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ZZ  ookkaazzjjii  ÂÂwwiiààtt  BBoo˝̋eeggoo  NNaarrooddzzeenniiaa
sskk∏∏aaddaammyy  wwsszzyyssttkkiimm  mmiieesszzkkaaƒƒccoomm  

nnaasszzeeggoo  MMiiaassttaa  ii  GGmmiinnyy
nnaajjsseerrddeecczznniieejjsszzee  ˝̋yycczzeenniiaa..

NNiieecchh  ttee  ÂÂwwii´́ttaa  pprrzzyynniioossàà  nnaamm  wwiieellee  rraaddooÊÊccii,,
nniieecchh  uuÊÊmmiieecchh  zzaaggooÊÊccii  ww  nnaasszzyycchh  ddoommaacchh,,
nniieecchh  ooggaarrnniiee  nnaass  cciieepp∏∏oo  wwiiggiilliijjnneejj  ÊÊwwiieeccyy..

NNiieecchh  ssaammoottnnooÊÊçç  ooddeejjddzziiee  ww  nniieeppaammii´́çç,,
nniieecchh  zziimmaa  oottuullaa  nnaass  bbiiaa∏∏yymm  ppuucchheemm,,

jjaakk  cciieepp∏∏yy  kkoocc  pprrzzyy  kkoommiinnkkuu..
NNiieecchh  ddoobbrryy  BBóógg  nnaammaalluujjee  sszzcczz´́ÊÊcciiee

nnaa  nnaasszzyycchh  ttwwaarrzzaacchh..
NNiieecchh  mmaarrzzeenniiaa  pp∏∏yynnàà  wwyyssookkoo  ww  ggóórr´́

ii  ssppee∏∏nniiaajjàà  ssii´́......

Uroczyste
obchody w
Malu˝ynie

W koÊciele parafialnym
w Malu˝ynie 8 listopada od-
by∏y si´ uroczystoÊci zwiàza-
ne z 85-leciem Polskiego
Zwiàzku ¸owieckiego. 

Czytaj na str. 12

BBuurrmmiissttrrzz
MMiiaassttaa  ii  GGmmiinnyy  GGlliinnoojjeecckk

WWaallddeemmaarr  GGooddlleewwsskkii

PPrrzzeewwooddnniicczzààccyy
RRaaddyy  MMiieejjsskkiieejj

GGrrzzeeggoorrzz  SSiikkoorrsskkii Jase∏ka przed koÊcio∏em
Nie lada

atrakcj´ prze˝ywali
7 grudnia miesz-
kaƒcy Glinojecka.
O zmroku, na pla-
cu przed koÊcio-
∏em odby∏ si´ wy-
jàtkowo oryginalny
plenerowy spek-
takl zatytu∏owany
„Jase∏ka, czyli opo-
wieÊç o narodzi-
nach Dzieciàtka
Jezus”. 

Czytaj na str. 8
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Jak co roku w Glinojecku
11 listopada uroczyÊcie ob-
chodzono Âwi´to Niepodleg∏o-
Êci. O godz. 17.30 w koÊciele
parafialnym odby∏a si´ msza
Êw. w intencji Ojczyzny. Po
mszy mieszkaƒcy Glinojecka
i okolic zgromadzili si´ w sali
widowiskowej Miejsko-Gmin-
nego OÊrodka Kultury. Tutaj
burmistrz Waldemar Godlew-
ski przywita∏ goÊci, po czym
przedstawi∏ rys historyczny
polskich walk niepodleg∏oÊcio-
wych. Nast´pnie zaproszeni
artyÊci wykonali koncert s∏ow-
no-muzyczny o tematyce pa-
triotycznej.

Podobna uroczystoÊç odby∏a si´ w Zespole Szkó∏ Ogólnokszta∏càcych w OÊcis∏owie. Program s∏owno–muzyczny pt. „Polska zmartwych-
wsta∏a” przygotowany przez nauczycielki: Ann´ Radziejewicz, Katarzyn´ Wachnik i Krystyn´ Zieliƒskà–Mroczek przedstawili uczniowie klas:
IV i V szko∏y podstawowej oraz uczniowie klas: II i III gimnazjum. Przypomnieli w nim czyny i starania naszych przodków o wolnà Polsk´.
Utwory poetyckie by∏y przeplatane pieÊniami z okresu rozbiorów.

Ten sam program zosta∏ zaprezentowany w niedziel´ 16 listopada przed porannà mszà w koÊciele parafialnym w Sulerzy˝u.

ÂWI¢TO NIEPODLEG¸OÂCI

W dniach 3-4 paêdziernika na terenie Miasta i Gminy Glinojeck
odby∏ si´ „Dzieƒ Europejski”.

Ju˝ po raz trzeci na imprez´ zostali zaproszeni uczniowie wszyst-
kich szkó∏ z Glinojecka. Jed-
noczeÊnie M-GOK zaprosi∏
znawców tematyki Unii Euro-
pejskiej z zaprzyjaênionych
organizacji Regionalnego
Centrum Informacji Europej-
skiej w P∏ocku, Europe Direct
w P∏ocku. Wyk∏adowcy
z P∏ocka to wykwalifikowani
pedagodzy z zakresu eduka-
cji europejskiej. Przygotowali
oni prelekcje i filmy edukacyj-
ne dopasowane odpowiednio
do wieku odbiorców. Wyk∏a-
dy cieszy∏y si´ du˝ym powo-

W Starostwie Powiatowym w Ciechanowie podpisane zosta∏y umowy
o partnerstwie w realizacji inwestycji drogowych. Umowy podpisano mi´dzy
samorzàdem powiatu ciechanowskiego i samorzàdami gmin: Glinojeck i Oj-
rzeƒ oraz Opinogóra i Regimin, a tak˝e z powiatem przasnyskim.

Program ten ma na celu tworzenie powiàzaƒ sieci dróg gminnych i powia-
towych z siecià dróg wojewódzkich i krajowych, co ma prowadziç do zwi´k-
szenia dost´pnoÊci lokalnych oÊrodków gospodarczych. Wspó∏dzia∏anie sa-
morzàdów zwi´ksza szans´ na finansowe wsparcie inwestycji drogowych
z „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych 2008-2011”. W najbli˝-
szych trzech latach corocznie bud˝et paƒstwa b´dzie przeznacza∏ na drogi
kwot´     1 mld z∏ dotacji celowej. Na naszym terenie w ramach wymienione-
go narodowego programu modernizowana b´dzie droga Ojrzeƒ – OÊcis∏owo.

Na zdj´ciu burmistrz Glinojecka Waldemar Godlewski oraz starosta S∏awomir
Morawski i wice starosta Eugieniusz Sadowski po podpisaniu umowy

dzeniem wÊród naszej m∏odzie˝y, by∏y prezentowane rzeczowo,
w sposób przyst´pny i weso∏y. Tematami wyk∏adów by∏y: dla naj-
m∏odszych „Bajeczna Europa” i „Europejska wiosna”, a dla starszych
„Instytucje Unii Europejskiej” oraz „Zawody przysz∏oÊci w UE”. Przed
ka˝dym wyk∏adem uczestnicy Dnia Europejskiego mieli okazj´ wziàç
udzia∏ w euro quizach.

Dzieƒ Europejski

Modernizacja drogi Ojrzeƒ – OÊcis∏owo

Umowa gminy Glinojeck ze starostwem
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Dzieƒ Edukacji Narodowej, popularnie zwany Êwi´tem
nauczycieli, jest w Glinojecku corocznie obchodzony bar-
dzo uroczyÊcie. Staje si´ ju˝ tradycjà, ˝e burmistrz Walde-
mar Godlewski na uroczystej kolacji podejmuje stukilku-
dziesi´cioosobowe grono pracowników placówek oÊwiato-
wych z miasta i gminy.

Jak zawsze z tej okazji sà przemówienia, gratulacje, nagrody.
Burmistrz przekaza∏ nauczycielom podzi´kowania za ca∏oroczny
trud w wychowaniu i kszta∏towaniu umys∏ów naszych dzieci i m∏o-
dzie˝y. ˚yczy∏ im te˝ dalszych sukcesów w ˝yciu zawodowym i oso-
bistym.

Troje nauczycieli otrzyma∏o tradycyjne nagrody burmistrza. Sà to:
Aldona WiÊniewska z Gimnazjum im.
M. Kotaƒskiego, Stanis∏awa Bawo∏ ze
szko∏y Podstawowej im. Marii Konop-
nickiej i Gra˝yna Konstantynowicz
z Miejsko-Gminnego Przedszkola.

Nagrody swoim pracownikom wr´-
czyli te˝ dyrektorzy poszczególnych
placówek oÊwiatowych.

Z ràk Wies∏awa Mostowego, dyrek-
tora Liceum Ogólnokszta∏càcego im.
W∏adys∏awa Reymonta, nagrody otrzy-
mali: Barbara Ciarciƒska, Barbara Ma-
ciejewska, Stanis∏aw Kasiak, Tomasz
Lubelski, W∏odzimierz Sociƒski
i Agnieszka Hacia.

Dyrektor Gimnazjum w Glinojecku,
Lech Boniewski wr´czy∏ nagrody: El˝-
biecie Kapczyƒskiej, Monice Woêniak,
Gra˝ynie W´growskiej, Leszkowi Bur-
szewskiemu i Danucie Kulaszewskiej.

Z ràk dyrektora Szko∏y Podstawowej
Piotra Stasiaka nagrody otrzyma∏y: Le-
szek Kaliƒski, Anna Opara, Bo˝ena

Wi´ckowska, Bo˝ena Nowakowska, Ewa Dudka i Miros∏awa Tybu-
szewska.

Dyrektor Zespo∏u Szkó∏ Ogólnokszta∏càcych w OÊcis∏owie, Marek
Marcinkowski wr´czy∏ nagrody: Marii Bie˝uƒskiej, Dorocie Narul-
skiej, El˝biecie Niszczocie i Annie Radziejewicz.

Z ràk dyrektorki Szko∏y Podstawowej w Woli M∏ockiej, Ma∏gorza-
ty Sobolewskiej nagrody otrzyma∏y: Edyta Rózik-Kowalska, Agniesz-
ka Czaplicka i Iwona Paczkowska.

Nagrody otrzyma∏y te˝ nauczycielki z Miejsko-Gminnego Przed-
szkola: Maria Siwakowska i Jolanta Jakowska.

Podczas uroczystoÊci nauczycielom i pozosta∏ym pracownikom
placówek oÊwiatowych czas umila∏ zespó∏ muzyczno-kabaretowy.

Dzieƒ Edukacji Narodowej

AAllddoonnaa  WWiiÊÊnniieewwsskkaa  
W zawodzie nauczyciela od 21

lat. Ukoƒczy∏a Studium Nauczy-
cielskie o kierunku - muzyka we
Wroc∏awiu, nast´pnie studia licen-
cjackie o kierunku pedagogika kul-
turalno-oÊwiatowa w Wy˝szej
Szkole Humanistycznej w Pu∏tu-
sku oraz studia magisterskie
w Wy˝szej Szkole im. P. W∏odko-
wica w P∏ocku. Ma te˝ na swoim
koncie studia podyplomowe w za-
kresie sztuki i w zakresie techniki.

Prac´ jako nauczycielka podej-
mowa∏a najpierw we Wroc∏awiu
i w Lublinie, a od 1991 r. uczy
przedmiotów sztuka i technika,
najpierw w szkole podstawowej,
a nast´pnie w gimnazjum w Glino-

jecku. Pozyskuje wiele Êrodków finansowych od sponsorów, które
przeznacza na zakupy sprz´tu i instrumentów do szkolnej pracowni
muzycznej. Wspó∏pracuje z instytucjami kulturalnymi, m.in. z M-GOK
w Glinojecku, efektem czego jest udzia∏ uczniów w konkursach pla-
stycznych i muzycznych.

Od 5 lat jest dyrygentkà chóru akademickiego Wy˝szej Szko∏y Za-
wodowej w Ciechanowie, wyk∏ada te˝ przedmiot – emisja g∏osu w In-
stytucie Kulturoznawstwa tej uczelni.

Jest osobà bardzo sumiennà i odpowiedzialnà, potrafi zainteresowaç
uczniów swoimi przedmiotami i zach´ciç ich do twórczego dzia∏ania.

SSttaanniiss∏∏aawwaa  BBaawwoo∏∏
W zawodzie nauczyciela

pracuje od 21 lat. Prac´ roz-
pocz´∏a w 1987 r. w Szkole
Podstawowej w P∏aciszewie.
Od 2001 r. zwiàzana ze
Szko∏à Podstawowà im. Marii
Konopnickiej w Glinojecku.

Legitymuje si´ wykszta∏-
ceniem wy˝szym magister-
skim. Systematycznie podno-
si swoje kwalifikacje zawodo-
we. W roku 1997 ukoƒczy∏a
studia podyplomowe w Wy˝-
szej Szkole Pedagogicznej
w Olsztynie w zakresie mate-
matyki, a w roku 2000 studia
informatyczne na Politechni-
ce Warszawskiej. Jest na-

uczycielem dyplomowanym.
Uczy matematyki w kl. IV-VI oraz informatyki w klasach VI.

Prowadzi szkolnà stron´ internetowà, administruje pracownià
komputerowà. Jako nauczyciel informatyki potrafi swoim
uczniom zaszczepiç zami∏owanie do tego przedmiotu. Corocz-
nie organizuje w szkole obchody Dnia Bezpiecznego Internetu,
bierze udzia∏ w ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej Dziecko
w Sieci. Przez cztery lata wspó∏redagowa∏a szkolnà gazetk´
„Spinacz” - zajmowa∏a si´ opracowaniem graficznym pisemka.

dokoƒczenie na str. 4
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GGrraa˝̋yynnaa  KKoonnssttaannttyynnoowwiicczz
Nauczycielka Miejsko–Gminnego Przedszkola w Glinojecku.

Ukoƒczy∏a Studium Wycho-
wania Przedszkolnego w Pu∏-
tusku o specjalnoÊci wychowa-
nie przedszkolne, a nast´pnie
Wy˝szà Szko∏´ Pedagogicznà
w Olsztynie. Posiada wykszta∏-
cenie wy˝sze magisterskie
z przygotowaniem pedagogicz-
nym. W 2001 r. ukoƒczy∏a stu-
dia podyplomowe na kierunku
pedagogika wczesnoszkolna
z nauczaniem zintegrowanym
i wychowaniem przedszkolnym
oraz drugi kierunek - zarzàdza-
nie oÊwiatà. Ukoƒczy∏a równie˝
kurs ekologiczny na Uniwersy-
tecie Ba∏tyckim przy Szkole
Wy˝szej im. Paw∏a W∏odkowi-

ca w P∏ocku. Przez ca∏y okres swojej pracy uczestniczy w ro˝nych
formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez ODN
i MSCDN, a tak˝e inne instytucje. Wspó∏pracuje ze Szko∏à Podsta-
wowà, Miejsko-Gminnym OÊrodkiem Kultury, GCIOUE, bioràc
udzia∏ ze swoimi wychowankami w konkursach i uroczystoÊciach.
Czynnie wspó∏pracuje z rodzicami. Jest organizatorem wycieczek
dla dzieci. Jest wspó∏pomys∏odawcà i organizatorem ró˝norod-
nych form wspó∏pracy przedszkola ze Êrodowiskiem.

Dzieƒ Edukacji Narodowej
dokoƒczenie ze str. 3

Projekt Systemowy
„Kapita∏ Ludzki”

25 listopada w Miejsko-Gminnym OÊrodku Kultury w Glinojecku odby∏o si´ uroczyste
wr´czenie zaÊwiadczeƒ potwierdzajàcych ukoƒczenie bezp∏atnych szkoleƒ zawodowych.

W ramach projektu systemowego Program Operacyjny Kapita∏ Ludzki realizowanego przez Miejsko-
-Gminny OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej w Glinojecku 47 bezrobotnych zdoby∏o dodatkowe umiej´tnoÊci.
30 osób ukoƒczy∏o kurs „ Profesjonalny sprzedawca z obs∏ug kas fiskalnych oraz komputera”, 15 osób
kurs „Operator wózków wid∏owych z obs∏ugà komputera”, 2 m´˝czyzn uzyska∏o uprawnienia prawa jaz-
dy kategorii „C”. Szkolenia odby∏y si´ w Ciechanowie, w Fundacji Gospodarczej im. Karola Marcinkow-
skiego.

ZaÊwiadczenia uczestnicy odebrali z ràk burmistrza Miasta i Gminy w Glinojecku Waldemara Go-
dlewskiego w obecnoÊci Tomasza Kraskowskiego - dyrektora Fundacji.

Sprz´t stra˝acki dla OSP
20 listopada w budynku stra˝nicy Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej

w Glinojecku odby∏o si´ spotkanie stra˝ackie po∏àczone z uroczy-
stym przekazaniem sprz´tu specjalistycznego dla miejscowej jed-
nostki OSP. Sk∏adajà si´ naƒ: dwa aparaty powietrzne z sygnalizato-
rem, stanowiàce wyposa˝enie stra˝aków oraz 5 ubraƒ ochronnych.

Burmistrz Miasta i Gminy Waldemar Godlewski podzi´kowa∏ mar-
sza∏kowi Województwa Mazowieckiego za przyznanà dotacj´ celo-
wà na dofinansowanie zakupu cennego sprz´tu dla stra˝aków.
Obecny na spotkaniu szef ciechanowskiej delegatury Urz´du Mar-
sza∏kowskiego, Józef Kaliƒski przekaza∏ podzi´kowania stra˝akom
OSP z Glinojecka za ich dotychczasowà s∏u˝b´.

Pogotowie
w Glinojecku

Glinojeck od dawna zabiega∏
o utworzenie w mieÊcie stacji po-
gotowia ratunkowego. Wiadomo
bowiem, ˝e e rejonie Glinojecka
(trasy nr 7 i nr 60) zdarza si´ wie-
le wypadków drogowych, a czas
potrzebny na dojazd karetki
z Ciechanowa jest zbyt d∏ugi.
Przy ratowaniu ˝ycia ludzkiego
ma to ogromne znaczenie.
Wszystko wskazuje na to, ˝e cel
ten wkrótce zostanie osiàgni´ty.
JeÊli nic nie stanie na przeszko-
dzie od 1 stycznia w naszym
mieÊcie dzia∏aç b´dzie placówka
pogotowia lekarskiego.

Podstacj´ pogotowia ma
w Glinojecku uruchomiç Samo-
dzielny Publiczny Zespó∏ Zak∏a-
dów Opieki Zdrowotnej z P∏oƒ-
ska. Placówka ta otrzyma∏a w∏a-
Ênie trzy nowe karetki. Jedna
z nich przekazana zostanie do
naszego miasta. Natomiast wy-
posa˝enia samochodu w spe-
cjalistycznà aparatur´ podjà∏ si´
burmistrz Glinojecka i PZZOZ
z P∏oƒska. Gmina zapewni∏a te˝
ju˝ pomieszczenie dla persone-
lu pogotowia i miejsce gara˝owe
dla karetki.
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Festiwal Romów w 2009 r.
17 — 18 lipca

Podpisana zosta∏a 3-letnia umowa z zespo∏em cygaƒskim Don Wasyla
„Cygaƒskie gwiazdy”. Umowa przewiduje coroczne organizowanie
w Glinojecku Festiwalu Piosenki i Kultury Romów. Ustalono, ˝e przy-
sz∏oroczny festiwal odb´dzie si´ w dniach 17-18 lipca.

Tegoroczny festiwal spotka∏ si´ z ogromnym zainteresowaniem publicz-
noÊci i znakomicie sprawdzi∏ si´ organizacyjnie. Zdobyte doÊwiadczenia
wykorzystane zostanà w roku przysz∏ym. Festiwal Romów w 2009 r. z pew-
noÊcià b´dzie równie udany.

CCCC eeee cccc yyyy llll iiii aaaa dddd aaaa
23 listopada odby∏ si´ XV Przeglàd Zespo∏ów Muzyki Religijnej

Cecyliada’08, organizowany przez Miejsko-Gminny OÊrodek Kultury
oraz miejscowà Parafi´ Rzymsko-Katolickà. Podczas koncertu w sa-
li widowiskowej Miejsko-
-Gminnego OÊrodka Kul-
tury wystàpi∏y zespo∏y:
„Promyczki nadziei” z M-
-GOK, „Viva la musica” i”
Impuls” z Gimnazjum i Li-
ceum Ogólnokszta∏càce-
go w Glinojecku, „Feniks”
z ¸´gu Probostwa, „Soli
Deo” z Drobina, „Ichtis”
z Glinojecka oraz zespó∏
wokalno-instrumentalny
z M-GOK. W sumie przez
scen´ przewin´∏o si´ po-
nad 100 osób.

Organizatorzy sk∏ada-
jà serdeczne podzi´ko-
wania sponsorom impre-
zy, wÊród których nale˝y
wymieniç: firm´ Ban Pol
- Andrzej PoÊpiech,
Przedsi´biorstwo Han-
dlowo-Us∏ugowe Glino-
mex – Józef Wojcie-
chowski, Hotel LeÊny,
cukierni´ Marka Piàtkow-
skiego, Instalatorstwo
Elektryczne – Grzegorz
Wernicki.

Bal charytatywny
Miejsko–Gminny OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej w Glinojecku zgodnie z trady-

cjà organizuje 21 lutego 2009 roku Bal Charytatywny, z którego dochód przezna-
czony zostanie na zakup podr´czników szkolnych dla dzieci z rodzin najubo˝-
szych z terenu naszego Miasta i Gminy.

Wszystkich ch´tnych do pomocy poprzez wspólnà zabaw´ goràco zapraszamy.
Zapisy oraz bli˝sze informacje uzyskaç mo˝na w Miejsko-Gminnym OÊrodku

Pomocy Spo∏ecznej w Glinojecku ul. Bema 7, w godz.800-1600, tel. 023 6740065.

Podzi´kowanie
Miejsko–Gminny OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej w Glinojecku sk∏ada goràce

podzi´kowania Paƒstwu Monice i Tomaszowi Nazarom, którzy w tak wa˝nym
dla siebie dniu pomyÊleli o dzieciach z naszej gminy i przekazali otrzymane
podczas uroczystoÊci Êlubnych artyku∏y szkolne.

Wszyscy pracownicy MGOPS w Glinojecku sk∏adajà najserdeczniejsze ˝y-
czenia na nowej drodze ˝ycia.
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4 paêdziernika Glinojeck uroczyÊcie obchodzi∏ 15 rocz-
nic´ otrzymania praw miejskich.

W gabinecie burmistrza Waldemara Godlewskiego
mo˝na oglàdaç wiszàcy na Êcianie „Akt nadania statusu
miasta”. W dokumencie tym czytamy, ˝e rozporzàdzeniem
z 15 wrzeÊnia 1993 r. „Rada Ministrów z dniem 2 paêdzier-
nika nadaje miejscowoÊci Glinojeck w województwie cie-
chanowskim status miasta”. Akt podpisa∏a prezes Rady
Ministrów Hanna Suchocka.

Obchody 15 rocznicy otrzymania praw miejskich rozpo-
cz´∏y si´ ju˝ o 9 rano na terenie miejskiego kompleksu
sportowo-rekreacyjnego, powiatowymi zawodami sporto-
wo-po˝arniczymi. By∏a to zorganizowana z du˝ym rozma-
chem, widowiskowa impreza. Towarzyszy∏y jej oczywiÊcie
wyst´py miejscowej orkiestry d´tej OSP.

O godz. 15.30 rozpocz´∏y si´ trwajàce wiele godzin wy-
st´py artystyczne. Na scenie prezentowa∏y si´ przedszko-

laki, uczniowie Glinojeckach szkó∏ oraz zespo∏y artystycz-
ne dzia∏ajàce przy Miejsko-Gminnym OÊrodku Kultury. Po
amatorach przyszed∏ czas na zawodowców, wystàpi∏y ze-
spo∏y: Kabaret OT.TO, Bayer Full i Formacja Nie˝ywych
Schabuff.

W imprezach wzi´∏y udzia∏ tysiàce widzów.

Wielki festyn w Glinojecku

15 rocznica nadania praw miejskich
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W Zawodach Powiatowych Ochotniczych Stra˝y Po˝arnych pod-
czas obchodów 15-lecia miasta Glinojecka startowa∏o 10 m´skich dru-
˝yn OSP, z miejscowoÊci: Glinojeck, Mod∏a, Wiksin, Ojrzeƒ, Wierzbo-
wo, ¸aguny, Jarluty, Koziczyn, Gàsocin i Soƒsk oraz 2 dru˝yny kobie-
ce z Malu˝yna i Kraszewa.

W ∏àcznej punktacji za çwiczenia bojowe i sztafet´ I miejsce zdo-
by∏a dru˝yna OSP z Gàsocina – 108,4 pkt, II miejsce zajà∏ Ojrzeƒ –
117,2 pkt, III miejsce Soƒsk – 121,5 pkt, IV miejsce Wierzbowo –
125,3 pkt, V miejsce Mod∏a – 129,5 pkt, VI miejsce Glinojeck – 136,3
pkt, VII miejsce Koziczyn – 137,6 pkt, VIII miejsce Jarluty – 142,8 pkt,
IX miejsce Wiksin – 173,2 pkt, X miejsce ¸aguny – 195,4 pkt.

WÊród kobiet wygra∏a dru˝yna z Kraszewa – 147,9 pkt, przed dru-
˝ynà z Malu˝yna – 174,1 pkt.

WÊród dru˝yn m∏odzie˝owych w kategorii ch∏opców zwyci´˝y∏a
dru˝yna OSP z Sarnowej Góry, przed dru˝ynà z Gruduska, a w kate-
gorii dziewczàt pierwsze miejsce zaj´∏a dru˝yna z Soƒska przed dru-
˝ynà z Glinojecka.



WieÊci Glinojecka                                                                     strona 8listopad - grudzieƒ  2008

Jase∏ka przed
koÊcio∏em

Nie lada atrakcj´ prze˝ywali 7 grudnia
mieszkaƒcy Glinojecka. O zmroku, na
placu przed koÊcio∏em odby∏ si´ wyjàtko-
wo oryginalny plenerowy spektakl zatytu-
∏owany „Jase∏ka, czyli opowieÊç o naro-
dzinach Dzieciàtka Jezus”. Zgromadzeni
widzowie mogli oglàdaç uczestniczàce
w przedstawieniu ponad 5-metrowe ma-
rionety przedstawiajàce postacie Êwi´-
tych Mari´, Józefa i Trzech Króli oraz ak-
torów na szczud∏ach uosabiajàcych Anio-
∏a i Heroda.

Z tym ciekawym spektaklem do Glino-
jecka przybyli aktorzy Pracowni Teatral-
no-Plastycznej Ko.t i Teatru Prawdziwego
z Wroc∏awia. A zaprosi∏ ich do nas Miej-
sko-Gminny OÊrodek Kultury.
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50-lecie po˝ycia ma∏˝eƒskiego 15 par

15 par ma∏˝eƒskich z miasta i Gminy Glinojeck
26 listopada obchodzi∏o uroczyÊcie 50-lecie po˝ycia
ma∏˝eƒskiego.

Po mszy Êw. w koÊciele parafialnym dostojni jubilaci podej-
mowani byli przez w∏adze samorzàdowe. Z serdecznymi ˝y-
czeniami zwróci∏ si´ do nich burmistrz Waldemar Godlewski.
Jubilaci udekorowani zostali medalami „Za d∏ugoletnie po˝ycie
ma∏˝eƒskie”, otrzymali listy gratulacyjne i kwiaty. ZaÊpiewa∏ dla
nich chór m∏odzie˝owy Miejsko-Gminnego OÊrodka Kultury.

Po cz´Êci oficjalnej, przy wspólnym pocz´stunku i dêwi´-
kach muzyki snuto wspomnienia z dawnych lat.

W uroczystoÊci wzi´∏o udzia∏ 11 par ma∏˝eƒskich, 4 pary nie
mog∏y przybyç z powodu z∏ego stanu zdrowia.

Oto dostojni tegoroczni jubilaci:
Brojek Zenon i Brojek Daniela Marianna ze Strzeszewa, Falkowski Ed-

mund i Falkowska Aurelia ze Starego Garwarza, Felczak Stanis∏aw i Fel-
czak Jadwiga Marianna z ˚eleêni, Goszczycki Bogdan Antoni i Goszczyc-
ka Janina Jadwiga z Zalesia, Gutkowski Stanis∏aw i Gutkowska Józefa
z Kondrajca Paƒskiego, Kupniewski Witold i Kupniewska Zofia z Szyjek,
Piasecki Stanis∏aw i Piasecka Zofia z Glinojecka, Rychliƒski Stanis∏aw
i Rychliƒska Krystyna z Nowego Garwarza, Sikorski Piotr i Sikorska Kry-
styna z Glinojecka, Sobczak Jan i Sobczak Irena Janina z Woli M∏ockiej,
Sobiecki Jan i Sobiecka Lucyna z Szyjek, Szymaƒski Albin i Szymaƒska
Stanis∏awa z Wólki Garwarskiej, Uznaƒski Tadeusz i Uznaƒska Irena z Ru-
moki, Witkowski Marian Kazimierz i Witkowska Urszula Janina z Malu˝y-
na, Wudarczyk Jan i Wudarczyk Barbara Czes∏awa z Nowego Garwarza.

Przedstawiamy wyró˝niajàcych
si´ uczniów

Piotr Kaêmierczak
Jest uczniem III klasy (ma-

turalnej) Liceum Ogólno-
kszta∏càcego w Glinojecku. W
bie˝àcym roku szkolnym zna-
laz∏ si´ w gronie najlepszych
uczniów powiatu ciechanow-
skiego, którzy otrzymali sty-
pendium Prezesa Rady Mini-
strów.

Aby otrzymaç takie wyró˝-
nienie, uczeƒ musi osiàgaç
bardzo dobre wyniki w nauce
i zachowaniu (Êrednia ocen
na Êwiadectwie musi wynosiç
co najmniej 4,75). Piotr osià-
gnà∏ Êrednià 4,85. Najbardziej
interesuje si´ biologià i che-

mià. Chcia∏by zdawaç na studia medyczne, ale... woli na razie o tym
nie mówiç, ˝eby nie zapeszyç. Nie startowa∏ dotychczas w olimpia-
dach przedmiotowych, myÊli o udziale w tym roku w olimpiadzie eko-
logicznej. W I i II klasie liceum by∏ najpierw zast´pcà, a nast´pnie prze-
wodniczàcym samorzàdu klasowego.

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

„Kryszta∏” po rundzie
jesiennej

Pi∏karze „Kryszta∏u” Glinojeck na zupe∏nie przyzwoitym
miejscu i z przyzwoitym dorobkiem punktowym zakoƒczyli
jesiennà rund´ rozgrywek w IV lidze. Znaleêli si´ w tabeli
na 9 miejscu (na 17 dru˝yn), zdobywajàc 23 punkty.

Dru˝yna w tej rundzie mia∏a lepsze i gorsze mecze, ale zdecy-
dowanie wi´cej by∏o tych lepszych. Czasem przegrywali spotkania
bardzo pechowo, tracàc bramki w ostatnich minutach, jak np.
z Radzyminem i T´czà P∏oƒsk. By∏y z kolei spektakularne
zwyci´stwa na wyjazdach z warszawskimi dru˝ynami Polonià II
i Hutnikiem. Ciàgle przecie˝ trzeba pami´taç, ˝e nasi pi∏karze
jeszcze niedawno grali w klasie okr´gowej, skok jakiego dokonali
jest wi´c ogromny.

Sk∏ad zespo∏u by∏ jesienià doÊç stabilny, przez dru˝yn´
przewin´∏o si´ 20 zawodników. Trener W∏odzimierz Kownacki wÊród
wyró˝niajàcych si´ wymienia: bramkarza Marka Kamiƒskiego,
obroƒców Patryka Mroza i S∏awomira Jóêwiaka oraz napastników
Paw∏a Lubasiƒskiego i Mariusza Kopeckiego. Do rewan˝owej rundy
dru˝yna przystàpi najprawdopodobniej w niezmienionym sk∏adzie.

Warunki treningowe nasi pi∏karze majà dobre, obiekt sportowy
w Glinojecku dysponuje dwoma pi∏karskimi boiskami, jest oÊwietle-
nie, pozosta∏oÊç po inwestycji dokonanej przed lipcowym festiwalem
Romów. Obecnie trwa krótka przerwa w treningach, wznowione
majà byç 10 stycznia. Przed wiosennymi rozgrywkami, zaczynajàcy-
mi si´ 15-16 marca zawodnicy rozegrajà 8 spotkaƒ sparingowych,
m.in. z III-ligowymi dru˝ynami Narwià Ostro∏´ka i Legionowià.
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Sesje Rady Miejskiej
XVIII sesja – 18 wrzeÊnia 2008 r.

Najwa˝niejszym punktem obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w dniu
18 wrzeÊnia br. by∏a informacja o realizacji bud˝etu gminy za I pó∏ro-
cze 2008 r. Planowane docho-
dy gminy w ciàgu roku okreÊlo-
no na 19 387 862 z∏, wykona-
no je w I pó∏roczu w wysokoÊci
10 343 979 z∏. Roczne wydat-
ki gminy planowano na 24 653
293 z∏, wykonano je w wysoko-
Êci 11 382 157 z∏.

XIX sesja
– 27 listopada 2008 r.

XIX sesja Rady Miejskiej
w dniu 27 listopada zaj´∏a si´
przede wszystkim ustaleniem
wysokoÊci nowych op∏at oraz
taryf, które b´dà obowiàzywa-
∏y w 2009 roku.

Radni podj´li uchwa∏y w sprawie wysokoÊci stawek podatku od
nieruchomoÊci, od Êrodków transportowych, wysokoÊci op∏at od po-

siadania psów, op∏at za korzystanie z mienia komunalnego na targo-
wisku miejskim i op∏aty targowej oraz ustalili cen´ skupu ˝yta do ce-
lów wymiaru podatku rolnego.

Podj´to tak˝e uchwa∏y: w sprawie
przystàpienia Miasta i Gminy Glino-
jeck do Lokalnej Grupy Dzia∏ania pro-
wadzonej przez Stowarzyszenie Spo-
∏ecznej Samopomocy, w sprawie re-
alizacji projektu systemowego w ra-
mach Programu Operacyjnego Kapi-
ta∏ Ludzki, w sprawie Gminnego Sys-
temu Profilaktyki i Opieki nad Dziec-
kiem i Rodzinà w latach 2008-2015.
Przyj´to Gminnà Strategi´ Rozwiàzy-
wania Problemów Spo∏ecznych w la-
tach 2008-2015.

Najwi´kszà dyskusj´ wywo∏a∏y
wÊród radnych zaproponowane przez
prezesa Zak∏adu Gospodarki Komu-
nalnej nowe taryfy na 2009 r. dla za-
opatrzenia ludnoÊci w wod´ i odpro-

wadzania Êcieków. W wyniku dyskusji zmodyfikowano zapropono-
wane taryfy, obni˝ajàc je.

Nawet póênà jesienià pi´knie prezentuje si´ zieleƒ wzd∏u˝ glinojeckich ulic

UCHWA¸A Nr XIX/120/08
Rady Miejskiej w Glinojecku

z dnia 27 listopada 2008 roku

w sprawie okreÊlenia wysokoÊci 

stawek podatku od nieruchomo-

Êci na 2009 rok

§ 1.
OkreÊla si´ nast´pujàce stawki po-
datku od nieruchomoÊci obowiàzu-
jàce na terenie Gminy Glinojeck:
1) od gruntów:
a) zwiàzanych z prowadzeniem
dzia∏alnoÊci gospodarczej bez
wzgl´du na sposób sklasyfikowania
w ewidencji gruntów i budynków –
0,69 z∏ od 1 m2 powierzchni;
- zwiàzanych z prowadzeniem dzia-
∏alnoÊci gospodarczej w zakresie cu-
krownictwa, dla których stawka wy-
nosi - 0,74 z∏ od 1m2 powierzchni,
- zwiàzanych z prowadzeniem dzia-
∏alnoÊci gospodarczej przez koncer-
ny handlowe i us∏ugowe (posiada-
jàce placówki na terenie ca∏ego kra-
ju), dla których stawka wynosi - 0,74
z∏ od 1m2 powierzchni;
b) pod jeziorami, zaj´tych na zbior-
niki wodne, retencyjne lub elektrow-
ni wodnych – 3,90 z∏ od 1 ha po-
wierzchni;
c) pozosta∏ych, w tym:
- zaj´tych na prowadzenie odp∏atnej
statutowej dzia∏alnoÊci po˝ytku pu-
blicznego przez organizacje po˝yt-
ku publicznego – 0,13 z∏ od 1 m2 po-
wierzchni,
- niezabudowanych – 0,15 z∏ od 1
m2 powierzchni,
- zabudowanych budynkami miesz-
kalnymi – 0,12 z∏ od 1 m2 powierzch-
ni,
- innych, ni˝ wy˝ej wymienionych –
0,14 z∏ od 1 m2 powierzchni,
2) od budynków lub ich cz´Êci:
a) mieszkalnych – 0,53 z∏ od 1 m2

powierzchni u˝ytkowej,
b) zwiàzanych z prowadzeniem
dzia∏alnoÊci gospodarczej oraz od
budynków mieszkalnych lub ich

cz´Êci zaj´tych na prowadzenie
dzia∏alnoÊci gospodarczej – 17,63 z∏
od 1m2 powierzchni u˝ytkowej,
z wyjàtkiem budynków lub ich cz´-
Êci:
- zwiàzanych z prowadzeniem dzia-
∏alnoÊci gospodarczej w zakresie
cukrownictwa, dla których stawka
wynosi - 19,81 z∏ od 1m2 powierzch-
ni u˝ytkowej,
- zwiàzanych z prowadzeniem dzia-
∏alnoÊci gospodarczej przez koncer-
ny handlowe i us∏ugowe (posiada-
jàce placówki na terenie ca∏ego kra-
ju), dla których stawka wynosi -
19,81 z∏ od 1m2 powierzchni u˝ytko-
wej;
c) zaj´tych na prowadzenie dzia∏al-
noÊci gospodarczej w zakresie ob-
rotu kwalifikowanym materia∏em
siewnym – 9,24 z∏ od 1 m2 po-
wierzchni u˝ytkowej;
d) zaj´tych na prowadzenie dzia∏al-
noÊci gospodarczej w zakresie
udzielania Êwiadczeƒ zdrowotnych –
3,60 z∏ od 1 m2 powierzchni u˝ytko-
wej;
e) od pozosta∏ych, w tym:
- zaj´tych na prowadzenie odp∏atnej
statutowej dzia∏alnoÊci po˝ytku pu-
blicznego przez organizacje po˝yt-
ku publicznego – 5,92 z∏ od 1 m2 po-
wierzchni u˝ytkowej,
- gara˝y wolnostojàcych i sk∏adów
opa∏u – 3,31 z∏ od 1 m2 powierzchni
u˝ytkowej;
- innych, ni˝ wy˝ej wymienionych –
5,92 z∏ od 1 m2 powierzchni u˝ytko-
wej,
3) od budowli - 2% ich wartoÊci
okreÊlonej na podstawie art. 4 ust. 1
pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach
i op∏atach lokalnych.

§ 2.
Traci moc Uchwa∏a Nr XII/67/07
Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia
06 grudnia 2007 roku w sprawie
okreÊlenia wysokoÊci stawek w po-
datku od nieruchomoÊci na 2008
rok.

UCHWA¸A Nr XIX/121/08
Rady Miejskiej w Glinojecku

z dnia 27 listopada 2008 roku

w sprawie zwolnieƒ w podatku

od nieruchomoÊci

§ 1.
1. Zwalnia si´ od podatku od nieru-
chomoÊci:
1) budynki gospodarcze lub ich cz´Êci,
które wchodzi∏y w sk∏ad gospodarstwa
rolnego przekazanego za emerytur´
lub rent´ rolniczà, a obecnie:
a) stanowià w∏asnoÊç (wspó∏w∏a-
snoÊç) emerytów i rencistów, których
wy∏àcznym êród∏em utrzymania jest
emerytura lub renta rolnicza otrzy-
mywana za przekazanie gospodar-
stwa rolnego
b) stanowià w∏asnoÊç (wspó∏w∏a-
snoÊç) nast´pców (osób uprawnio-
nych do dziedziczenia ustawowego)
emerytów i rencistów, o których mo-
wa w lit. a,
c) sà zajmowane przez emerytów
i rencistów, których jedynym êród∏em
utrzymania jest emerytura lub renta
2) budynki gospodarcze lub ich cz´-
Êci, które nie wchodzi∏y w sk∏ad go-
spodarstwa rolnego a obecnie sà
zajmowane przez emerytów i renci-
stów, których jednym êród∏em utrzy-
mania jest emerytura lub renta;
3) budynki lub ich cz´Êci i grunty sta-
nowiàce w∏asnoÊç (wspó∏w∏asnoÊç)
gminy, o ile nie sà we w∏adaniu osób
fizycznych, osób prawnych lub jed-
nostek organizacyjnych nie majà-
cych osobowoÊci prawnej, o których
mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy
o podatkach i op∏atach lokalnych;
4) budynki i grunty stanowiàce w∏a-
snoÊç lub b´dàce w posiadaniu lub
trwa∏ym zarzàdzie instytucji kultury
oraz gminnych jednostek bud˝eto-
wych.
2. Zwolnienia, o których mowa
w ust.1 pkt.1, majà zastosowania
w przypadku zbycia na rzecz osób
obcych.

3. Zwolnienia, o których mowa w ust.
1 nie obejmujà budynków i gruntów
zwiàzanych z prowadzeniem dzia-
∏alnoÊci gospodarczej.

§ 2.
Traci moc Uchwa∏a Nr XII/68/07 Ra-
dy Miejskiej w Glinojecku z dnia 06
grudnia 2007 roku w sprawie zwol-
nieƒ w podatku od nieruchomoÊci.

UCHWA¸A Nr XIX/122/08
Rady Miejskiej w Glinojecku

z dnia 27 listopada 2008 roku

w sprawie obni˝enia ceny skupu 

˝yta do celów wymiaru podatku 

rolnego

§ 1.
Obni˝a si´ cen´ skupu ̋ yta do celów
wymiaru podatku rolnego og∏oszonà
w Komunikacie Prezesa G∏ównego
Urz´du Statystycznego z dnia 17
paêdziernika 2008 roku w sprawie
Êredniej ceny skupu ˝yta za okres
pierwszych trzech kwarta∏ów 2008 r.
(M.P. Nr 81, poz. 717) z kwoty 55,80
z∏ za 1 dt do kwoty 40,00 z∏ za 1dt.

§ 2.
Traci moc uchwa∏a Nr XII/69/07
Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia
06 grudnia 2007 roku w sprawie ob-
ni˝enia ceny skupu ˝yta do celów
wymiaru podatku rolnego.

UCHWA¸A Nr XIX/123/08
Rady Miejskiej w Glinojecku

z dnia 27 listopada 2008 roku

w sprawie okreÊlenia wysokoÊci 

stawek podatku od Êrodków 

transportowych oraz zwolnieƒ 

od tego podatku na 2009 rok

§ 1.
1. OkreÊla si´ nast´pujàce stawki
podatku od Êrodków transportowych
obowiàzujàce na terenie miasta
i gminy:
1) od samochodów ci´˝arowych,
o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy
o podatkach i op∏atach lokalnych,
o dopuszczalnej masie ca∏kowitej:
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a) powy˝ej 3,5 tony do 5,5 tony
w∏àcznie – 517,00 z∏;
b) powy˝ej 5,5 ton do 9 ton w∏àcznie
– 544,00 z∏;
c) powy˝ej 9 ton do poni˝ej 12 ton –
695,00 z∏;
2) od samochodów ci´˝arowych,
o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy
o podatkach i op∏atach lokalnych,
o dopuszczalnej masie ca∏kowitej
równej i wy˝szej ni˝ 12 ton w zale˝-
noÊci od liczby osi, dopuszczalnej
masy ca∏kowitej pojazdu i rodzaju
zawieszenia wed∏ug stawek okreÊlo-
nych w za∏àczniku Nr 1 do niniejszej
uchwa∏y;
3) od ciàgników siod∏owych i balasto-
wych, o których mowa w art. 8 pkt 3
ustawy o podatkach i op∏atach lokal-
nych, o dopuszczalnej masie ca∏ko-
witej zespo∏u pojazdów:
a) od 3,5 ton do 5,5 ton w∏àcznie –
475,00 z∏;
b) powy˝ej 5,5 ton do 9 ton w∏àcznie
– 626,00 z∏;
c) powy˝ej 9 ton do poni˝ej 12 ton –
1005,00 z∏;
4) od ciàgników siod∏owych i balasto-
wych, o których mowa w art. 8 pkt 4
ustawy o podatkach i op∏atach lokal-
nych, o dopuszczalnej masie ca∏ko-
witej zespo∏u pojazdów równej lub
wy˝szej ni˝ 12 ton w zale˝noÊci od
liczby osi, dopuszczalnej masy ca∏-
kowitej pojazdu zawieszenia wed∏ug
stawek okreÊlonych w za∏àczniku Nr
2 do niniejszej uchwa∏y;
5) od przyczep i naczep, o których
mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podat-
kach i op∏atach lokalnych, które ∏àcz-
nie z pojazdem silnikowym posiadajà
dopuszczalnà mas´ ca∏kowità od 7
ton i poni˝ej 12 ton (z wyjàtkiem zwià-
zanych wy∏àcznie z dzia∏alnoÊcià rol-
niczà prowadzonà przez podatnika
podatku rolnego) – 309,00 z∏;
6) od przyczep i naczep, o których
mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podat-
kach i op∏atach lokalnych (z wyjàt-
kiem zwiàzanych wy∏àcznie z dzia∏al-
noÊcià rolniczà prowadzonà przez
podatnika podatku rolnego), które
∏àcznie z pojazdem silnikowym po-
siadajà dopuszczalnà mas´ ca∏kowi-
tà równà lub wy˝szà ni˝ 12 ton we-
d∏ug stawek okreÊlonych w za∏àczni-
ku Nr 3 do niniejszej uchwa∏y;
7) od autobusów, o których mowa
w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach
i op∏atach lokalnych, o iloÊci miejsc
do siedzenia:
a) do 15 miejsc w∏àcznie – 345,00 z∏;
b) wy˝szej ni˝ 15 a mniejszej ni˝ 30
miejsc – 654,00 z∏;
c) równej lub wy˝szej ni˝ 30 miejsc –
1418,00 z∏;

§ 2.
Zwalnia si´ z podatku od Êrodków
transportowych pojazdy b´dàce
w posiadaniu gminy oraz zak∏adów
bud˝etowych i jednostek bud˝eto-
wych gminy o dopuszczalnej masie
ca∏kowitej poni˝ej 12 ton.

§ 3.
Traci moc Uchwa∏a Nr XII/70/07 Ra-
dy Miejskiej w Glinojecku z dnia 06
grudnia 2007 roku w sprawie okre-
Êlenia wysokoÊci stawek podatku od
Êrodków transportowych oraz zwol-
nieƒ od tego podatku.

UCHWA¸A Nr XIX/124/08
Rady Miejskiej w Glinojecku

z dnia 27 listopada 2008 roku

w sprawie op∏aty

od posiadania psów

§ 1.
Uchwa∏à niniejszà Rada Miejska
w Glinojecku:
1) wprowadza na terenie gminy op∏a-
t´ od posiadania psów;
2) okreÊla wysokoÊç stawki op∏aty od
posiadania psów;
3) okreÊla zasady ustalania i poboru
oraz terminy p∏atnoÊci op∏aty od po-
siadania psów;
4) zarzàdza pobór op∏aty od posia-
dania psów w drodze inkasa, okreÊla
inkasentów, terminy p∏atnoÊci oraz
wynagrodzenie za inkaso.

§ 2.
Wprowadza si´ na terenie Gminy

Glinojeck op∏at´ od posiadania
psów.

§ 3.
Stawk´ rocznà op∏aty od posiadania
psów okreÊla si´ w nast´pujàcej wy-
sokoÊci:
1) od pierwszego psa podlegajàcego
opodatkowaniu 32,00 z∏
2) od ka˝dego nast´pnego psa
16,00 z∏ z zastrze˝eniem § 4.

§ 4.
Stawk´ rocznà op∏aty od posiadania
psów, utrzymywanych przez osoby,
których jedynym êród∏em utrzymania
jest emerytura – renta, okreÊla si´
wysokoÊci:
1) od pierwszego psa podlegajàcego
opodatkowaniu 22,00 z∏
2) od ka˝dego nast´pnego psa
11,00 z∏

§ 5.
1. Op∏ata od posiadania psów p∏atna
jest bez wezwania do dnia 31 marca
roku podatkowego, a w przypadku
powstania obowiàzku jej uiszczenia
po tej dacie, w terminie 14 dni od
dnia powstania tego obowiàzku. W
przypadku powstania lub wygaÊni´-
cia obowiàzku uiszczenia op∏aty
w ciàgu roku podatkowego, stawk´
rocznà zmniejsza si´ proporcjonal-
nie do liczby miesi´cy, w którym nie
istnia∏ obowiàzek jej zap∏aty.
2. Obowiàzek uiszczenia op∏aty po-
wstaje od pierwszego dnia miesiàca
nast´pujàcego po miesiàcu, w któ-
rym powsta∏y okolicznoÊci uzasad-
niajàce powstanie tego obowiàzku
i wygasa z up∏ywem miesiàca, w któ-
rym usta∏y okolicznoÊci uzasadniajà-
ce ten obowiàzek.

§ 6.
1. Wp∏aty op∏aty mo˝na dokonywaç
bezpoÊrednio na konto Urz´du Mia-
sta i Gminy Glinojeck.
2. Pobór op∏aty mo˝e odbywaç si´
równie˝ w drodze inkasa przez so∏ty-
sów.

§ 7.
Pobrane w danym miesiàcu op∏aty
powinny byç przez inkasenta rozli-
czone do Urz´du Gminy do 5 dnia
miesiàca nast´pnego.

§ 8.
Ustala si´ wynagrodzenie za inkaso
op∏aty od posiadania psów w wyso-
koÊci 10 % od kwoty zainkasowanej
i wp∏aconej w terminie organowi po-
datkowemu.

UCHWA¸A Nr XIX/125/08
Rady Miejskiej w Glinojecku

z dnia 27 listopada 2008 roku

w sprawie op∏aty targowej

§ 1.
Uchwa∏à niniejszà Rada Miejska
w Glinojecku:
1) okreÊla wysokoÊç stawek op∏aty
targowej;
2) okreÊla zasady ustalania i poboru
oraz terminy p∏atnoÊci op∏aty targo-
wej;
3) zarzàdza pobór op∏aty targowej
w drodze inkasa, okreÊla inkasen-
tów, termin p∏atnoÊci dla inkasentów
oraz wynagrodzenie za inkaso.

§ 2.
1. Dzienna stawka op∏aty targowej
wynosi przy sprzeda˝y z:
1) z pojazdu ci´˝arowego – 16,00 z∏;
2) z pojazdu dostawczego – 15,00 z∏;
3) z innego pojazdu – 14,00 z∏;
4) wózka r´cznego, r´ki stolika, ∏aw-
ki oraz innych form – 12,00 z∏.

§ 3.
W przypadku, gdy dla danej sprze-
da˝y w∏aÊciwa jest wi´cej ni˝ jedna
stawka op∏aty targowej, stosuje si´
stawk´ wy˝szà.

§ 4.
Terminem p∏atnoÊci op∏aty targowej
jest dzieƒ, w którym dokonywana
jest sprzeda˝.

§ 5.
1. Zarzàdza si´ pobór op∏aty targo-
wej w drodze inkasa.
2. Pobór op∏aty targowej powierza
si´ inkasentom: Panu Markowi Ko-
ziarskiemu i Panu Markowi Boniew-
skiemu.
3. Ustala si´ wynagrodzenie inka-
sentów, o którym mowa w ust. 2, za
pobór op∏aty targowej w wysokoÊci 5
% pobranych i terminowo odprowa-
dzanych kwot.
4. Inkasent pobierajàcy op∏at´ targo-
wà rozlicza jà w ciàgu 7 dni od jej po-
brania na rachunek Gminy – Nr 40
8229 0005 0000 0912 2000 0003.

§ 6.
Traci moc Uchwa∏a Nr XII/72/07 Ra-
dy Miejskiej w Glinojecku. z dnia 06
grudnia 2007 roku w sprawie op∏aty
targowej.

UCHWA¸A Nr XIX/126/08
Rady Miejskiej w Glinojecku z

dnia 27 listopada 2008 roku w

sprawie op∏aty za korzystanie

z mienia komunalnego na targo-

wisku miejskim w Glinojecku

przy ul. Parkowej 24

§ 1.
Ustala si´ op∏at´ miesi´cznà za re-
zerwacj´ jednego stanowiska do
handlu w wysokoÊci 24,00 z∏.

§ 2.
Traci moc Uchwa∏a Nr XII/73/07 Ra-
dy Miejskiej w Glinojecku z dnia 06
grudnia 2007 roku w sprawie op∏aty

za korzystanie z mienia komunalne-
go na targowisku miejskim w Glino-
jecku przy ul. Parkowej 24.

*   *   *
Wszystkie uchwa∏y wchodzà w ˝ycie
po up∏ywie 14 dni od dnia og∏oszenia
w Dzienniku Urz´dowym Wojewódz-
twa Mazowieckiego, nie wczeÊniej
jednak ni˝ z dniem 1 stycznia 2009 r.
i majà zastosowanie od 1 stycznia
2009 roku.

UCHWA¸A Nr XIX/131/08
Rady Miejskiej w Glinojecku

z dnia 27 listopada 2008 roku

w sprawie zatwierdzenia taryf 

dla zbiorowego zaopatrzenia 

w wod´ i zbiorowego odprowa-

dzania Êcieków na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 usta-
wy z dnia 8 marca 1990 roku o samo-
rzàdzie gminnym (Dz. U. 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 24
ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001
r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod´
i zbiorowym odprowadzeniu Êcieków
(Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858)
Rada Miejska w Glinojecku uchwala
co nast´puje:

§1
Zatwierdza si´ taryfy dla zbiorowego
zaopatrzenia w wod´ i zbiorowego
odprowadzania Êcieków na okres od
dnia 01.01.2009 roku do dnia
31.12.2009 roku, opracowane przez
Zak∏ad Gospodarki Komunalnej Spó∏-
ka z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià
w Glinojecku, w brzmieniu stanowià-
cym za∏àcznik 1 do uchwa∏y.

§2
Taryfy, o których mowa w § 1 majà
zastosowanie do zbiorowego zaopa-
trzenia w wod´ i zbiorowego odpro-
wadzania Êcieków realizowanego
przez Zak∏ad Gospodarki Komunal-
nej Sp. z o.o. w Glinojecku na terenie
Miasta i Gminy Glinojeck.

§3
Zak∏ad Gospodarki Komunalnej Sp.
z o.o. w Glinojecku og∏asza taryfy w
Tygodniku Ciechanowskim i na tabli-
cach og∏oszeƒ na terenie Miasta
i Gminy Glinojeck w terminie co naj-
mniej 7 dni przed dniem wejÊcia ich
w ˝ycie.

§4
Z dniem 31 grudnia 2008 roku traci
moc Uchwa∏a Nr X/61/2007 Rady
Miejskiej w Glinojecku z dnia 27
wrzeÊnia 2007 roku w sprawie za-
twierdzenia taryf za zbiorowe zaopa-
trzenie w wod´ i zbiorowe odprowa-
dzanie Êcieków na terenie Miasta
i Gminy Glinojeck.

§5
Wykonanie uchwa∏y powierza si´
Burmistrzowi Miasta i Gminy Glino-
jeck.

§6
Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2009 roku.
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85-lecie Polskiego Zwiàzku ¸owieckiego
Uroczyste obchody w Malu˝ynie

W koÊciele parafialnym w Malu˝ynie 8 listopada odby∏y si´ uroczystoÊci
zwiàzane z 85-leciem Polskiego Zwiàzku ¸owieckiego. Na uroczystoÊci przy-
by∏ biskup p∏ocki Piotr Libera, który przewodniczy∏ mszy Êw. i wyg∏osi∏ kazanie.
W mszy uczestniczy∏ proboszcz miejscowej parafii, ks. kan. Krzysztof Koz∏ow-
ski, który jest kapelanem Okr´gu Ciechanowskiego Polskiego Zwiàzku ¸o-
wieckiego. Podczas mszy biskup poÊwi´ci∏ obraz Êw. Huberta – patrona my-
Êliwych, który znajduje si´ w jednym z o∏tarzy koÊcio∏a.

W uroczystoÊci uczestniczy∏y poczty sztandarowe miejscowych i sàsied-
nich kó∏ ∏owieckich oraz w∏adz PZ¸. Przybyli ciechanowscy parlamentarzyÊci:
senator Janina Fetliƒska oraz pos∏owie Miros∏aw Koêlakiewicz i Robert Ko∏a-
kowski.

Przed koÊcio∏em posadzono drzewo, tzw. benedyktynk´, sosn´ wyhodo-
wanà z nasion pob∏ogos∏awionych przez papie˝a Benedykta XVI podczas je-
go wizyty w Warszawie. W budynku parafialnym zorganizowana zosta∏a wy-
stawa myÊliwsko-przyrodnicza.

W Miejsko–Gminnym Przedszkolu w Glinojecku

Andrzejkowy dzieƒ wró˝b i tajemniczej magii
Dawno, dawno temu w przedostatni dzieƒ listopada, w przeddzieƒ Andrzeja wszystkie panny chcia∏y dowiedzieç si´ o swojej przysz∏oÊci,

by∏y ciekawe co je w ˝yciu czeka.  sà tradycjà ludowà wieczoru wró˝b, która jest przekazywana z pokolenia na pokolenie.
Dzieƒ ten w przedszkolu w Glinojecku by∏ w tym roku niezwyk∏y. Panie wychowawczy-

nie wykaza∏y si´ Êwietnà wyobraênià przebierajàc si´ za postacie Czarodzieja i Duszka
Kacpra, co spowodowa∏o niesamowite wra˝enia u dzieci. Zgodnie z tradycjà przedszko-
laki wzi´∏y udzia∏ w andrzejkowych wró˝bach: tajemniczy cukierek, wyÊcig butów, znaki
zodiaku, serce i imi´, balony z przepowiednià itp.

Nast´pnie wszyscy bawili si´ przy dêwi´kach znanych melodii. Dzieƒ ten pe∏en humo-
ru, magicznej atmosfery i wspania∏ej zabawy zostanie na d∏ugo w pami´ci naszych ma-
∏ych pociech.

Fot. C. Rzemieniewski i M. Matuszewski


