą się po chwa -
lić: z kla sy 4: Pau li na Ku row ska – śred -
nia ocen 5,18 oraz Ju lia Sze lu ga i Wik to -
ria Szer szyń ska – po 5,09; z kl. 5 – Ilo na
Rud nic ka – śred nia 5,42; z kl. 6: Ju sty na
Ku row ska i Ar ka diusz So biec ki – śred -
nia 5,08 oraz Mo ni ka Lu be radz ka – 5,0.

Naj więk szym suk ce sem uczniów
jest wy nik spraw dzia nu na za koń cze nie
szko ły pod sta wo wej, któ ry wy niósł 20,77
pkt i jest wyż szy o 0,11 pkt od śred niej
po wia to wej. A oto osią gnię cia w dzie dzi -
nie ar ty stycz nej: I miej sce Na ta lii Ja ku -
bow skiej z kl. 2 na Re gio nal nym Prze -
glą dzie Pio sen ki Dzie cię cej i Mło dzie żo -

wej „Re chot 2012” w Gli no jec ku oraz
I miej sce Da nie la Ku ja wy z kl. 3 na Die -
ce zjal nym Kon kur sie Pla stycz nym
„Ewan ge lia wg. Św. Mar ka wi dzia na
ocza mi dziec ka”.

Do gim na zjum w Ości sło wie
uczęsz cza ło 51 uczniów. Naj lep sze wy -
ni ki w na uce osią gnę li: w kl. 2 – Ka ro li na
Urbań ska – śred nia ocen 5,2 i We ro ni ka
Zby szyń ska – śred nia 5,13 oraz
w kl. 3 – Na ta lia Ma łec ka – śred nia 5,15.

Naj więk szym suk ce sem uczniów
są wy ni ki eg za mi nu gim na zjal ne go z ję -
zy ka an giel skie go i ro syj skie go, któ re
za rów no na po zio mie pod sta wo wym
jak i roz sze rzo nym prze wyż sza ją śred -
nią ogól no pol ską. Na szcze gól ne uzna -

nie za słu gu je Na ta lia Ma łec ka, któ ra
za rów no z ję zy ka an giel skie go na po -
zio mie pod sta wo wym jak i roz sze rzo -
nym uzy ska ła wy nik 100%. Naj waż niej -
sze suk ce sy in dy wi du al ne to: V miej sce
Syl wii Tom czak w XIII Die ce zjal nym
Kon kur sie Wie dzy Re li gij nej „BE NE -
DIK TUS”, III miej sce We ro ni ki Zby szyń -
skiej w IX edy cji kon kur su wie dzy o ży -
ciu i pon ty fi ka cie Ja na Paw ła II „Dru ga
piel grzym ka do Pol ski”. Na gro dę w kon -
kur sie pla stycz nym pt. „Pal ma Wiel ka -
noc na” or ga ni zo wa nym przez Po wia to -
we Cen trum Kul tu ry i Sztu ki w Cie cha -
no wie otrzy mał Ma ciej Stu dziń ski
uczeń kl. 2.

W Gimnazjum w Glinojecku

W Szkole w Ościsłowiedokończenie ze str 3
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17 czerw ca II Gmin ny Tur niej So łectw za in -
au gu ro wał te go rocz ne  ob cho dy Dni Gli no jec ka.
Do tur nie ju zgło si ło się 6 so łectw z gmi ny Gli -
no jeck: Kon dra jec Pań ski, Ości sło wo, Ma lu żyn,
Śród bo rze, Wo la Młoc ka, Za le sie.

Sze ścio oso bo we dru ży ny ry wa li zo wa ły w na -
stę pu ją cych „rozrywkowych” kon ku ren cjach: rzut
w dal gu mow cem, rzut be re tem do ce lu, strza ły
pił ką na bram kę, rzut lot ka mi do tar czy, wy ści gi
w wor kach, prze cią ga nie na czas wo zu stra żac -
kie go, strza ły z wia trów ki do ce lu, prze cią ga nie
li ny.

Wy stęp Klu bu Se nio ra z Gli no jec ka.

Przeciąganie wozu strażackiego

Zwy cię ska dru ży na z so łec twa Śród bo rze

Dni Gli no jec ka  •  Dni Gli no jec ka  •  Dni Gli no jec ka         

TUR NIEJ SO ŁECTW

Po emo cjo nu ją cych bo jach naj lep sze oka za ło się so łec two Śród bo -
rze. Tym sa mym obro ni ło ty tuł mi strzow ski sprzed ro ku. Na miej scu dru -
gim upla so wa ło się so łec two Wo la Młoc ka, miej sce trze cie za ję ło so łec -
two Ości sło wo. Oka za łe pu cha ry dla zwy cięz ców ufun do wał bur mistrz
Mia sta i Gmi ny Gli no jeck. Na gro dy rze czo we za pew ni li: Pfe ifer&Lan gen
Gli no jeck, Wo je wódz ki Urząd Pra cy w War sza wie fi lia w Cie cha no wie,
Sto wa rzy sze nie Spo łecz nej Sa mo po mo cy Lo kal na Gru pa Dzia ła nia
w Cie cha no wie. 

W prze rwie mię dzy zma ga nia mi spor to wy mi so łectw na sce nie wy -
stą pił z pro gra mem ar ty stycz nym Klub Se nio ra z Gli no jec ka. By ła to
pierw sza pre zen ta cja ar ty stycz na ze spo łu, ale jak że uda na.



Kon cert ogni ska 
mu zycz ne go

28 czerw ca na sce nie Miej sko -Gmin ne go Ośrod ka Kul tu ry od był
się kon cert ogni ska mu zycz ne go dzia ła ją ce go przy tej pla ców ce.

WieÊci Glinojecka                                                                     strona 7maj - czerwiec 2012

Moment wręczenia nagród

       Dni Gli no jec ka  •  Dni Gli no jec ka  •  Dni Gli no jec ka

X Bie g na 10 km o Pu char Bur mi strza 

Wal ka o zwy cię stwo do ostat nich
me trów to czy ła się mie dzy czte re ma
bie ga cza mi. Osta tecz nie zwy cię żył Ka -
mil Po czwar dow ski z TKKF Ku buś
z Sierp ca (osią gnął czas 33 min. 10
sek.), przed Paw łem Pszczół kow skim
z klu bu Olimp z Olsz ty na (33 min. 15
sek.) i Da riu szem Sza łec kim z TKKF
Sierpc (33 min. 27 sek.). Wśród ko biet
wy gra ła Syl wia Wo je wódz ka z Płoc ka
(46 min. 14 sek.) przed Ane tą Tu ral ską
z Sierp ca (46 min. 54 sek.).

W bie gu uczest ni czy ło 7 za wod ni -
ków i jed na za wod nicz ka z gmi ny Gli no -
jeck. Naj lep sze, 6 miej sce wy wal czył
Da riusz Mar kow ski (36 min. 06 sek.).
Na 16 miej scu upla so wał się Ka mil Ko -
wal ski (41 min. 48 sek., a na 22 miej scu
Ro man Przy był kie wicz (44 min. 25 sek.).
Na dal szych miej scach z na szych za -
wod ni ków bieg ukoń czy li: Piotr Zie liń ski,
Lech Bo niew ski, Łu kasz Gosz czyń ski,
Adam La skow ski. Na sza je dy na za wod -

nicz ka, Mag da le na Pie choc ka za ję ła 4
miej sce wśród ko biet (53 min. 45 sek.).

Na za koń cze nie od by ło się uro czy -
ste pod su mo wa nie bie gu. Zwy cięz cy ka -
te go rii ogól nej otrzy ma li pu cha ry, a naj -
lep si w po szcze gól nych ka te go riach wie -
ko wych sta tu et ki oraz na gro dy rze czo -
we. Każ dy z uczest ni ków, po prze kro -
cze niu me ty otrzy my wał oko licz no ścio -
wy me dal. Lau re atów na gra dza li p. o.
se kre ta rza Gmi ny Prze my sław Iwań ski
i Le szek No wa kow ski.

W tym sa mym dniu, jak co ro ku,
na sta dio nie od by ły się wy ści gi ro we ro -
we dla dzie ci.

Fe styn Ro dzin ny „Wian ki”
Rów nież 23 czerw ca na te re nie kom plek su spor to wo -re kre acyj ne go przy ul. Par ko -

wej, przed naj krót szą no cą w ro ku, zor ga ni zo wa ny zo stał „Ro dzin ny fe styn – Wian ki”.

Miesz kań cy Gli no jec ka i oko licz nych miej sco wo ści ba wi li się pod czas wy stę pów ar ty stycz nych ze -
spo łów szkol nych oraz z Miej sko -Gmin ne go Ośrod ka Kul tu ry i przy jezd nych ze spo łów mu zycz nych.
Dzie ciar nia mia ła oka zję sko rzy stać z atrak cji pro po no wa nych przez We so łe Mia stecz ko. 

Na za koń cze nie od by ła się za ba wa ta necz na.

23 czerw ca – w ra mach
Dni Gli no jec ka – ro ze gra ny
zo stał ju bi le uszo wy, X Bieg
Ulicz ny na 10 km o Pu char
Bur mi strza Mia sta i Gmi ny
Gli no jeck. Wy star to wa ło 56
uczest ni ków, w tym 9 ko biet.
Start i me ta bie gu mie ści ła się
na miej skim sta dio nie. Za -
wod ni cy kla sy fi ko wa ni by li
w ka te go rii ogól nej oraz w po -
szcze gól nych ka te go riach
wie ko wych.

Start do bie gu 
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9 ma ja w Gli no jec ku po raz pierw szy
zo stał prze pro wa dzo ny kon kurs wie dzy
o Wspól nej Po li ty ce Rol nej Unii Eu ro pej -
skiej zorganizowany dla mło dzie ży gim -
na zjal nej i po nadgim na zjal nej z te re nu
pół noc ne go Ma zow sza. Po my sło daw -
czy nią kon kur su by ła Mał go rza ta Iwań -
ska pra cow nik Miej sko -Gmin ne go
Ośrod ka Kul tu ry w Gli no jec ku. Or ga ni -
za to ra mi kon kur sy były Miej sko -Gmin ny
Ośro dek Kul tu ry w Gli no jec ku oraz Mia -
sto i Gmi na Gli no jeck. Kon kurs ob ję ty
został pa tro na tem: Mi ni stra Rol nic twa
i Roz wo ju Wsi, Mar szał ka Wo je wódz twa
Ma zo wiec kie go, Przed sta wi ciel stwa Ko -
mi sji Eu ro pej skiej w Pol sce, Sta ro sty Po -
wia tu Cie cha now skie go oraz Po sła
do Par la men tu Eu ro pej skie go – Ja ro sła -
wa Ka li now skie go.

Spon so ra mi Kon kur su by ły:
Pol ski Bank Spół dziel czy 
w Cie cha no wie,
Pfe ifer &Lan gen  Gli no jeck S.A.,
Cie cha now ska Spół dziel nia 
Mle czar ska.

Więk szość part ne rów i spon so rów
pod czas im pre zy wy sta wi ło swo je sto -
iska pro mo cyj no -re kla mo we.

Ofi cjal ne go otwar cia kon kur su do ko -
na li: Sta ro sta Cie cha now ski Sła wo mir
Mo raw ski, Bur mistrz Mia sta i Gmi ny Gli -
no jeck Wal de mar Go dlew ski i dy rek tor
Miej sko -Gmin ne go Ośrod ka Kul tu ry
Woj ciech Bruź dziń ski. Go ści li śmy rów -
nież pod czas kon kur su m. in. Elż bie tę
Szy ma nik – z -cę dy rek to ra w Ma zo wiec -
kiej Jed no st ce Wdra ża nia Pro jek tów
Unij nych oraz dy rek to ra Od dzia łu Te re -
no we go Agen cji Ryn ku Rol ne go – An -
drze ja Ró życ kie go.

Na kon kurs zgło si ło się 64 uczest ni -
ków z 34 pla có wek oświa to wych z te re -
nu pół noc ne go Ma zow sza. Każ dy
uczest nik otrzy mał dy plom za udział
i drob ne ga dże ty. Or ga ni za to rzy dzię ki
wspar ciu part ne rów oraz spon so rów
mo gli na gro dzić aż 13 uczest ni ków kon -
kur su na gro da mi rze czo wy mi. Spon so -
rem wy jaz du do Bruk se li był po seł
do Par la men tu Eu ro pej skie go – Ja ro -
sław Ka li now ski. Na gro dy pie nięż ne
ufun do wał Pol ski Bank Spół dziel czy
w Cie cha no wie. II na gro dę ufun do wał
Za rząd Po wia tu Cie cha now skie go. Po -
zo sta łe na gro dy ufun do wa li: Miej sko -
-Gmin na Bi blio te ka Pu blicz na w Gli no -
jec ku, Wo je wódz ki Urząd Pra cy w War -
sza wie fi lia w Cie cha no wie, Ma zo wiec ka
Izba Rol ni cza, Sto wa rzy sze nie Spo łecz -
nej Sa mo po mo cy Lo kal na Gru pa Dzia ła -
nia w Cie cha no wie, Cie cha now ska

Spół dziel nia Mle czar ska, Agen cja Ryn -
ku Rol ne go, Agen cja Re struk tu ry za cji
i Mo der ni za cji Rol nic twa, Lo kal na Gru pa
Dzia ła nia Rów ni ny Wo ło miń skiej, Pfe -

ifer&Lan gen Gli no jeck S.A., Sto wa rzy -
sze nie Lo kal na Gru pa Dzia ła nia „Orzyc
–Na rew”. Lau re at I miej sca Ma riusz
Szcze pek z Ze spo łu Szkół Nr 2 im. L.
Rut kow skie go w Płoń sku, któ ry przy go -
to wy wał się do kon kur su pod opie ką na -
uczy ciel ki Da nu ty Jóź wiak, w na gro dę
wy je dzie do Bruk se li, otrzy mał też pu -
char, na gro dę pie nięż ną w wy so ko -
ści 500 zł oraz ple cak tu ry stycz ny. Lau -
re at II miej sca Mar cin Py che wicz z Pu -
blicz ne go Gim na zjum im. J. Paw -
ła II w Gzach otrzy mał pu char, ro wer
i na gro dę pie nięż ną w wy so ko ści 500 zł.
Lau re at III miej sca Ja ro sław Ro man
z Ze spo łu Szkół Cen trum Kształ ce nia
Rol ni cze go im. A. Świę to chow skie go
w Go łot czyź nie otrzy mał pu char, apa rat
fo to gra ficz ny i na gro dę pie nięż ną w wy -
so ko ści 500 zł. Lau re aci od IV do X miej -
sca otrzy ma li na gro dy rze czo we, na gro -
dy pie nięż ne wy so ko ści 100 zł oraz ga -
dże ty. Zdo byw cy po zo sta łych trzech
miejsc otrzy ma li na gro dy rze czo we i ga -

dże ty. Wszyst kim lau re atom or ga ni za to -
rzy gra tu lu ją i za pra sza ją w przy szłym
ro ku na dru gą edy cję kon kur su wie dzy
o roz sze rzo nym za się gu te ry to rial nym.

I Kon kurs Wie dzy
o Wspól nej Po li ty ce Rol nej UE

Ho no ro wi go ście i przed sta wi cie le spon so rów 

Fragment części artystycznej towarzyszącej konkursowi

Pa miąt ko we zdję cie z udzia łem lau re atów



WieÊci Glinojecka                                                                     strona 9maj - czerwiec 2012

Gmin ne uro czy sto ści Dnia Stra -
ża ka od by ły się tym ra zem 12 ma ja
w Su le rzy żu. Wzię ły w nich udział
jed nost ki Ochot ni czych Stra ży Po -
żar nych z Gli no jec ka, Ości sło wa,
Ma lu ży na, Szy jek i za przy jaź nio nej
jed nost ki z Ry dze wa.

Uro czy sto ści po prze dzi ła msza
świę ta w miej sco wym ko ście le. Prze -
wod ni czą cy mszy pro boszcz su le rzy -
skiej pa ra fii ks. Ja nusz Ru miń ski w wy -
gło szo nym ka za niu na wią zał m. in.
do po sta ci pa tro na stra ża ków – św. Flo -
ria na. Wy ra ził uzna nie dla stra ża -

ków – ochot ni ków, któ rzy ra tu ją ży cie
i do ro bek ludz ki. Pod czas mszy to wa rzy -
szy li też pro boszcz pa ra fii Gli no jeck ks.
kan. Sta ni sław Ma riań ski i ks. se nior
Mie czy sław Bia ło wąż.

Po mszy przed ko ścio łem miał miej -
sce ca ły stra żac ki ce re mo niał. 

Na stą pi ła uro czy sta zbiór ka stra żac -
kich pod od dzia łów. Na cze le ko lum ny
za ję ła miej sce or kie stra dę ta OSP z Gli -
no jec ka i pocz ty sztan da ro we po szcze -
gól nych OSP. Do wód ca uro czy sto ści
Da riusz Le wan dow ski – wiceprezes
Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego
Związku OSP RP zło żył mel du nek pre -
ze so wi Za rzą du Od dzia łu Miej sko -Gmin -
ne go Związ ku Ochot ni czych Stra ży Po -
żar nych RP w Gli no jec ku, za ra zem bur -
mi strzo wi Mia sta i Gmi ny Gli no jeck Wal -
de ma ro wi Go dlew skie mu – o go to wo ści
do roz po czę cia uro czy sto ści Dnia Stra -
ża ka. Na stę pu je prze gląd pod od dzia łów,
ode gra ny zo sta je hymn pań stwo wy. 

Do ze bra nych zwró cił się pre zes
ZOM -G ZOSP RP Wal de mar Go dlew ski.

– Ochot ni cza Straż Po żar na to jed -
na z nie licz nych or ga ni za cji w na szym
kra ju, któ ra ist nie je od dru giej po lo -
wy XIX wie ku, nie za leż nie od burz i za wi -
ro wań dzie jo wych. Dru ho wie by li i są si łą
kon so li du ją cą na sze spo łecz no ści lo kal -
ne. Szcze gól na ro la stra ży po żar nej to
nie zwy kle po święce nie, to służ ba peł nio -
na w imię wyż szych war to ści – ra to wa nia
zdro wia i ży cia ludz kie go – po wie dział.

Świę to stra ża ków
Wszyst kim na szym stra ża kom prze -

ka zał ży cze nia sa tys fak cji z peł nio nej
służ by. Po dzię ko wał im za bez in te re -
sow ne, hu ma ni tar ne dzia ła nie, za od wa -
gę i ofiar ność pod czas ak cji ra tow ni czo -
-ga śni czych.

Kil ku na stu stra ża ków 
otrzy ma ło od zna cze nia.

Srebr nym Krzy żem Za słu gi ude ko -
ro wa ny zo stał Jan Ga dom ski – pre zes
OSP w Gli no jec ku, za ra zem wi ce pre zes
Za rzą du Miej sko -Gmin ne go Związ ku
OSP RP.

W do wód uzna nia za ca ło kształt

służ by na rzecz ochro ny prze ciw po ża ro -
wej Pre zy dium Za rzą du Od dzia łu Wo je -
wódz kie go Związ ku Ochot ni czych Stra -
ży Po żar nych RP nada ło zło te me da le
„Za Za słu gi dla Po żar nic twa”: Ja ro sła wo -
wi Na wroc kie mu z OSP Ości sło wo i An -
drze jo wi Pu rzyc kie mu z OSP Gli no jeck.
Srebr ne me da le otrzy ma li: Bog dan Ku -
la szew ski z OSP Gli no jeck, Ry szard Po -
śpiech z OSP Szyj ki i Ro man Stu dziń ski
z OSP Ma lu żyn, na to miast brą zo we me -
da le: Mag da le na Przy bysz z OSP Gli no -
jeck, To masz Dłu go szew ski z OSP Ości -
sło wo, Ja kub Ja wor ski z OSP Ości sło wo
i Łu kasz Re we da z OSP Szyj ki.

Pre zy dium Za rzą du Od dzia łu Po -
wia to we go Związ ku Ochot ni czych Stra -
ży Po żar nych RP nada ło od zna kę „Stra -
żak Wzo ro wy” na stę pu ją cym oso bom:
Jo lan cie Za łęc kiej i Mał go rza cie Ka liń -
skiej – obie z OSP Gli no jeck, Pio tro wi
Czę ści ko wi i Ka mi lo wi Ło wic kie -
mu – obaj z OSP Ości sło wo oraz Ar tu ro -
wi Woź nic kie mu z OSP Ma lu żyn.

Wi ce pre zes ZOW ZOSP RP, Sta ro -
sta Cie cha now ski Sła wo mir Mo raw ski
stwier dził, że tra dy cyj nie już pod czas
ob cho dzo ne go w ma ju Świę ta Stra ża -
ków dzię ku je my im za ofiar ną służ bę
na rzecz lo kal nej spo łecz no ści. – Stra ża -
cy ochot ni cy współ dzia ła ją z Pań stwo wą
Stra żą Po żar ną, są co raz le piej wy po sa -
że ni, uczest ni czą nie tyl ko w ga sze niu
po ża rów, ale rów nież w li kwi do wa niu

skut ków wy pad ków dro go wych i in nych
wy da rzeń lo so wych – za uwa żył.

Ko men dant Po wia to wy Pań stwo wej
Stra ży Po żar nej w Cie cha no wie st. bryg.
Ar ka diusz Mu szyń ski na wią zał rów nież
do mi ja ją cej w tym ro ku 20 rocz ni cy po -
wo ła nia do ży cia Pań stwo wej Stra ży Po -
żar nej, z któ rą współ dzia ła ją ochot ni cy
z OSP.

Po uro czy sto ściach ofi cjal nych stra -

ża cy i ich go ście uczest ni czy li w ogni sku
na po la nie w le sie ości słow skim.

W gmin nych uro czy sto ściach Świę -
ta Stra ża ków w Su le rzy żu uczest ni czy li
przed sta wi cie le miej sco we go spo łe -
czeń stwa, rad ni z prze wod ni czą cym Ra -
dy Miej skiej w Gli no jec ku An drze jem
Gon tar skim, spon so rzy i przy ja cie le
stra ża ków. 

Tekst: Ta de usz Wo ic ki
Fot: Leszek Nowakowski

Gmin ne Za wo dy 
Spor to wo -Po żar ni cze

24 czerw ca w Ry dze wie zor ga ni zo wa ne zo sta ły gmin ne za wo dy spor to wo -
-po żar ni cze. Udział wzię ło 5 dru żyn, w tym 2 dru ży ny ko bie ce. Za wo dy ro ze -
gra no w kon ku ren cjach: ćwi cze nia bo jo we i szta fe ta po żar ni cza 7 x 50 m
z prze szko da mi.

Wśród dru żyn mę skich w kla sy fi ka cji ge ne ral nej 1 miej sce za ję ła dru ży -
na OSP Gli no jeck z łącz nym wy ni kiem 126,65 pkt, 2 miej sce dru ży na OSP Ma -
lu żyn – 127,39 pkt, 3 miej sce dru ży na OSP Ości sło wo – 174,50 pkt. Wśród dru -
żyn ko bie cych w kla sy fi ka cji ge ne ral nej zwy cię ży ła rów nież dru ży na OSP Gli -
no jeck zdo by wa jąc 147,16 pkt przez dru ży ną OSP Ma lu żyn – 170,03 pkt.

Hi sto ria OSP Ości sło wo
Ochot ni cza straż Po żar na w Ości sło wie po wsta ła przed 90 la ty, w 1922 r.

Za ło ży li ją: Sta ni sław Czaj kow ski, An to ni Jan kow ski, Jó zef Ol czak i kie row nik
miej sco wej szko ły Alek san der To ma szew ski. Sku pia ła wte dy 30 dru hów oraz
człon ków wspie ra ją cych. 3 la ta póź niej, w 1925 r. od da na zo sta ła pierw sza re -
mi za zbu do wa na w czy nie spo łecz nym i z do bro wol nych skła dek i da rów miesz -
kań ców. Re mi za mia ła sce nę i drew nia ną pod ło gę. Pod czas uro czy sto ści otwar -
cia miej sco we ko ło te atral ne wy sta wi ło sztu kę pt. „Po dwu dzie stu la tach”, a kon -
cer to wa ła or kie stra stra żac ka z Cie cha no wa.

W 1929 r. OSP otrzy ma ła sztan dar ufun do wa ny przez miej sco we ko ło mło -
dzie ży żeń skiej. Ro dzi ca mi chrzest ny mi sztan da ru zo sta li Wan da Ra niec ka i Wi -
told Peł czyń ski z Cie cha no wa. 

Po II woj nie świa to wej dzia łal ność ości słow skiej stra ży zo sta ła wzno wio -
na w 1952 r. W 1959 r. za ku pio no (za 25 000 zł) pierw szy sa mo chód stra żac ki.
W 1960 r. z ini cja ty wy Zdzi sła wa Czaj kow skie go po wstał ko mi tet bu do wy, któ ry
do pro wa dził do zbu do wa nia Do mu Kul tu ry OSP w Ości sło wie. Obiekt zo stał uro -
czy ście prze ka za ny do użyt ku w 1964 r.

W na stęp nym okre sie co kilka lat OSP otrzy my wa ła co raz to now sze sa mo -
cho dy po żar ni cze. W 1995 r. jed nost ka ta włą czo na zo sta ła – ja ko jed na z pierw -
szych w po wie cie – do Kra jo we go Sys te mu Ra tow ni czo -Ga śni cze go.

Obec nie OSP dys po nu je dwo ma no wy mi sa mo cho da mi bo jo wy mi (śred -
ni – Star i lek ki – Ford), a tak że in nym sprzę tem, jak: agre gat prą do twór czy, pi -
ły do cię cia drew na i be to nu oraz ze staw ra tow nic twa me dycz ne go. Do stra ży
na le ży dziś 39 człon ków. Śred nio rocz nie jed nost ka uczest ni czy w 30 ak cjach.

Dłu go let ni mi pre ze sa mi OSP Ości sło wo by li m. in.: Sta ni sław Czaj kow ski,
Zdzi sław Czaj kow ski, Je rzy Na wroc ki. Obec nie pre ze sem jest Woj ciech Wró -
blew ski. Dłu go let nim ko men dan tem gmin nym OSP jest Ta de usz Ko wal ski.
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Ogrom nym po wo dze niem wśród
dzie ci, jak rów nież i do ro słych miesz kań -
ców Gli no jec ka cie szył się spek takl za -
ty tu ło wa ny: „Jest ta ki kwiat”, któ ry 4
czerw ca za pre zen to wa ny zo stał na sce -
nie Miej sko -Gmin ne go Ośrod ka Kul tu ry.
Kie ru ją ca Śro do wi sko wym Ogni skiem
Wy cho waw czym „Pro myk” Bar ba ra Mio -
du szew ska przy go to wa ła już swe go cza -
su przed sta wie nie pt. „Opo wieść Wi gi lij -
na” we dług Ka ro la Dic ken sa. Wy stą pi ły
w nim dzie ci uczest ni czą ce w za ję ciach
w „Pro my ku”, ale rów nież oso by do ro słe.
To był nie zwy kle ory gi nal ny po mysł. 

Za ba wa w te atr tak się wi docz nie
spodo ba ła do ro słym, że tym ra zem po -
sta no wi li już bez po mo cy naj młod szych
przy go to wać ko lej ną pre mie rę. Wy bra no
tekst – baj kę Mie czy sła wa
Ma liń skie go za ty tu ło wa -
ną – „Jest ta ki kwiat”. To
przy po wieść o roz ka pry szo -
nej, złej kró lew nie, któ ra
prze mie ni ła się w grzecz ną
i do brą isto tę oraz o za cza -
ro wa nym kwie cie, któ ry z te -
go po wo du za kwitł no cą.

Głów ną re ży ser ką ca ło -
ści by ła znów Bar ba ra Mio -
du szew ska. Mó wi, że przy -
go to wy wa no się do te go
przed się wzię cia bar dzo sta -
ran nie. Naj pierw trwa ły
„prze słu cha nia” po ten cjal -
nych ak to rów, a gdy już
skom ple to wa no ze spół,
przy stą pio no do prób
na sce nie M -GOK. Nie by ło
to ła twe, wszak trud no by ło
ze brać jed no cze śnie 24
oso by li czą cą gru pę do ro -

słych, któ rzy prze cież pra cu ją
i ma ją in ne obo wiąz ki.

Po my śla no o bar dzo efek -
tow nej, bo ga tej sce no gra fii
(sta ła się wspól nym dzie łem
pra cow ni ków M -GOK i „Pro -
my ka”), opra co wa no opra wę
mu zycz ną i cho re ogra fię
(spek takl zo stał wzbo ga co ny
o ze spo ło we wy ko na nie tań -
ców dwor skich – me nu etów),
aż z Le gio no wa spro wa dzo no
pięk ne, ory gi nal ne ko stiu my
te atral ne. Eki pę ak tor ską z Gli -
no jec ka wspar la 4-oso bo wa
gru pa z Ości sło wa.

Przed sta wie nie wy sta wio -
no kil ka krot nie na sce nie Miej -

sko -Gmin ne go Ośrod ka Kul tu ry i był
to… zna ko mi ty pre zent od do ro słych dla
naj młod szych z oka zji Dnia Dziec ka.

Nie wiem, czy wy pa da wy mie niać
naj lep szych wy ko naw ców, ale… nie

spo sób nie za uwa żyć, że naj wię cej okla -
sków wy wo ły wa ło już sa mo po ja wie nie
się na sce nie dy rek to rów szkól z Ości -
sło wa i z Gli no jec ka – Mar ka Mar cin kow -
skie go i Le cha Bo niew skie go oraz że
chy ba naj efek tow niej pre zen to wa li się
w spek ta klu Wojciech Bruź dziń ski i Mar -

ce li na Wi śniew ska – w koń cu
prze cież od twór cy głów nych ról.

W przed sta wie niu wy stą pi li:
Mar ce li na Wi śniew ska, An -
na Ra dzie je wicz, Łu kasz Kap -
czyń ski, Woj ciech Bruź dziń ski,
Bo gu mi ła Mar cin kow ska, Ma rek
Mar cin kow ski, Ka ta rzy na Wi -
śniew ska, Ma łgo rza ta Pru sa kie -
wicz, Lech Bo niew ski, Łu kasz
Czar nec ki, Ur szu la Wró blew -
ska, Do ro ta Kra śniew ska, Mi ro -
sła wa Kra śniew ska, Ire na Bor -
kow ska, Kor nel Wi śniew ski, Da -
riusz Le wan dow ski, Le szek
Wró blew ski, Ane ta Be tle wicz,
Ka ta rzy na Wach nik, An to ni -
na Wi śniew ska, Je re miasz Wi -
śniew ski, Ka ro li na Bens, Ra do -
sław Kwie ciń ski, Adam Dud ka.

Wiel kie uzna nie za po mysł
i za wy ko na nie. Ape tyt ro śnie

w mia rę je dze nia – ocze ku je my
na ko lej ne tak sym pa tycz ne przed sta -
wie nie.

Ta de usz Wo ic ki

Fot.: Ce za ry Rze mie niew ski
Pa weł Wi śniew ski

Wspól ne dzie ło Ogni ska Śro do wi sko we go „Pro myk”
i Miej sko -Gmin ne go Ośrod ka Kul tu ry

Pięk ny spek takl te atral ny
Do ro śli na szym naj młod szym – na Dzień Dziec ka

Widzowie z zainteresowaniem śledzili przedstawienie

Cały zespół aktorski pozuje do zdjęcia po spektaklu

Aktorzy (i pani reżyser) dziękują za gromkie brawa
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Czas zbio ru zbóż i in nych pło dów rol nych to
okres, w któ rym do cho dzi do wie lu, cza sem tra -
gicz nych w skut kach po ża rów pro wa dzą cych
do utra ty zdro wia, a na wet ży cia pra cu ją cych
w po lu rol ni ków. Aby za po biec moż li wo ści po -
wsta nia po ża ru pod czas żniw bądź ogra ni czyć
stra ty, nie tyl ko ma te rial ne (utra ta zbóż, sło my,
ma szyn rol ni czych), ale i zdro wot ne wy star czy
prze strze gać kli ku pod sta wo wych za sad bez pie -
czeń stwa.

Pod czas zbio ru, trans por tu i skła do wa nia pło -
dów rol nych na le ży:

• sto so wać wska za nia po da ne w in struk cjach
ob słu gi przy eks plo ata cji ma szyn rol ni czych i in -
nych z na pę dem;

• sto so wać sil ni ki elek trycz ne o od po wied nim
do wa run ków pra cy stop niu ochro ny; mi ni mal na
od le głość ukła du na pę do we go od stert, sto gów
i bu dyn ków o kon struk cji pal nej po win na wy no -
sić 5 m;

• usta wiać sil ni ki spa li no we na pod ło żu nie -
pal nym, w od le gło ści, co naj mniej 10 m od stert,
sto gów lub bu dyn ków o kon struk cji pal nej;

• za bez pie czać urzą dze nia wy de cho we sil ni -
ków spa li no wych przed wy lo tem iskier;

• za pew nić moż li wość ewa ku acji lu dzi i sprzę -
tu;

• prze cho wy wać nie zbęd ne ma te ria ły pęd ne,
w ilo ści nie prze kra cza ją cej do bo we go za po trze -
bo wa nia, w za mknię tych nie tłu ką cych się na czy -
niach, w od le gło ści co naj mniej 10 m od punk tu
omło to we go i miejsc wy stę po wa nia pal nych pło -
dów rol nych;

• wy po sa żyć miej sca omło tów, ster to wa nia
i kom baj no wa nia w ga śni ce oraz w ra zie po trze by
w sprzęt słu żą cy do wy ko ny wa nia pa sów ogra ni -
cza ją cych roz prze strze nia nie się po ża ru.

Miej sce omło tów, nie za leż nie od wy ma ga -
nych ga śnic, mu si być wy po sa żo ne w po jem nik
z wo dą o ob ję to ści, co naj mniej 200 dm3, przy go -

to wa ny do wy ko rzy sta nia w ce lach ga śni czych
z uży ciem wia dra lub w in ny rów no rzęd ny spo -
sób.

Pa le nie ty to niu przy ob słu dze sprzę tu, ma -
szyn i po jaz dów pod czas zbio rów pal nych pło -
dów rol nych oraz ich trans por tu jest za bro nio ne.

Uży wa nie otwar te go ognia i pa le nie ty to niu
w od le gło ści mniej szej niż 10 m od miej sca
omło tów i miejsc wy stę po wa nia pal nych pło dów
rol nych nie jest do pusz czal ne.

Stre fa po ża ro wa ster ty, sto gu lub bro gu
z pal ny mi pro duk ta mi ro ślin ny mi nie po win na
prze kra czać po wierzch ni 1 000 m2 lub ku ba tu -
ry 5 000 m3.

Przy usta wia niu stert, sto gów i bro gów na le -
ży za cho wać co naj mniej na stę pu ją ce od le gło -
ści: od bu dyn ków wy ko na nych z ma te ria łów pal -
nych – 30 m, nie pal nych i o po kry ciu co naj mniej
trud no za pal nym – 20 m; od dróg pu blicz nych
i to rów ko le jo wych – 30 m; od dróg we wnętrz -
nych i od gra ni cy dział ki – 10 m; od urzą dzeń
i prze wo dów li nii elek trycz nych wy so kie go na -
pię cia – 30 m; od la sów i te re nów za le sio -
nych – 100 m; mię dzy ster ta mi, sto ga mi i bro ga -
mi sta no wią cy mi od ręb ne stre fy po ża ro -
we – 30 m.

Wo kół stert i sto gów na le ży wy ko nać i utrzy -
mać po wierzch nię o sze ro ko ści, co naj mniej 2 m
w od le gło ści 3 m od ich ob ry su po zba wio ną ma -
te ria łów pal nych.

Po nad to na le ży pa mię tać, iż kom bajn zbo -
żo wy mu si być wy po sa żo ny w dwie spraw ne ga -
śni ce prze ciw po ża ro we; ga śni cę prosz ko wą
prze zna czo ną do ga sze nia źró dła ognia w in sta -
la cji elek trycz nej i sil ni ku oraz w ga śni cę pia no -
wą, do po zo sta łych me cha ni zmów kom baj nu.
Ga śni ce po win ny być spraw ne tech nicz nie
i pod da wa ne prze glą dom tech nicz nym.

Wy pa la nie sło my i po zo sta ło ści ro ślin nych
na po lach jest za bro nio ne!

KRUS ape lu je: 
Uwaga! po żar pod czas żniw

„Za cho waj bez pie czeń stwo”
PŁYT KA WY OBRAŹ NIA TO

KA LEC TWO
PO MYŚL ZA NIM SKO CZYSZ

Trwa ją dłu go ocze ki wa ne przez wszyst kich wa ka cje. Dla więk -
szo ści jest to czas od po czyn ku i za ba wy. Chęt nie ko rzy sta my
z moż li wo ści wy po czyn ku nad wo dą. Wo da jest przy jem na i mi ła,
ale tyl ko dla tych, któ rzy do ce nia ją jej si łę i zda ją so bie spra wę z nie -
bez pie czeństw ja kie mo że przy nieść.

Wie lu z nas za cho wu je się nie roz waż nie i nie do strze ga za gro -
że nia. Pro wa dzi to do wie lu tra ge dii – przede wszyst kim uto nięć.
Sły szy my o tym nie ma! co dzien nie. Rów nież każ de go ro ku set ki
mło dych lu dzi – głów nie mło dych męż czyzn – ła mie krę go słup nie -
roz waż nie ska cząc z wy so ko ści do wo dy. Za ba wa ta koń czy się nie -
od wra cal nym ka lec twem, a oso ba jest ska za na do koń ca ży cia
na po moc in nych. Nie bez piecz ne są nie tyl ko rze ki, je zio ra, ale tak -
że ba se ny.

Aby wa ka cje spę dzo ne nad wo dą by ły bez piecz ne war to pa mię -
tać, że:
– ką pie my się tyl ko na te re nie czyn nych ką pie lisk, strze żo nych

przez ra tow ni ków
– zna ki in for mu ją ce o nie bez pie czeń stwach nad wo dą są po to

aby je prze strze gać
– je że li do cie ra my nad wo dę ro we rem lub pie szo przed wej ściem

do wo dy na le ży chwi lę od po cząć
– nie wbie ga my gwał tow nie do wo dy po zje dze niu ob fi te go po sił -

ku i nie ką pie my się po wy pi ciu al ko ho lu
– nie ska cze my ni gdy do wo dy, na wet „na no gi” je że li nie zna my

jej głę bo ko ści i dna; głę bo kość wo dy po win na wy no sić
min. 2 m., że by moż na by ło bez piecz nie ska kać „na głów kę”

– na wet je że li do brze pły wa my – bez piecz niej jest pły wać wzdłuż
brze gu i w gru pie in nych osób.

Opra co wa nie: Po wia to wa Sta cja Sa ni tar no -Epi de mio lo gicz na w Cie cha no -
wie (na pod sta wie ma te ria łów Sto wa rzy sze nia Przy ja ciół In te gra cji)

Spra woz da nie z dzia łal no ści Miej sko -Gmin ne go 
Ośrod ka Po mo cy Spo łecz nej w Gli no jec ku za 2011 r.

dokończenie ze str. 2

118 393 zł z fun du szy M -GOPS wy da no na za sił ki ce lo we i okre so we oraz zda rze nia lo so we. Za sił -
ki ce lo we sta no wi ły w tej kwo cie 97 568 zł (dla 214 osób), a za sił ki okre so we 15 874 zł (dla 20
osób). 1 850 zł – to kosz ty noc le gów dla po go rzel ców. Na in ne go ro dza ju za sił ki sta łe wy da no 167 970 zł.
Otrzy ma ło je 50 osób, w tym oso by nie peł no spraw ne i oso by któ rym przy zna no za si łek sta ły z ty tu łu wie -
ku: ko bie ty 60 lat, męż czyź ni 65 lat.

72 943 zł wy nio sły kosz ty wy na gro dze nia 8 opie ku nek do mo wych za trud nio nych na umo wę -zle -
ce nie.

M -GOPS po kry wał też kosz ty do ży wia nia uczniów. W 2011 r. wy dat ko wa no na ten cel 218 676 zł
(w tym 60 % sta no wi ła do ta cja od Wo je wo dy, 40 % do ta cja Gmi ny). Do ży wia niem ob ję tych by ło 652
uczniów. 

21 029 zł wy dat ko wa no na za kup żyw no ści dla 44 ro dzin.
M -GOPS re ali zo wał pro jekt pn. „Spró buj zmie nić swo je ży cie”, skie ro wa ny do osób bez ro bot nych.
Z te re nu na szej gmi ny 11 męż czyzn prze by wa w schro ni sku „Mo na ru -Mar ko tu” w Dre gli nie oraz

w Do mu dla Osób Bez dom nych w Trzcian ce. Tyl ko za gru dzień 2011 r. za ich po byt ośro dek za pła -
cił 3 469 zł.

Od lat ośro dek współ pra cu je z Pol skim Czer wo nym Krzy żem w Cie cha no wie po zy sku jąc pro duk ty
żyw no ścio we, któ re na stęp nie prze ka zy wa ne są ro dzi nom bę dą cym w trud nej sy tu acji fi nan so wej. Ośro -
dek or ga ni zu je rów nież zbiór kę uży wa nej odzie ży, me bli, sprzę tów go spo dar stwa do mo we go, któ re prze -
ka zy wa ne są pod opiecz nym.
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RAJD PO JAZ DÓW ZA BYT KO WYCH

Ser decz nie za pra sza my w naj bliż szy pią tek (20 lip ca 2012 ro ku) mię dzy go dz.
15.00 a go dz. 17.00 na sta dion w Gli no jec ku, gdzie do trze III BAN KO WO NAJ LEP -
SZY RAJD PO JAZ DÓW ZA BYT KO WYCH. Or ga ni za to rem raj du jest Pol ski Bank
Spół dziel czy w Cie cha no wie. Im pre za od bę dzie się w dniach 19–22 lip ca i prze mie -
rzy tra sy pół noc ne go Ma zow sza. W pią tek kie row cy za byt ko wych aut przy ja dą do Gli -
no jec ka. Or ga ni za to rzy prze wi du ją kon kur sy dla uczest ni ków i dla pu blicz no ści, w tym
gło so wa nie na naj ład niej szy po jazd. W raj dzie weź mie udział prze szło 50 sa mo cho -
dów, z cze go naj star szy po cho dzi z ro ku 1889. Nie wszyst kie po jaz dy do trą do Gli no -
jec ka, ale wszyst kie bę dzie moż na po dzi wiać w nie dzie lę na pla cu Ja na Paw -
ła II w Cie cha no wie. Bę dzie to nie wąt pli wie sen ty men tal na po dróż, na któ rą za pra sza -
my wszyst kich mi ło śni ków mo to ry za cji i nie tyl ko.

Pol ski Bank Spół dziel czy w Cie cha no wie.

O G Ł O S Z E N I EMA ŁE BA JA NIE
31 ma ja w Miej sko -Gmin nym Ośrod ku Kul tu ry od był się I Gmin ny

Kon kurs Re cy ta tor sko – Te atral ny „Ma łe ba ja nie”. Uczest ni cy by li po -
dzie le ni na dwie ka te go rie wie ko we: przed szko la ki oraz ucznio wie klas
I –III szkół pod sta wo wych. 

Do kon kur su zgło szo no 74 pre zen ta cje ze wszyst kich pla có wek oświa to wych
z te re nu gmi ny.

W ka te go rii przed szkol nej wszy scy uczest ni cy otrzy ma li na gro dy, na to miast
w star szej ka te go rii wie ko wej ju ry przy zna ło na gro dy dla na stę pu ją cych osób:

I msc. – Ali cja Mar kow ska – Szko ła Pod sta wo wa w Gli no jec ku
I msc. – Da wid Wroń ski – Szko ła Pod sta wo wa w Gli no jec ku
II msc. – Ju li ta Ma słow ska – Szko ła Fi lial na w Ma lu ży nie
II msc. – Ze spół „Baj ka” – Szko ła Pod sta wo wa w Wo li Młoc kiej
III msc. – Mał go rza ta Ja siń ska – Szko ła Pod sta wo wa w Gli no jec ku
III msc. – We ro ni ka Fel ber – Szko ła Fi lial na w Ma lu ży nie

I Spo tka nia  ognio we

„BAT TLE  OF  THE  FI RE
IN  GLI NO JECK”

W dniach 4-5 ma ja od by ła się w Gli no jec ku
bar dzo ory gi nal na im pre za – I Spo tka nia Ognio -
we „BAT TLE OF THE FI RE IN GLI NO JECK”.
W ro li go spo da rza wy stą pił gli no jec ki Te atr
Ognia „Wid mo” dzia ła ją cy przy Miej sko -Gmin -
nym Ośrod ku Kul tu ry. W ra mach spo tkań miał
miej sce so lo wy kon kurs tań ca z ogniem.
Do wal ki zgło si ło się 14 uczest ni ków z te re nu
ca łe go kra ju. Zwy cię ży ła Ol ga Ro szak z Gdań -
ska, miej sce dru gie za jął Se ba stian Ma lic ki
z Dą bro wy Gór ni czej, a na miej scu trze cim upla -
so wał się Je rzy Ko złow ski z Kra ko wa. W spo tka -
niach oprócz go spo da rzy – przed sta wi cie li Gli -
no jec ka  – wy stą pi li uczest ni cy m. in. z Bia łe go -
sto ku, Le gio no wa, Ni dzi cy, Ma ko wa Maz. Fot.: Małgosia Żdanowska


